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Toplam aktif 
varlığımız 
20.6 milyar TL’ye 
ulaştı

ıymetli okurlarımız, 
Emlak  

Konut dergimizin 
yeni sayısında, 
2017 yılı fi nansal 
hedefl erimizi 
yakalamış 
olmanın keyfi  ile 
sizlerle yeniden 
buluşmaktan 
büyük mutluluk 
duyuyorum. 

Şubat ayının son günlerinde 
2017 yılı fi nansal sonuçlarımızı 
açıkladık. Hemen ardından yurt içi 
ve yurt dışı sermaye piyasalarının 
önde gelen analistleri ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz telekonferansta 
hem fi nansal sonuçlarımızı anlattık 
hem de Türkiye Gayrimenkul 
sektörünün büyüme potansiyeli 
hakkında önemli açıklamalarda 
bulunduk.

2017 yılı fi nansallarımıza göre 
net kârımız öngörülerimizle uyumlu 
şekilde 1.76 Milyar TL seviyesinde 
gerçekleşti. Toplam aktif varlığımız 
yüzde 10 artışla 20.6 Milyar TL’ye 
ve özkaynaklarımız ise yüzde 16 
artışla 12.4 milyar TL’ye ulaştı. 

Emlak Konut’a güvenerek 
yatırım yapan tüm hissedarlarımız 
ile 2017 yılında elde ettiğimiz 
başarıları paylaşmak adına, Emlak 
Konut Yönetim Kurulu olarak, 
SPK tebliğ ve düzenlemeleri 
uyarınca 2011 yılından bu yana 
sürdürdüğümüz ve sadece geçen yıl 

bir dönemliğine ara verdiğimiz kar 
dağıtım politikamıza  2017 yılında 
elde ettiğimiz dağıtılabilir net 
dönem kârımızın yüzde 40’ı olan 
667 milyon TL’nin nakit temettü 
olarak dağıtımını, 28 Mart 2018 
tarihinde gerçekleştireceğimiz  
2017 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda ortaklarımızın 
onayına sunarak devam etmek 
istiyoruz.   

Bunun yanında, bu yıla ait 
olmak üzere kısa bilgiler de 
vermek istiyorum. 2018 yılına yeni 
ihalelerimiz ve projelerimizle ile 
hız kesmeden devam edeceğiz. 
Bakırköy Şevketiye, Şişli Teşvikiye 
ve Çekmeköy Taşdelen gibi ağırlıklı 
İstanbul’da bulunan 7 önemli 
muhitteki arsalarımızın ihalelerini 
yılın ilk yarısında tamamlamayı 
hedefl iyoruz. Bu hedefl erimiz 
doğrultusunda 2018 yılını, devam 
etmekte olan ve geliştirilmesi 
hedefl enen projelerimiz ile 830 bin 
m2 toplam brüt satış alanı, toplam 
7.3 milyar TL satış değeri ve 1.8 
milyar TL net kar ile tamamlamayı 
öngörüyoruz.

Bildiğiniz gibi, dünyanın sayılı 
kentleri arasında olan İstanbul, 
özellikle son 15 yılda yapılmış ve 
önümüzdeki yıllar için planlanan 
mega projeleri ile Dünyanın önde 
gelen mega kentlerinden biri 
olma hedefi ne emin adımlarla 
ilerliyor. Bu çerçevede daha önceki 
dönemlerde ağırlıklı olarak sanayi 

yapıları ve imalathanelerden oluşan, 
yerleşim olarak da gecekondu diye 
adlandırabileceğimiz yapıların 
çokça rastlanıldığı Kağıthane 
bölgesi, son dönemde gerçekleşen 
dönüşüm yatırımları ile İstanbul’un 
yeni gözde merkezlerinden biri 
olmayı başardı. Şubat ayı içerisinde, 
Kağıthane’nin Seyrantepe 
mahallesinde yer alan İstanbul’un 
önemli yollarına ve modern toplu 
taşıma araçlarına yakın, 36 bin 750 
metrekarelik arsa üzerine kurulu ve 
yatay mimari ile tasarladığımız 935 
daire ve 18 ticari alandan oluşan 
Avangart İstanbul projemizin 
lansmanını gerçekleştirdik. Her 
ihtiyaca özel çözümler üretmeye 
çalıştığımız bu projemizde 
yaşayacak olanlara şimdiden 
mutlular diliyorum. 

Tüm okurlarımıza 
paydaşlarımıza Emlak Konut adına 
teşekkürlerimi iletiyor herkese 
mutlu bir ay geçirmelerini temenni 
ediyorum.

Bu vesile ile eytin Dalı 
Harekatı’nda kahramanlarımızdan 
şehit olanlara rahmet, gazilerimize 
acil şifalar diliyorum. Görevdeki 
kahramanlarımızın başarı ile sağ 
salim yuvalarına dönmeleri için dua 
ediyorum. 

Murat Kurum
EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ
E Y ETİ  K R  ÜYE İ
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l Dipnot  İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanıp ancak ruhsatı alınmamış projelerde inşaat alanı üzerinden 

tahmini hesaplama yapılmıştır. İnşaat ruhsatı alındığında artı eksi değişiklikler olabilir.
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Haber Ş I R K E T  H A B E R L E R I

üyükya ı  y  
a t y  

Büyükyalı, ilhamını aldığı İstanbul’da ‘yepyeni bir deniz semti’ ve ‘iyi yaşam’ 
mottosuyla inşa ediliyor. Dünya çapında başarılı projelere imza atan mimarlık 
ofi si Chapman Taylor’la birlikte tasarlanan proje, İstanbul’un zamansız ruhunu, 
mahalle kültürünü ve sıcacık semt hayatını yeniden canlandırıyor. 

B
üyükyalı, iyi yaşama 
açılan 4 mahallesi, 
meydanı, semt 
hayatı, yemyeşil 
bahçeleri, seçkin 
restoranları, Prens 

Adaları ile Tarihi Yarımada’ya 
bakan eşsiz konumu ile hayatın 
tam içerisinde yer alıyor. Büyükyalı 
başarılı inşa süreci ile bu ay Emlak 
Konut’un en iyi şantiyesi seçildi.

İstanbul’un geleneksel kent 
dokusunun modern yorumlanışı 
ile kendine özgü kimliği olan tarihi 
binalar, özenle yapılan restorasyonla 
yeniden yaşam alanlarına dönüşüyor. 
İstanbul’un tarihi dokusu, 
Büyükyalı’nın her metrekaresine 
işleniyor. Tarihi binaların varlığı, 
hem Büyükyalı’yı hem de bölgeyi 
kültürel bir mirasla güçlendiriyor ve 
100 yılı aşkındır kullanıma kapalı 
olan bu alanları, kültürel ve sosyal 
aktiviteler ile canlandırarak yeniden 
yaşayan mekanlar haline getiriyor. 
İstanbul’un tüm güzelliklerinin ve 

‘iyi yaşam’ın bir arada bulunacağı 
bir deniz semti olarak inşa edilen 
Büyükyalı Projesi, İstanbul’un 
Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi 
ulaşım akslarının kesiştiği, denizle 
ilişkisi ve merkezlere olan yakınlığı 
sayesinde hızla gelişen Kazlıçeşme 
sahil yolunda yükseliyor. İstanbul’un 
ilk kurulduğu ve geliştiği bölge 
olan Tarihi Yarımada’nın kıyısında 
yer alan Büyükyalı, Marmara’ya 
hakim konumu ve Tarihi Yarımada 
manzarasıyla çok özel bir lokasyona 
sahip.

Büyükyalı tasarlanırken tüm 
dünyada kabul gören ve kentlerde 
yaşam kalitesini artırmayı 
hedefl eyen ‘Yeni Şehircilik’ 
akımından yola çıkıldı. Araç trafi ği 
zemin altına alınarak yaya yolları, 
parklar ve bahçelerle insana saygılı 
bir yaşam biçimi planlandı. İlk 
otopark katı alışılagelmişin dışında 
yüksek araç geçişine uygun olarak 
projelendirildi. Proje, büyük kısmı 
yeşil alana ve peyzaj düzenlemesine 

ayrılmış olan 111 dönümlük arazide 
ve yaklaşık 600.000 metrekare 
inşaat alanında hayata geçiyor. 
Proje kapsamında arazi içerisinde 
yer alan 19’uncu yüzyıla ait tarihi 
ve tescilli Atölye ve Depolar 
Binası, ırhlı Araçlar Tamirhanesi, 
Hamam, Komutanlık Binası, Su 
Kulesi gibi yapılar, orijinal hallerine 
sadık kalınarak, yoğun ve detaylı 
restorasyon çalışmaları ile yeniden 
işlevlendiriliyor. Bu anlamıyla  
Atölye ve Depolar Binası’nda 
organik pazar, seçkin restoranlar ile 
tasarım butikleriyle loft mekânlar  

ırhlı Araçlar Tamirhanesi’nde 
tiyatro ve çeşitli performansların 
sergilenebileceği 500 kişilik 
tiyatro salonu, sinema salonları, 
seçkin restoranlar ve mağazalar  
Komutanlık Binası’nda sosyal 
tesis  Hamam’da seçkin restoran 
gibi üniteler yer alacak. Yine proje 
dahilinde bir ilköğretim okulu ile 
cami de inşa ediliyor. Yapılacak yat 
limanı ve deniz shuttle’ı imkanı, 



7E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

İstanbul trafiğine takılmadan 
istediğiniz yere kısa zamanda 
ulaşma fırsatı sunarak, projenin 
her türlü ulaşıma olan yakınlığını 
daha da güçlendiriyor. Projede 
belirli enerjiyi sağlayacak kapasitede 
güneş panelleri, projenin tamamını 
besleyen, yüzde 100 yedekli 
jeneratör sistemi, elektrikli araç 
şarj istasyonları, 7 24 kayıt özellikli 
kapalı devre çevre güvenlik sistemi 
bulunuyor. 

Özak GYO Proje Yönetim ve 
Kalite Kontrol Müdürü Ali Borkan 
Öztürk, Büyükyalı’nın en başarılı 
şantiye seçilmesiyle ilgili şöyle 
konuştu  Emlak Konut tarafından 
böyle bir takdire layık görülmek, 
Projemizdeki her bir kişinin ortaya 
koyduğu kararlılık, özen, disiplin ve 
saygının sonucudur. Bu, projemiz 
için gurur vericidir. 

Büyükyalı projemizde sadece 
yeni binalar inşa etmekle kalmıyor, 
zengin sosyal tesisleri, tiyatro 
ve sinema salonları ile kültürel 
olanakları, organik pazarı, alışveriş 
olanakları, kafe ve restoranları olan 
tam teşekküllü bir semt, bir yaşam 
tasarlıyoruz. Bu noktada en önemli 
motivasyonumuz yeni binaların 
inşaatı ile birlikte çok büyük ölçekte 
tarihi eser restorasyonu yapmamız. 
Tarihi yapıların yeni binalar ile 
iç içe olması nedeni ile süreçlerin 
son derece dikkatli yürütülmesi 
gerekiyor. Büyükyalı projesinde, 
alanındaki en iyi tasarımcı, 
danışman ve yüklenicileri bir araya 
getirerek büyük bir ekip oluşturduk.  

Bu ekip ile hedeflenen teslim 
tarihinden önce hedeflenen kalitede 
teslimlerimizi yapmayı planlıyoruz.

SÜREKLİ VE ETKİN DENETİM
Özak Yenigün iylan Adi 

Ortaklığı Büyükyalı Proje 
Koordinatörü Vefa Sacit Yamakoğlu 
yaptığı açıklamada, İddiası ve 
oluşturmak istediği kalite çıtası ile 
çok özel bir projeyi inşa ediyoruz. 
Büyükyalı, sektörde yeni kalite 
standartlarını belirleyen bir proje. 

Projenin büyüklüğü ve kalite 
beklentisinin böylesi yüksek 
olması, haliyle disiplinli ve dikkatli 

bir çalışmayı gerektiriyor. İşin 
en başından itibaren özel bir 
organizasyon kurduk. Ciddi denetim 
ve kontrol sistemleri oluşturduk. 
İşinde son derece yetkin personeller 
ile tam teşekküllü bir Kalite Kontrol 
Departmanı teşkil ettik. Dışarıdan 
bizim adımıza imalatlarımızın 
kalitesini denetleyen profesyonel bir 
şirket ile de tam zamanlı çalışıyoruz. 
İmalatların her bir aşamasını, 
malzeme seçiminden sahada yapılan 
imalatın kendisine kadar kalite 
kontrolden geçiriyoruz. Düzenli, 
sürekli ve etkin denetim yapıyoruz. 

Kalite konusunda 
personellerimize düzenli eğitimler 
veriyoruz. Hedefimiz en üst 
düzeydeki kalite beklentimizden 
hiçbir ödün vermeden projemizi 
bitirmek. Bunun için özveriyle, 
yoğun ve disiplinli bir çalışma 
yürütüyoruz. Bu disiplin, değerli 
Kurumuzun bizlere layık gördüğü 
bu kıymetli ödülün ana nedendir. 
Bizleri onurlandırdığınız için tüm 
çalışanlarımız adına sizlere teşekkür 
ediyorum  diye konuştu. 

HER ŞEYDEN ÖNCE İŞ 
GÜVENLİĞİ

Projenin başarısı hakkında konuşan 
Özak Yenigün iylan Adi Ortaklığı 
Büyükyalı Proje Müdürü İlker Yontar ise, 
Böylesi önemli bir projede her şeyden 

evvel iş güvenliğine özel önem veriyoruz. 
Halihazırda şantiyede 2000’in üzerinde 
personel görev yapmaktadır ve bu sayı 
her geçen gün artıyor. Böylesi kalabalık 
bir şantiyeyi doğru şekilde idare etmek 
için disiplin, düzen ve özveri şart. Bu 
bağlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği 
prosedürlerimizden katiyen ödün 
vermiyoruz. 

Bizim oluşturduğumuz bir İSG 
ekibimiz olduğu gibi, her türlü İş Sağlığı 
ve İş Güvenliği hizmetini aldığımız 
bir firmamız da bulunmaktadır. Yine 
şantiyede çalışan her bir taşeron 
firmanın kendi iş güvenliği uzmanları 
mevcut. Şantiyenin düzeni ve yürütülen 
çalışmalarda iş güvenliğinin öncelikli 
sağlanması ilk amacımız. Bu konudaki 
taviz vermeyen bakış açımız, işlerimizin 
sağlıklı, düzenli ve başarılı bir şekilde 
devam ettirilmesini sağlıyor  ifadelerini 
kullandı.
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 TÜRKİYE P ’DE 
DE  K DRO İ E D
M P M 2018’de İstanbul Çadırı’nda yerini alan Emlak Konut GYO, 
yabancı yatırımcılarla buluştu. 

M
IPIM 2018’de 
İstanbul 
Çadırı’nda 
yerini alan 
Emlak Konut 
GYO, yabancı 

yatırımcılarla buluştu. 
Gerçekleşen M P M 2018 

hakkında açıklamalarda bulunan 
Emlak Konut GYO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ertan Yetim, 
M P M, 1970 yılından bu yana 

devam eden dünyanın en prestijli 
gayrimenkul fuarlarından biri. 
Sektörün önde gelen paydaşlarına 
ev sahipliği yapan fuarda sektörün 
tüm bileşenleri yer alırken, bu 

önemli organizasyon, uluslararası 
arenada gayrimenkul geliştirme 
sektörüne yön veren firmaların 
ve yatırımcıların doğrudan bir 
araya gelmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır. Uluslararası 
yatırım arenasında parlayan 
yıldız haline gelen ülkemizin 
önemli gayrimenkul firmalarının 
ve önemli kuruluşlarının bu 
özel organizasyona katılımıyla, 
şirketlerimiz için sadece iç piyasaya 
değil, uluslararası piyasaya da 
seslenme ve tanıtım fırsatı doğmuş 
oldu. Bu, bizler açısından da önemli 
bir açılım olmakla kalmayıp, 
ülkemizi doğru temsil etmek için bir 

vesile olmaktadır.
Sektörümüzdeki büyüme ve 

hareketliliğin en iyi göstergesi de 
M P M başta olmak üzere önemli 
organizasyonlara ve benzeri geniş 
katılımlı uluslararası fuarlara 
Türkiye’den katılımın her yıl artıyor 
olması. Bu tip organizasyonların 
en önemli fonksiyonunun 
’sürdürülebilir tanıtım’ olduğu 
unutulmamalıdır. İstanbul köklü 
tarihi, konumu, eşsiz güzellikleri ve 
sunduğu fırsatlar ile yüz yıllardır 
insanların hem uğrak yeri hem 
de yatırımcıların talep ettiği bir 
destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu 
doğrultuda her zaman olduğu gibi 

Haber M I P I M 

E K KO T YO 
P  ’DE Y T R  

R T R  TT
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bu yıl da projelerimizin tanıtım 
faaliyetlerini gerçekleştirdik  
açıklamalarını yaptı.

EMLAK KONUT BİZİM 
MAHALLE PROJESİ YOĞUN 
İLGİ GÖRDÜ

Özellikle Küçükçekmece ilçesi 
sınırlarında 1 milyon metrekarelik 
bir alanda kurulan ve özlenen 
mahalle yaşamı konseptiyle hayat 
geçen Emlak Konut Bizim Mahalle 
projesinin katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gördüğünü aktaran Yetim, 
Toplamda yaklaşık 6.000 konut ve 

ticari üniteyi barındıracak projemiz 
caddeleri, meydanları, ata sporları 
merkezleri, resmi kurumları yatay 
mimari konseptine uygun olarak 
hazırlanan konutlarıyla İstanbul’un 
ayrıcalıklı yaşam alanı olarak 
yabancı yatırımcının ilgisini çekti  
diye konuştu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI 
YÜZDE 22 ARTTI

Emlak Konut GYO’nun 
vizyonuyla dünyanın 
sayılı gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarından biri olduğunu dile 
getiren Yetim  Böylesine iddialı bir 
küresel hedefimiz olması nedeniyle 
sadece iç pazara yönelik faaliyetlerde 
bulunmakla kalmayıp daha büyük 
misyonları yerine getirmek için 
çalışmaktayız. Buna bağlı olarak 
satışlarımız ve faaliyetlerimiz sadece 
iç pazara yönelik olmamaktadır. Bu 
tip önemli fuar ve organizasyonlar 
aracılığı ile yurtdışı pazarlarda 

tanıtım satış yapma fırsatı 
yakalanmaktadır. Emlak Konut GYO 
A.Ş, kendi markasını ve Türk inşaat 
sektörünün gücünü ve potansiyelini 
uluslararası platforma taşımaktadır. 
Avrasya Tüneli, Marmaray, 
Çanakkale Köprüsü, 3.Havalimanı, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 
Osman Gazi Köprüsü gibi mega 
projelerin ardı ardına hayat 
bulduğu Türkiye geleceğe emin 
adımlarla koşarken Emlak Konut 
GYO, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
100. Yıl dönümü olan 2023 
yılında 250.000 bağımsız bölüm 
vizyonuyla çalışmalarımıza aralıksız 
devam etmekteyiz. Mütekabiliyet 
gerekmeksizin yabancı yatırımcının 
gayrimenkul yatırımı yapmasının 
önünü açan yasanın 2013’te hayata 
geçmesinin ardından Türkiye’de 
yabancı yatırımcılar için birçok 
düzenleme de ardı ardına hayata 
geçmeye devam etmekte. Örneğin 

1 milyon dolarlık mülk satın 
alanlara oturma izni tanıyan bir 
düzenleme yapıldı. Bu kolaylığın 
yanı sıra büyük vergi avantajları 
da sunulmaktadır. Gayrimenkul 
fiyatlarında yüzde 18’e kadar 
önemli bir yeri teşkil eden KDV 
ile ilgili yapılan yeni düzenleme 
kapsamında yabacı ülke vatandaşları 
satın aldıkları ilk gayrimenkulde 
KDV’den muaf tutulmaktadır. 
Baktığınız zaman 2017 yılında 
gerçekleşen yabancılara konut 
satışı bir önceki yıla göre yüzde 22 
artış göstermiş, bununla birlikte 
2012 yılından 2017 yılı sonuna 
kadar geçen sürede yabancılara 
gayrimenkul satışından 22,7 milyar 
dolar döviz girişi sağlanmıştır. 
Yakalanan bu başarılı rakamlarda, 
uygulanan yasal düzenlemelerin 
yanı sıra, gayrimenkul sektörünün 
gerçekleştirdiği pazarlama ve 
tanıtım faaliyetlerinin de payı 
olduğunu göz ardı edilmemelidir  
dedi.

2018’DE HEDEF 7,3 MİLYAR 
TL SATIŞ DEĞERİ

Yetim sözlerine şöyle devam etti  
Bu yıl M P M organizasyonuna 

100 ülkeden katılım gösterildiğini 
biliyoruz. Biz de bu güçlü yapının 
içinde ülke olarak 250 kuruluş ve 
657’ye yakın kişiyle yer aldık. Bizler 
Emlak Konut olarak şirketimizi, 
sektörümüzü ve en önemlisi 
ülkemizi temsil etmeye tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz.
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TÜRKİYE’DEN MIPIM’E
ÇIKARMA

Dünyanın en büyük gayrimenkul 
fuarlarından biri olan M P M 2018, 
13 16 Mart 2018 tarihleri arasında 

ransa’nın Cannes kentinde 
gerçekleştirildi. Gayrimenkul 
alanındaki tüm paydaşların bir 
araya geldiği M P M 2018’de 
Türkiye, 250 kuruluş ve 657 kişilik 
temsiliyetle adeta çıkarma yaptı. 
M P M 2018’de gayrimenkul ve 
mimarlık şirketleri kadar şehirler 
ve ilçeler düzeyinde katılım dikkat 
çekti. Balıkesir, Beyoğlu, Bursa’dan 
Osmangazi, Gaziantep, Hatay, 
İstanbul ve Sivas’ın dev projeleriyle 
yer aldığı fuara dair en önemli 
gelişmelerden biri de Bakanlık 
düzeyinde temsiliyet oldu. Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 
ve Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ceylan’ın da katılımlarının olduğu 
fuarda uluslararası çevrelerin 
dikkatle izlenen etkinliklerinden 
biri de ‘İpek Yolu  Türkiye’den 
Dünyaya Açılan Kapı’ Ana Oturumu 
oldu. Bakan Özhaseki’nin açılış 
konuşmasını gerçekleştirdiği 
oturumda küreselleşen dünyada 
yeniden gündeme gelen İpek Yolu 
coğrafyasında ortaya çıkan yeni 
yatırım fırsatları ve bu doğrultuda 
İpek Yolu’nun tam da merkezinde 
yer alan Türkiye’deki fırsatlar 
ele alındı. Diğer yandan Türkiye 
için planlanan B2B sayısı 4.000’e 

İ T
İT

B

ulaşırken, B2B’lerin yoğunlaştığı 
coğrafyalar arasında Avrupa, 
Ortadoğu, Asya, Uzakdoğu ülkeleri 
ve Rusya ön plana çıktı. M P M 
2018’e sağlık, turizm, konut, AVM 
ve altyapı alanlarında binlerce 
yatırımcı, geliştirici ve mimarın 
yanı sıra şehirler ve ilçeler de 
katılım gösterdi. uarda Türkiye, 
artık geleneksel hale getirdiği 
gövde gösterisini bir kez daha 
sahneleme fırsatı buldu. Uluslararası 
yatırımcılarla Türkiye’ye yarar 
sağlayacak iş görüşmeleri hem T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem 
de katılımcı şirketler ve belediyeler 
düzleminde yapıldı.

BAKANLIK DÜZEYİNDE 
TEMSİL

Bu yıl toplamda 1.600 
metrekarelik alanda temsil 
edilen Türkiye’den M P M 2018’i 
ziyaret eden kişi sayısı ise 657’ye 
ulaşmış durumda. Türkiye’nin 250 
kuruluşla temsil edildiği fuarda 
dikkat çekici gelişmelerden biri de 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı düzeyinde katılım ve 
her iki kurumun yoğun uluslararası 
programı oldu. 

 
İTO’NUN DEV ÇADIRI 

Diğer yandan, M P M 2018’e 
gayrimenkul şirketleri ve mimarlık 
şirketleri kadar şehir ilçe katılımları 

da oldukça dikkat çekici düzeylere 
ulaştı. Yakın bir gelecekte dünya 
ekonomisinde çok daha belirleyici 
pozisyona ulaşacak şehirler arasında 
söz sahibi olmak isteyen şehirlerin 
sadece Türkiye düzleminde değil, 
dünya düzleminde de oldukça 
büyük bir ilgi gösterdiği M P M’e 
Türkiye’den katılan şehirler 
arasında Balıkesir, Gaziantep, 
Hatay, Sivas ve İstanbul’u temsilen 
İstanbul Ticaret Odası İTO  yer 
alırken, ilçe katılımlarında ise 
Beyoğlu’nun geleneksel katılımının 
yanı sıra Bursa’nın dönüşümde 
sınırları zorlayan ilçesi Osmangazi 
dikkat çekti. Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi fuarda konut, turizm 
ve ticaret alanlarındaki büyük 
projeleriyle yer alırken, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı 

atma Şahin ve 
ekibi, uluslararası 
yatırımcıların 
ilgisini çeken 
İstasyon Kentsel 
Dönüşüm 
projesinin yanı 
sıra kentteki diğer 
büyük projeleri 
paylaştı. Hatay 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 

Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ekibi ise 
turizmden ticarete uzanan pek 
çok projeyi geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da uluslararası yatırımcıya 
tanıttı. M P M 2017’de olduğu gibi 
fuarın en prestijli alanlarından 
biri olan Londra ve Paris çadırları 
arasındaki 685 metrekarelik 
İstanbul Gayrimenkul Çadırı’nda 
İTO Başkanı Öztürk Oran 
liderliğindeki temsiliyet 
uluslararası yatırımcıların odak 
noktalarından biri oldu. İstanbul 
Gayrimenkul Çadırı’nda yer alan 
kurum ve kuruluşlar  T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 
Aremas Gayrimenkul, Emlak Konut 
GYO, uzul Yapı, Halk GYO, Muum 
Mimarlık, Oyak İnşaat, Kuruluş 

 Sersim İş Ortaklığı, Tahincioğlu 
Gayrimenkul, Gülan Otomotiv ve 
Teknik Yapı oldu. 
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MIPIM’DE İSTANBUL 
TİCARET ODASI’NIN 
685 METREKARELİK 
İSTANBUL YATIRIM 
ÇADIRI, 100 
ÜLKEDEN 24 BİN 
PROFESYONELİN İŞ 
GÖRÜŞMELERİNE 
SAHNE OLDU

DÜNYA ŞEHİRCİLİK HARİTASI 
DEĞİŞİYOR

İTO Başkanı Öztürk Oran, 
İstanbul olarak M P M’de önemli 

bir aktör olarak öne çıkıyoruz. 
İstanbul’u, eşsiz güzelliğine ve 
köklü tarihine en uygun şekilde 
tanıttık. İstanbul’un kapıları 
kazanca ve iyi bir yaşama açılıyor. 
Bu noktada, devletimizin ve kamu 
kurumlarımızın iş dünyasını 
teşvik etmesi sadece sektörü değil, 
Türkiye’yi büyütmeye devam ediyor  
ifadesini kullandı. 

M P M 2018’deki Türkiye 
çıkarması hakkında konuşan Alkaş 
Genel Müdürü Yonca Aközer ise, 
250 kuruluş ve 657 kişiyle katılım 
göstergelerinin nitelik olarak da 
oldukça yüksek bir profil çizdiğini 
vurguladı.

MIPIM’E KATILAN ÜLKE 
SAYISI 100’E ULAŞTI

Türkiye gayrimenkul sektörünün 
ve şehirlerinin gövde gösterisine 
sahne olan M P M’de dünyanın 
kendi alanında en büyük oyuncuları 
kadar, yakın gelecekte yeniden 
şekillenecek dünya haritasında 
önemli bir rol almaya kararlı şehirler 
bir araya geldi. İstatistikler, M P M 
2018’e yoğun bir ilgi olduğunu 
gösteriyor. Katılımcı ülke sayısı 
90’dan 100’e, fuar alanı 19.000’den 
20.000 metrekareye ve ziyaretçi 
sayısı 23.000’den 25.000’e yükseldi. 
M P M 2018’e 5.000 yatırımcı, 
4.500 geliştirici, 5.400 portföy 
yönetimi, hizmet sektöründen 3.600 
şirket, 1.800 mimarlık şirketi ve 
yakın bir zamanda değişmesine 

kesin gözüyle bakılan dünya 
şehircilik haritasında dünyayı 
yöneten şehirler arasına girmeye 
kararlı 500 yerel yönetim katıldı. 

M P M’de her yıl olduğu gibi 
bu yıl da kendi alanlarında dünya 
otoritesi olarak kabul edilen 

isimlerin de yer aldığı konferans 
ve oturumlar gerçekleştirildi. 
Bu yöndeki etkinliklerde 400’ün 
üzerindeki keynote ve konuşmacı, 
100 oturumda hem dünyanın yeni 
trendlerini hem de fırsatlarını 
anlattı. 
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2018 YILINDA 
BU YATIRIMLAR 
OK KO K

R T E

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Başbakan Yıldırım ile 
2018’de önemli açılışlara 
imza atacak. Dev projelerin 
temeli yine bu yıl atılacak.
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umhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve 
Başbakan 
Binali Yıldırım, 
2018 yılında 
3. Havalimanı, 
Gebze Halkalı hattı, 
Başkentray gibi 
önemli açılışlara 
imza atacak. Yine bu 
yıl aralarında Kanal 
İstanbul projesi de 

dahil olmak üzere dev projelerin 
temeli atılırken, yapımına 
başlanacak AKM Gar Kızılay 
metro hattı, test sürüşü yapılacak 
olan Ankara Sivas Yüksek Hızlı 
Tren hattı, ihalesi yapılacak 
Metro Esenboğa projesi ve Yeni 
Havalimanı Halkalı Metro hattı 
gibi yatırımlar nedeniyle bu yıl 
kamu yatırımlarının konuşulduğu 
bir yıl olacak.

DÜNYANIN EN YÜKSEK 
YOLCU KAPASİTELİ 
HAVALİMANI

Bu yılın en önemli açılışı 
İstanbul Üçüncü Havalimanı 
olacak. İstanbul’da inşa edilen 
ve Cumhuriyet tarihinin en 
büyük yatırım projesi olan yeni 
havalimanının resmi açılışı 
29 Ekim’de gerçekleştirilecek. 
Havalimanının ilk fazının 2018 
yılının ilk çeyreğinde hizmete 
girmesi planlanmakta. İstanbul 3. 
Havalimanı’nın tüm etaplarının 
tamamlanması ile yıllık 94 milyon 
yolcuya hizmet veren Atlanta 
Uluslararası Havalimanı’nı geçerek 
dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli 
havalimanı olması bekleniyor.

TÜNELLERLE ULAŞIM 
HIZLANIYOR

Bu arada Artvin’i kıyı şeridiyle 
birleştirecek olan Cankurtaran 
Tüneli, İzmir Manisa yolundaki 
Sabuncubeli Tüneli ve Van Hakkari 
yolundaki Güzeldere Tüneli de açılışı 
yapılacak önemli projelerden olacak. 
Ancak 2018 öncelikle metronun 
yılı olacak  Başbakan Yıldırım, 
2018 yılında birçok metro hattının 
açılışını gerçekleştirecek. Yıldırım, 
Marmaray’ın devamı olan Gebze
Halkalı Hattı’nın açılışını yapacak, 
Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren 
Hattı’nın test sürüşlerini başlatacak. 
Ankara’da Sincan ile Kayaş arasında 
hizmet veren banliyö hattını metro 
seviyesine çıkaracak. Başkentray da 
bu yıl işletmeye açılacak. 

Başbakan Yıldırım, metro 
sistemlerine ilişkin müjdenin 
büyüğünü Ankaralılara verecek. 
AKM Gar Kızılay metro hattının 
yapımına başlanırken, ‘Metro 
Esenboğa’ projesi hazırlanacak. 
İstanbul’da da 27 kilometre 
uzunluğunda Yeni Havalimanı
Halkalı Metro Hattı’nın ihalesine 
çıkılacak. Gebze Halkalı Banliyö 
Hattı’nın bu yıl Ağustos ayına kadar 
tamamlanması, Aralık ayına kadar 
da test sürüşlerinin tamamlanarak 
Aralık ayı sonu itibarıyla da 
Gebze’den Halkalı’ya İstanbullulara 
hizmet vermesi planlanıyor.

ANKARA-SİVAS YÜKSEK 
HIZLI TRENDE TEST SÜRÜŞÜ 
ZAMANI

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Ankara Sivas Yüksek Hızlı 
Tren Hattı’nın da en geç 2019’da 
tamamlanacağını açıkladı. Ankara
Pendik arası çalışan YHT hattının 
Haydarpaşa’ya kadar uzamasıyla 
birlikte Sivas’tan çıkan yolcu 5 saatte 
Haydarpaşa’ya varacak. Küçük 
Asya olarak da bilinen Anadolu 
ile İpekyolu güzergahındaki Asya 
ülkelerini birleştiren demiryolu 
koridorunun önemli akslarından 
olan ve yapımı süren Ankara Sivas 
Yüksek Hızlı Tren Hattı, Sivas
Erzincan, Erzincan Erzurum Kars 
hızlı tren hatlarıyla Bakü Tiflis
Kars Demiryolu Projesi’ne entegre 
edilecek. Mevcudu 603 kilometre 
olan Ankara Sivas demiryolu yerine 
yapılan ve iki kent arasındaki 
seyahat süresini kısaltacak YHT 
projesiyle en fazla 250 kilometre
saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli, 
sinyalli yeni YHT hattı yapımı 
hedefleniyor.

B
B

H
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BAŞKENTRAY İŞLETMEYE 
AÇILACAK

TCDD’nin Genel Müdür 
İsa Apaydın, Başkentray’ın 
mart ayının ilk çeyreğinde raya 
ineceğini belirterek, Sincan
Kayaş arasında her 5 dakikada 
bir banliyö işletilecek. Günlük 
500 bin yolcuya hizmet edecek  
dedi. Apaydın, şöyle devam etti  
Yüksek hızlı tren projelerinin 

yanı sıra Ankaralılara metro 
standardında demiryolu ulaşım 
hizmeti vermek üzere Başkentray 
projesini yürütmekteyiz. Proje 
kapsamında Ankara Kayaş 
arasında 4, Ankara Marşandiz 
arasında 6 ve Marşandiz Sincan 
arasında 5 hatlı yeni demiryolu 
inşa ediyoruz. Emirler’e YHT 
Batı Aktarma Gar’ını da içeren 
Başkentray projesi hizmete 
girdiğinde Sincan Kayaş arasında 
her 5 dakikada bir banliyö 
treni işletilecektir. Şehir içi 
trafiğine nefes aldıracak proje ile 
günlük 500 bin yolcuya hizmet 
verilecektir.

ANKARALILAR ESENBOĞA 
METROSU İHALESİNE GÜN 
SAYIYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Esenboğa Metrosu’nun ayrıntılarını 
açıkladı. Esenboğa ile şehir 
merkezini birbirine bağlayacak 
olan metro, Keçiören Kuyubaşı 
istasyonundan şehir merkezindeki 
metro hatlarına bağlanacak. 
7 istasyonlu, 26 kilometre 
uzunluğundaki metro hattı günlük 
700 bin yolcu kapasitesine sahip 
olacak.

Esenboğa Havalimanı ile şehir 
merkezini birbirine bağlayacak olan 
metro için etüt proje çalışmalarının 
tamamlandığını belirten Arslan, 
hattın yapımının Ulaştırma 
Bakanlığı’nca üstlenilmesi için 
Bakanlar Kurulu’na başvurduklarını 
ve Bakanlar Kurulu kararının 
alınmasının hemen ardından 
yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. 
Esenboğa Metrosu’nun ‘Keçiören 
Kuyubaşı İstasyonu Esenboğa 
Havalimanı Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi’ arasındaki raylı sistem 
bağlantısından oluşacağını belirten 
Arslan, Bu hat, mevcut Tandoğan
Keçiören M4  Metro ağına 
Kuyubaşı istasyonundan Esenboğa 
Havalimanı ve Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nin şehir merkezi metro 
hatlarına bağlantısını sağlamak 
amacıyla planlandı  dedi.

İSTANBUL’UN YENİ METRO 
HATLARI 

Bu arada 2018 yılında ilk 
etabının açılması planlanan İstanbul 
3. Havalimanı ulaşım ağlarıyla 
da ses getirecek. 2 etap halinde 
gerçekleştirilecek olan proje, 6 
ilçeden geçecek ve yeni havalimanı 
metro hattı tamamlanmış olacak. 
Yeni havalimanı metro hattında 
toplam 13 istasyon yer alacak. İlk 
etapta yer alan 7 istasyon 2016 2018 
tarihlerinde, 2. etapta yer alacak 6 
istasyon ise 2018 2021 tarihlerinde 
sonlanacak. Toplam 66 kilometre 
uzunluğa sahip olacak yeni metro 
güzergahı, ilk olarak 33 kilometrelik 
kısmıyla başlayacak. 30 dakika 
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YENİ HAVALİMANI METRO HATTINDA TOPLAM 
13 İSTASYON YER ALACAK. İLK ETAPTA YER 
ALAN 7 İSTASYON 2016-2018 TARİHLERİNDE, 2. 
ETAPTA YER ALACAK 6 İSTASYON İSE 2018-2021 
TARİHLERİNDE SONLANACAK.

olarak düşünülen ulaşım süresi, 
120 km hıza çıkabilen metrolar ile 
gerçekleştirilecek.

KANAL İSTANBUL’UN 
EKONOMİK ÖMRÜ 100 YIL 
OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
2011’de açıkladığı Kanal İstanbul 
Projesi’nin bu yıl temeli atılacak. 
Dev projenin inşaat safhasının 
yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari 
ekonomik ömrünün de 100 yıl 
olması planlanıyor.

Kanalın tasarımında belirleyici 
faktörlerden olan ve Kanal 
İstanbul’dan geçiş yapabilecek 
akaryakıt tankeri ve konteyner 
gemilerinin azami boyutları 
belirlendi. 

Buna göre, 275 metre boyunda, 
48 metre genişliğindeki akaryakıt 
tankerinin 145 bin detveyt tonluk 
D T , 340 metre boyunda, 48,2 

metre genişliğindeki konteyner 
gemisinin ise 120 bin D T’lik 
yük taşıması öngörülüyor.

Kanal İstanbul Projesi 
Çevresel Etki Değerlendirmesi 
ÇED  Başvuru Dosyası’ndaki 

bilgilere  göre, Kanal 
İstanbul Projesi kapsamında, 
Küçükçekmece Gölü Sazlıdere 
Barajı Terkos’un doğusunu takip 
eden yaklaşık 45 kilometrelik 
alanda yürütülen jeolojik ve 
jeoteknik araştırmalar sonrasında 
belirlenecek yöntem ve tekniklerle 
kanal açılacak. Böylece, 
Karadeniz’i Marmara ve Akdeniz’e 
bağlayan güvenli alternatif bir su 
yolu oluşturulacak.

Kanalın boyutlarının 
belirlenmesi sırasında, buradan 
geçmesi öngörülen gemilerin 
maksimum boyutuyla değişik 
gemi kategorileri için azami 
boyutlar incelendi. Bu kapsamda, 
275 metre boyunda ve 48 
metre genişliğindeki akaryakıt 
tankerinin azami 145 bin D T 
ölü yük taşıması öngörülüyor. 
340 metre boyunda ve 48,2 
metre genişliğindeki konteyner 
gemisinin ise azami 120 bin D T 
ölü yük taşıması planlanıyor.

Söz konusu gemilerin 
geçebileceği kanal derinliği yaklaşık 
25 metre olacak. Kanalın genişliği, 
koridor üzerindeki yanaşma 
yapıları ve manevra alanlarına 
bağlı olarak yaklaşık 250 metre 
ile bin metre arasında değişiklik 
gösterecek.

KANALA EMNİYET 
İÇİN DALGAKIRANLAR 
YAPILACAK

Kanalın fonksiyonlarını 
sağlıklı olarak yerine getirebilmesi, 
özellikle Karadeniz girişinde 
gemilerin kanala emniyetli giriş
çıkışı için dalgakıranlar yapılması 
planlanıyor. Gemi trafi ğinin sürekli 
kontrol edilmesini sağlayacak 
kumanda merkezleri, kılavuz 

kaptan ofi sleri, römorkör rıhtımları, 
sağlıklı trafi k seyrinin temini için 
fenerler inşa edilecek.

Kanalda meydana gelebilecek 
arıza veya kaza durumunda gerekli 
yardımın sağlanacağı acil müdahale 
istasyonları, acil durum rıhtımları ile 
Karadeniz ve Marmara Denizi’nde 
yer alacak bekleme alanları planda 
yer alıyor. 

Kanal işletmesi için gerekli 
tesis ve yapılara ek olarak, projeyle 
entegre geliştirilecek yat limanları, 
konteyner limanları ve lojistik 
merkezi yapılması planlanıyor. 
Proje kapsamında ayrıca, kanalın 
kazı çalışmalarından çıkacak 
malzemelerin depolanacağı 
adalar ve kıyı dolgu alanları da 
oluşturulacak. 

İ
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Türkiye’nin 
en büyük ikinci 
projesi yolda
Ankara’da, 6 milyar dolar yatırımla uzay ve 
havacılık alanında yüksek katma değerli yerli 
ürünlerin üretileceği HAB kuruluyor.
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T
ürk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Afrin 
harekatında yoğun 
şekilde görev yapan 
Hava Kuvvetleri, 
Ankara’daki 

üretim tesisleri ile yerli altyapıya 
kavuşuyor. Milliyet’in haberine 
göre, Kahramankazan’da hayata 
geçirilmesi planlanan ve Kanal 
İstanbul’dan sonra yaklaşık 6 milyar 
dolarlık bir yatırımla Türkiye’nin 
en büyük ikinci projesi olacak 
olan Ankara Uzay ve Havacılık 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
(HAB) projesi için süreç başladı. 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
da, geçtiğimiz günlerde HAB’ın 
kurulacağı bölgeyi denetlediği 
açıklandı.

Kahramankazan Belediye 
Başkanı Lokman Ertürk, 
“Bürokrasinin ağır işleyişi sonucu 
bu dev proje ile ilgili arzu edilen 
seviyede bir gelişme olmadı” 
dediği proje kapsamında 400 
hektarlık sanayi alanı, 100 hektarlık 
Teknoloji Geliştirme Merkezi 
oluşturulacak. Kahramankazan 
sınırlarında ve TUSAŞ’ın yanında 
730 hektarlık alanda Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı, Ankara Sanayi 
Odası ve Savunma ve Havacılık 
Sanayii İmalatçılar Derneği ile 
Ankara Valiliği’nin katılımlarıyla 
kurulan Ankara Uzay ve Havacılık 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 
amacı, uzay ve havacılık alanlarında 
yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve 

yabancı firmaları bir araya getirerek 
sinerji sağlamak, yüksek katma 
değerli ürünler üretip ihracatı 
arttırmak olarak açıklanıyor. 

Cumhurbaşkanı bizzat ilgileniyor
Ankara kent merkezinin kuzey 

batısında şehir merkezine yaklaşık 
35 km mesafede ve Ankara-İstanbul 
otoyolunun kenarında konumlanan 
bölgenin 400 hektarı sanayi alanı, 
100 hektarı Ar-Ge Teknoloji 
Geliştirme Merkezi, 100 hektarı 
yeşil alan olarak planlanıyor. Altyapı 
detay proje çalışmalarına başlanan 
projenin inşaat çalışmalarının, bu 
yılın yarısına kadar başlanması 

hedefleniyor. Şu anda ön talepte 
bulunan yatırımcı firmalardan ön 
avansların alındığı da gelen bilgiler 
arasında.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde 
Kahramankazan’da faaliyete giren 
Kazan Soda Elektrik AŞ’nin açılışını 
gerçekleştirmek üzere ilçeye yaptığı 
ziyaret sırasında HAB’ın kurulacağı 
bölgeyi denetlediği öğrenildi. 
Helikopterle HAB’ın kurulacağı 
bölgeyi havadan gören Erdoğan’ın, 
yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

15 BIN KIŞI ISTIHDAM 
EDILECEK

Önümüzdeki günlerde 
HAB’ın paydaşları ile bir toplantı 
daha yapılacağını kaydeden 
Kahramankazan Belediye Başkanı 
Ertürk, “İnşallah bundan sonra 
daha hızlı adımlarla projemiz 
ilerleyecek. HAB hakkında 
yapılanlarla ilgili değerlendirme 
gerçekleştirilerek, buradan 
çıkacak rapor doğrultusunda 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a konu 
hakkında bilgi verilecek. Havacılık 
ve savunma alanında yerli ve milli 
üretim yapmak isteyen ve bu 
projeyi bekleyen KOBİ’lerimiz de 
bu projeyi bekliyor. Önümüzdeki 
süreçte yapılacak ihale sonrasında 
da proje kapsamında inşaatların ve 
yapılaşmanın başlamasını istiyoruz” 
dedi. Bunlarla birlikte HAB hayata 
geçtiğinde, 15 bin kişi istihdam 
edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan
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Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın koyduğu, ‘yerli ve milli enerji kaynaklarının 
artırılması’ hedefi ile Türkiye doğalgazda ticaret merkezi olacak.

E
nerji Bakanı Berat 
Albayrak’ın 1 Nisan 
2018’de devreye 
alınacağını açıkladığı 
yeni doğalgaz 

piyasasıyla 10 önemli adım hayata 
geçirilecek. Buna göre Türkiye 
ve yakın bölgesindeki ülkelerin 
doğalgazı bu piyasada fiyatlanacak. 
Doğalgaz ticareti yapmak isteyenler 
elektronik platform üzerinden alış
satış teklifi verecek. Eşleşen teklifler 
BOTAŞ elektronik bülten tablosuyla 
sisteme girecek. Bu sistem doğalgaz
elektrik piyasası arasındaki 
dengesizliğe son verecek. Piyasa 
dışında tedarik edilen dengeleme 

gazı da platformda fiyatlanacak. 
Petrol endeksli kontratlar yerine 
satıcı alıcıyı risklerden koruyan 
fiyatlar baz alınacak. Tedarik talepte 
bağımlılık son bulacak. Ticarete 
konu doğalgaz miktarı artacak. 
Ortaya çıkacak dengesizlikler 
konusunda uzlaşma işlemini EPİAŞ 
yürütecek.

AK Parti ekonomi yönetiminin 
hazırladığı rapora göre enerji 
faturası aşağı çekilecek, tüketim 
miktarı artırılacak, dışa bağımlılık 
azalacak, yerli imalat artacak. 
Yenilenebilir enerjinin ekonomiye 
katkısı üst düzeye çıkarılacak. Enerji 
yatırımları büyümeye ivme katacak.
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Enerji Bakanı Berat Albayrak, 45 milyar doları aşan Güney Gaz 
Koridoru’nun önemli safhalarının tamamlandığını açıkladı.

İ
ki kıta ve altı ülkeden geçen 
Güney Gaz Koridoru’nda sona 
yaklaşıldı. Şahdeniz 2 yatağı, 
Güney Kafkasya Boru Hattı, 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru 

Hattı TANAP  ve Trans Adriyatik 
Boru Hattı’ndan TAP  oluşan 
projenin son durumu Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de masaya yatırıldı. 
Güney Gaz Koridoru Danışma 
Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı’na 
katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak Güney Gaz 
Koridoru’nun önemli safhalarının 
tamamlandığını belirterek, projenin 
45 milyar doları aşan yatırımla 
üretimden nihai tüketiciye kadar 
büyük bir değer zinciri oluşturduğunu 
söyledi. Albayrak, TANAP’ın ilk test 
çalışmalarına geçen ay başlandığını 
ve temmuzdan önce hattın açılışının 
gerçekleştirileceğini aktardı. Albayrak, 
TANAP’ın Türkiye’nin enerji arz 
güvenliği ve Milli Enerji ve Maden 
Stratejisi açısından da önemli ve 
hayati bir proje olduğunu vurguladı. 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
doğal kaynakların Avrupa ve dünya 
pazarlarına taşınması için de en 

rağmen bugün karşılaştığımız fotoğraf, 
bir oldu bitti çabasıdır. Eğer Kıbrıs 
Türkleri, adanın zenginliklerinin 
paylaşılmasında yok sayılacaksa, 
Türkiye bunun sonuna kadar 
karşısında olacaktır.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Enerji Bakanı Berat Albayrak, 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev le bir görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede, iki ülkenin hayata 
geçirdiği Bakü Tiflis Ceyhan Petrol 
Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı TANAP , Bakü Tiflis  Kars 
Demiryolu Hattı gibi projeler ele alındı. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 
TANAP projesinin tamamlanmak 
üzere olduğunu, yakın zamanda 
Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak 
doğalgazın bu hatla aktarılacağını 
bildirdi. Bakan Albayrak da geçen 
ay TANAP’ta ilk test çalışmalarına 
başladıklarını hatırlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev de 2012’de TANAP’a 
imza atılmasının tarihi bir olay 
olay olduğunu belirterek, Güney 
Koridoru’yla bu hatla sadece 
Azerbaycan doğalgazının değil, 
Hazar’ın doğusundaki ülkelerin de 
enerji kaynaklarının taşınacağını 
kaydetti. Aliyev, projede gelinen 
durumla ilgili, TANAP’ın yüzde 
95’e yakını, TAP’ın da yüzde 66’sı 
tamamlandı  bilgisini verdi.

Bakan Albayrak, AB Komisyonu 
Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Maros 
Sefcovic, Gürcistan Başbakan Birinci 
Yardımcısı Dimitri Kumsishvili ve 
BP Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
Sorumlusu Gary ones ile de görüştü. 

makul ve en rasyonel alternatif 
olduğunu belirten Albayrak, Tüm 
uluslararası taraflara çağrıda 
bulunuyorum. Gelin bu fırsatları 
iyi kullanalım. Bölgedeki ihtilafları, 
belirsizlikleri daha da artıracak 
gerilimler yerine kazan kazan usulünü 
uygulayalım  diye konuştu.

Albayrak, son dönemde Doğu 
Akdeniz’de önemli gelişmeler 
yaşandığına işaret ederek, şöyle 
konuştu  Türkiye, özellikle 
Doğu Akdeniz başta olmak üzere 
uluslararası hukuktan kaynaklı tüm 
haklarını sonuna kadar kullanmakta 
kararlı. Deniz yetki alanlarımız 
sınırları içinde önümüzdeki dönemde 
daha etkili bir sismik ve sondaj 
faaliyeti göstereceğiz. Türkiye, KKTC 
ve Kıbrıs Türklerinin haklarının da 
destekçisi ve savunucusu olacaktır. 
Kıbrıs meselesinde ilk günden beri 
sağduyu ile yapıcı ve adil bir çözüm 
için sorumluluk alan bir politika 
yürütülmektedir. Türkiye’nin barış 
ve huzur öncelikli yaklaşımı, hiçbir 
zaman pasiflik olarak görülmemelidir. 
Adada tarafların huzur ve refahı 
için ortaya konulan bu yaklaşıma 

E B B A A İ A
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DÜ Y  T Rİ İ İ 
DE İ TİRE  

ÇANAKKALE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart’ta Çanakkale aferi için tüm yurtta 
gerçekleştirilen törenlerle şehitlerimiz anıldı.

1
915 1916 yıllarında 
Gelibolu Yarımadası’nda 
Osmanlı İmparatorluğu ile 
İtilaf Devletleri arasında 
yapılan deniz ve kara 

muharebelerinde Türk milletinin 
topraklarına duyduğu sevginin bir 
tezahürü olarak gerçekleştirdiği 
azimli direnişle saldırılar başarısız 
olmuş ve İtilaf Devletleri geri 
çekilmiştir. Kara ve deniz savaşları 
sonucunda iki tarafın da çok 
ağır kayıplar verdiği Çanakkale 
Savaşı’nda, topraklarını düşmana 
vermemek uğruna canlarından olan 
atalarımız her yıl 18 Mart günü 
çeşitli törenlerle anılır.

18 Mart Çanakkale’de kazanılan 
zafer yalnızca Türk tarihini 
değil dünya tarihinin akışını da 
değiştirmiştir. Kahraman Türk 
ordusunun burada aldığı galibiyet 
dünya ülkelerinin güç dengelerini de 
değiştirmiştir.

ATATÜRK’ÜN AĞZINDAN 
ÇANAKKALE

Türkiye’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk sonrasında 
Çanakkale’yi şöyle anlatmıştır  
Bomba sırtı vakasını anlatmadan 

geçemeyeceğim. Siperler arasında 
mesafe sekiz metre, yani ölüm 
muhakkak... Birinci siperdekiler, 
hiçbiri kurtulmamacasına kâmilen 
düşüyor. İkincidekiler onların yerine 
geçiyor... akat ne kadar gıpta 
edilecek bir itidal ve tevekkülle 
biliyor musunuz  Öleni görüyor, 
üç dakikaya kadar öleceğini 
biliyor, hiç ufak bir korku ve endişe 
göstermiyor, sarsılmak yok. Okuma 
bilenlerin ellerinde Kur’an ı Kerim, 
cennete gitmeye hazırlanıyorlar. 
Bilmeyenler Kelime i Şahadet 
getirerek yürüyorlar. Bu, Türk 
Askeri’ndeki ruh kuvvetini gösteren 
şayan ı hayret ve tebrik bir misaldi. 
Emin olmalısınız ki, Çanakkale 

Savaşları’nı kazandıran bu yüksek 
ruhtur.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ
Her bölgenin kendi adıyla anılan 

bir şehitliği vardır Çanakkale’de. 
Çanakkale Şehitleri Anıtı ise 
Çanakkale Boğazı’nın ucunda 
Morto Koyu önündeki Hisarlık 
Tepe üzerinde yer alır. Çanakkale 
Savaşları’nda hayatını kaybeden 
Türk askerlerin anısına yaptırılan 
anıt, dört ayak, bir kubbeden oluşur 
ve 41,7 metre yüksekliğindedir.
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anakkale estanı anıtı  erke i

Çanakkale Destanı Tanıtım 
Merkezi, her gün 08.30’dan 
itibaren haftada 7 gün 
hizmet vermektedir. Yılın 
her günü ziyaretçilere 
açık olan merkezde 
randevu sistemiyle bilet 
uygulaması yapılmaktadır. 

Çanakkale Şehitliği’nde teknoloji ile geçmişi yaşayarak 
anlayabilmek, gelecek için yolunuzu bulmanıza yardım ediyor.

T
ürkiye’de eşi 
benzeri görülmemiş 
kahramanlık 
hikâyelerinin 
yaşandığı Çanakkale 

Savaşları’nın sonsuza kadar 
hatırlanması ve yeni yetişen 
nesillere Çanakkale ruhunu 
aktarmak ve bu ruhun gelişmesine 
katkı sağlamak amacıyla 
projelendirilmiş olan Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 7 Haziran 
2012 tarihinde ziyaretçilerin 
hizmetine açıldı.

Türkiye’de bir ilk niteliği 
taşıyan merkezde  ileri simülasyon 
teknikleri ile 11 ayrı canlandırma 
odasının ikisinde üç boyutlu 
gösterim yapılmakta ve üç ayrı 
odada da hareketli platformlarla 
Çanakkale Savaşları’nın önemli 
kesitleri, 63 dakikalık gösterimle 
misafirlere anlatılmaktadır. Ayrıca 
yabancı ziyaretçiler için yedi 
ayrı dilde kulaklıklı İngilizce, 
Almanca, ransızca, Rusça, 
aponca, İtalyanca ve Arapça  

anlatım da yapılmaktadır.

8.600 metrekare kapalı 
kullanım alanı bulunan tesiste 
Çanakkale Savaşları’nda kullanılan 
malzemelerin ve dioramaların 
sergilendiği iki kattan oluşan sergi 
salonu, Çanakkale Savaşları ile 
ilgili yayınlanmış olan eserlerin 
toplandığı bir kütüphane, bayan
erkek ikişer otobüse hizmet 
verebilecek şekilde dizayn edilmiş 
mescitler, hediyelik eşya bölümü de 
yer almaktadır. 142 kişi kapasiteli ve 
iki kat olarak düzenlenen konferans 
salonu Çanakkale Savaşları ile 
alakalı konferansların ve konulu 
filmlerin gösterimine imkân verecek 
teknik donanım ile misafirlere 
hizmet vermektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanlığı bünyesinde yer 
alan merkez her türlü imkânıyla 
bir müze olmaktan çok ötededir. 
Çünkü Çanakkale Destanı Tanıtım 
Merkezi’nde, teknolojinin getirdiği 

yenilikler sayesinde Türk Milleti’nin 
sayısız zafer, şan ve şerefle dolu 
tarihinin en parlak sayfasına, 
savaşan Mehmetçiklerimizin 
yaşadıklarına bir nebze olsun 
tanıklık edilmektedir.

iyaretçiler bu deneyim ile, 
Osmanlı’nın o günkü konumundan, 
savaşın seyrinin değişmesini 
sağlayan mayın gemisi Nusret’ten, 
kaldırılması imkânsız olan 
215 kiloluk mermiyi Niğdeli 
Ali’nin yardımı ile tek başına 
sırtlayarak İngiliz gemisi Ocean’ı 
batıran Seyit Onbaşı’dan, yaralı 
Mehmetçiklerimizin tedavi edildiği 
sargı yerlerimizin bombalanmasına 
kadar her anının içine girerek, adeta 
o anları yaşayarak geçmişin izini 
sürebiliyor.

BBE E E İB
u salonda özel hazırlanmış bir düzen ile ziyaretçilere savaşı gökyüzünden  

derecelik bir açı ile seyrettirebilmek için bir kubbe oluşturulmuş ve gökyüzüne 
yükseliyor hissi verebilmek için de özel mekanik aletler kullanılmıştır.

aşta azi ustafa Kemal tatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere, vatanın 
bölünmez bütünlüğünü ve ürk illetinin 
huzur ve güvenliğini sağlayarak, 
bugünlere ulaşmamızı sağlayan tüm 
şehitlerimizi minnetle y d ediyoruz.
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İ E EKO O İYE 

 Y  E İYOR
İstihdamı, yatırımı ve üretimi destekleyecek 
yeni torba tasarı TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda kabul edildi.

T
BMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda, 
Vergi Kanunları 
ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı kabul edildi. Devlete 
maliyeti, 17 milyar 298 milyon lira 
olarak hesaplanan torba yasa tasarısı 
ile asgari geçim indiriminden 
amatör spor kulüplerine, ilave 
istihdam sağlayan işletmelerden 

elektrikli araçlara kadar pek çok 
konuda yeni düzenleme hayata 
geçiriliyor. İşte o düzenlemeler  
Kadın çalışanların küçük çocukları 
için işverence karşılanan kreş ve 
bakım hizmetleri, belirli  sınırlar 
dahilinde ücret istisnası kapsamına 
alınıyor. Bu düzenlemeyle 17 milyon 
liralık gelirden vazgeçilecek. İlave 
asgari geçim indirimi uygulaması 
kalıcı hale getiriliyor. 6,2 milyon 
asgari ücretliyi ilgilendiren bu 
düzenleme ile devlet 800 milyon 

liralık geliri almayacak. 2018 2019 
yıllarında imalat sanayi ile Ar Ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetlerine 
yönelik makina ve teçhizat 
alımlarında amortisman uygulama 
suresinin kısaltılması sağlanıyor. 
80 bin firmayı ilgilendiren bu 
düzenlemenin maliyeti 400 milyon 
lira olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu’nda, minibüs tanımında 
sürücüsü dahil en çok 15 olan 
oturma yeri 17’ye çıkarılıyor. 
Böylece, kanuna göre otobüs olarak 
vergilendirilen 106 bin 615 araç, 
minibüs olarak vergilendirilecek 
ve 120 milyon liralık gelir 
alınmayacak. Korunma bakım 
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tedbiri kararının sona erdiği tarihten 
itibaren 2 yıl içerisinde istihdam 
hakkından yararlanmak üzere 
bakanlığa başvurma zorunluluğu 
5 yıla çıkarılıyor Sürenin, himaye 
onayının sona erdiği tarihten 
itibaren başlatılması ve öğrenim 
durumlarına uygun olmayan 
kadrolarda istihdam edilenlerin, 
öğrenim durumlarına uygun 
kadrolara atanmaları sağlanıyor. 
Böylece, yıllık ortalama 500 meslek 
lisesi, 120 yüksekokul 65 üniversite 
mezununun unvanlara göre ataması 
yapılacak. Bunun devlete maliyeti 
ise 1 milyon 728 bin lira olacak. 

İŞ YERİ YAPIMINA İLİŞKİN 
MAL TESLİMİ KDV’DEN 
İSTİSNA 

Organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi sitelerince yapılan 
veya yaptırılan su, kanalizasyon, 
arıtma, doğalgaz, elektrik, 
haberleşme tesisleri, yol yapımı 
gibi altyapı yatırımları ile küçük 
sanayi sitelerindeki işyeri yapımına 
ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları 
KDV’den istisna tutuluyor. Bu 
düzenlemeyle 80 milyon liralık 
gelirden vazgeçilecek. Sanayi sicil 
belgesine sahip işletmelerin, yatırım 
teşvik belgesi aranmadan imalat 
sanayisinde kullandıkları yem 
makine ve teçhizat atımlarına 31 
Aralık 2019’a kadar KDV istisnası 
getiriliyor. Düzenleme ile sağlanacak 
destek 1 milyar lirayı bulacak. Özel 
hukuk tüzel kişilerinin ruhsat 
sahibi olarak işlettikleri yeraltı 
maden işletmelerine sağlanan 
desteğin kapsamına, kamu kurum 
ve kuruluşlarının işlettikleri 
yeraltı maden işletmelerinde 
çalışan rödovansçılar da alınıyor. 
Bu kapsamda yaklaşık bin 500 
çalışan için aylık bin 900 lira destek 
ödemesiyle yıllık 34 milyon liralık 
destek ödemesi öngörülüyor. 

600 AMATÖR SPOR 
KULÜBÜNE 150 MİLYON 
LİRALIK DESTEK 

Spor kulüpleri ve sermaye 
şirketleri tarafından sporculara 
ödenen ücretlerden tevkif edilerek 

ilgili vergi dairesine ödenen gelir 
vergisi tutarları  amatör spor 
dallarındaki sporcular, çalıştırıcılar 
ve diğer spor elemanlarının 
harcamalarını karşılamak üzere, 
kullanılmak kaydıyla iade edilecek. 
Bu düzenlemeyle, amatör spora 
ayrılan kaynağın artırılması 
amacıyla, 600 spor kulübüne 150 
milyon liralık destek sağlanacak. 
2018 2020 yıllarında işe alınan 
sigortalılar nedeniyle ilave istihdam 
sağlayan özel sektör işverenleri 
için sosyal güvenlik prim desteği 
sağlanacak. 687 bin kişiyi kapsayan 
bu düzenlemeyle 3 milyar 400 
milyon liralık gelirden vazgeçilecek. 

İmalat sektöründe faaliyet 
gösteren küçük işletmelere, ilave 
istihdam sağlamak şartıyla prim 
ve ücret desteği getiriliyor. 50 bin 
kişiyi kapsayan bu düzenlemeye 
göre 710 milyon liralık gelir 
alınmayacak. Konutu olmayanlar, 
ilk ve tek konut satın almaları 
halinde desteklenecek. Konut 
Hesabı sisteminin daha etkin hale 
getirilmesi için, konut atımındaki 
yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 
25’e çıkarılıyor. Sisteme gireceklerin 
ilk yıl 10 bin kişi olması halinde 10 
milyon 500 bin liralık bir destek 
sağlanmış olacak. 

İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN 
İŞLETMELERE DESTEK  

İlave istihdam sağlayan 
işletmelere gelir ve damga 
vergisi desteği sağlanmasıyla 
da 430 milyon liralık gelirden 
vazgeçilecek. Taşıtların imalinde 
kullanılan ÖTV Kanunu’na 
ekli liste kapsamındaki mallara 
ödenen ÖTV’nin iadesi imkanı 
getirilerek üretim maliyetleri 
aşağı çekiliyor. Devlet 50 milyon 
liralık alacağını almayacak. Yetim 
çocuklara öğrenci olmaları ve 
öğrenci oldukları süreyle sınırlı 
olmak kaydıyla hizmet akdine 
tabi çalışmaları halinde de ölen 
ana babalarından dolayı yetim 
aylığı ödenmesi sağlanıyor. Bu 
düzenlemenin yıllık maliyetinin 
107 milyon lira olması tahmin 
ediliyor. İstihdamın korunması 
amacıyla özel sektör işverenlerine 
asgari ücret desteği verilerek yıllık 
yaklaşık 9 milyar liralık gelirden 
vazgeçilecek. 

Halen uygulanmakta olan 
hurda teşvikinin kapsamına ihraç 
edilen taşıtlar da ekleniyor ve 
teşvikin suresi 31 Aralık 2018’den 
31 Aralık 2019’a uzatılıyor. Bu 
durumda devletin almaktan 
vazgeçtiği rakam 200 milyon lira. 
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ÇEYİZ DESTEĞİ ARTIRILIYOR
Çeyiz desteğinin artırılması ve bu 

alanda tasarrufların özendirilmesi 
için devlet katkısı oranı yüzde 
20’den yüzde 25’e, azami katkı 
da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya 
yükseltiliyor. Bu düzenlemenin 
devlete getirdiği ilave maliyet 
64 milyon lira olacak. Ücretli 
öğretmenler sözleşmeli öğretmenliğe 
geçiriliyor. 5 bin öğretmeni kapsayan 
bu düzenlemenin devlete maliyeti 
224 milyon lira olacak. 31 Aralık 
2019 tarihine kadar uygulanmak 
üzere, 16 yaş ve üzerindeki araçların 
trafikten kaydı silinerek hurdaya 
ayrılması karşılığında, araç 
sahiplerine, yurt içinden yeni araç 
alımında 10 bin lirayı geçmemek 
kaydıyla ÖTV indirimi sağlanacak. 
Türkiye’de 16 yaş üzeri araç sayısının 
5,5 milyon ve bu düzenlemeden ilk 
yıl 55 bin aracın yararlanabileceği 
değerlendirildiğinde, devlet 
500 milyon liralık alacağından 
vazgeçecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARI TEŞVİK 
EDİLİYOR 

Tasarıyla, apartmanlarda 
yer alanlar dahil olmak üzere  
konutların çatı veya cephelerinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı elektrik enerjisi üretimi 
amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. 
Bu suretle üretilen elektrik 
enerjisinin ihtiyaç fazlasını son 
kaynak tedarik şirketine satanlar 
vergiden muaf esnaf kapsamına 

alınacak. Bu şekilde kurulacak 
üretim tesisinin kurulum gücü 10 
kilovatı geçmeyecek, üretim ve 
tüketim tesisi aynı noktada olacak. 

Kat Mülkiyeti Kanunu 
kapsamında ana gayrimenkulün 
ortak elektrik ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla çatı veya 
cephelerde kurulacak elektrik 
enerjisi üretim tesisinden kat 
maliklerince elde edilecek gelirler 
de muafiyet kapsamında olacak. Bu 
tesisten üretilen enerjiyi satanların 
belge düzenleme, defter tutma, 
beyanname verme yükümlülüğü 
olmayacak. 

FATURA VE FİŞ 
DÜZENLEMEYENLERE CEZA 

Elektronik belge olarak 
düzenlenmesi gerekenler de dahil 
olmak üzere  verilmesi ve alınması 
gereken fatura, gider pusulası, 
müstahsil makbuzu ile serbest 
meslek makbuzlarının verilmemesi, 
alınmaması, düzenlenen bu 

İLAVE ASGARİ 
GEÇİM İNDİRİMİ 
UYGULAMASI KALICI 
HALE GETİRİLİYOR. 
6,2 MİLYON 
ASGARİ ÜCRETLİYİ 
İLGİLENDİREN BU 
DÜZENLEME İLE 
DEVLET 800 MİLYON 
LİRALIK GELİRİ 
ALMAYACAK

belgelerde gerçek meblağdan 
farklı meblağlara yer verilmesi, bu 
belgelerin elektronik belge olarak 
düzenlenmesi gerekirken kağıt 
olarak düzenlenmesi ya da hiç 
düzenlenmemiş sayılması halinde  
bu belgeleri düzenlemek ve almak 
zorunda olanların her birine, her 
bir belge için 240 liradan aşağı 
olmamak üzere, bu belgelere 
yazılması gereken meblağın 
veya meblağ farkının yüzde 10’u 
nispetinde özel usulsüzlük cezası 
kesilecek. Bir takvim yılı içinde, 
her bir belgede tespit edilen 
usulsüzlükler için kesilecek cezanın 
toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek. 
Vergi Usul Kanunu kapsamında 
kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarında, ilgili kanunda yer alan 
şartlara uyulması durumunda, 
kesilen cezanın üçte biri yerine yarısı 
oranında indirim uygulanacak. 

Tasarıyla, usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalan, tarhiyat öncesi 
uzlaşma kapsamından çıkarılıyor. 
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KD  K ’ D  
DE İ İK İ İ RE  
K  T R  TB ’DE
Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki 
değişiklikleri öngören kanun tasarısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi.

M
aliye Bakanı Naci 
Ağbal, TBMM’ye 
sevk edilen Katma 
Değer Vergisi 
Kanunu ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 
içeriğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Ağbal, 1985 yılında 
yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 33 yıldır uygulandığına 
işaret ederek, kanunun temel 
yapısının bugüne kadar çok önemli 
bir değişikliğe uğramadığını belirtti. 
Katma Değer Vergisi Kanunu’na 
ilişkin geçen yıl başlatılan kapsamlı 
çalışmalar çerçevesinde, kanunun 

uygulanmasına ilişkin sorunlar 
tespit edildiğini ifade eden Ağbal, 
diğer ülke örneklerinin analiz 
edildiğini ve sivil toplum örgütleriyle 
toplantılar yapıldığını açıkladı.

Çalışma sonuçlarının taraflarla 
tekrar paylaşıldıktan sonra kanun 
tasarısının oluşturulduğuna dikkati 
çeken Ağbal, Kanun tasarısının 
amacı  yatırımı, üretimi ve ihracatı 
desteklemek, işletmeler üzerinde 
oluşan finansman yükünü ortadan 
kaldırmak, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin vergiye uyumunu 
kolaylaştırmak, kayıtlılığı teşvik 
etmek ve vergi uygulamalarında 
mükellef haklarını güçlendirmektir. 
Bu amaç çerçevesinde 25 

maddeden oluşan kanun tasarısı 
oluşturulmuştur  şeklinde konuştu.

DEVREDEN KDV’YE İADE 
İMKANI

Ağbal, reform niteliğinde 
değişiklik öngören en önemli 
düzenlemenin, indirim yoluyla 
giderilemeyen sonraki döneme 
devreden katma değer vergisinin 
mükellefe iade edilmesi olduğunu 
belirterek, şu bilgileri verdi  
İşletmeler, yaptıkları yatırımlar 

veya alışları nedeniyle yüklendikleri 
KDV’yi, eğer yeterli düzeyde 
tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki 
dönemlere devretmekte ve devletten 
iade olarak talep edememekte. 
Bu durum, birçok işletmenin 
bilançosunda yıllara yayılan devreden 

KDV stokunun 
oluşmasına neden 
olmakta. Mevcut 
yasa, kronik 
hale gelen bu 
sorunu devam 
ettirmektedir. 
İşletmelerimiz 
bu nedenle 
bir taraftan 
devreden KDV’leri 

varken diğer yandan finansman 
ihtiyacı çekmektedir. Bu sorunun 
ortadan kalıcı şekilde kalkması, 
işletmelerimizin üzerinde finansman 
yükü oluşmaması için devreden 
KDV’nin iade edilemeyeceği 
şeklindeki düzenleme yürürlükten 
kaldırılarak, devreden KDV’nin 12 
ay içerisinde indirilememesi halinde 
mükellefe iadesi sağlanmaktadır. 
12 aylık süre 3 aya kadar 
indirilebilecektir.

Bu yıl sonuna kadar biriken ve 
sonraki dönemlere devreden KDV’nin, 
Maliye Bakanlığı tarafından belirli 
bir program dâhilinde iade edilmeye 
başlanacağına işaret eden Ağbal, 
Uzun yıllardır oluşan devreden 

KDV’nin, değişik yollarla mükellefe 
mahsuben veya nakden iadesinin 
önü açılıyor. Maliye Bakanlığı bütçe 
imkânlarını da gözeterek geçmiş 
yıllardan gelen devreden KDV’yi vergi 
incelemeleri yaparak iade etmeye 
başlayacak  dedi.

B
A
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yedi yıldır devam eden 

ikirtepe’deki kentsel dönüşüm çalışmalarına aktif 
olarak dâhil olacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca 
vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin hızlı şekilde 
çözüme kavuşturulması amacıyla bölgede irtibat 
ofisi açacağını duyurdu. 

Ç
evre ve Şehircilik 
Bakanlığı ikirtepe’de 
sorunları çözmek adına 
sahaya iniyor.

Konuyla ilgili 
olarak Bakanlık 

tarafından yapılan açıklamada, 
ikirtepe ve Dumlupınar 

mahalleleri ile Eğitim ve 
Merdivenköy mahallelerinin bir 
kısmını kapsayan riskli alanda 
kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 
özel sektör ve hak sahipleri ile 
uzlaşma esasına dayanarak 
devam ettiği belirtildi. Bazı proje 
adalarında inşaat firmaları ile 
hak sahipleri arasında problemler 
yaşandığına dikkat çekilerek, 
konuya ilişkin şu açıklama yapıldı  

ikirtepe kentsel dönüşüm 
çalışmaları sürecinde, projeden 
etkilenecek vatandaşlarımıza 
doğrudan ulaşarak yerinde ve 
doğru bir şekilde bilgilendirme 
yapılması, taraflar arasında 
koordinasyonun sağlanması 
ve olası aksaklıklara yerinde 
müdahale edilerek hızlı ve etkin 
çözümler üretilmesi amacıyla proje 
alanında Bakanlığımız tarafından 
saha ofisi açılacaktır. Kısa süre 
içinde hizmete girecek irtibat 
ofisimizde mağduriyet yaşayan 
vatandaşlarımızla hızlı şekilde 
iletişime geçilerek sorunların 
çözülmesi hedeflenmektedir.  

“61 ADA VAR, 36’SINDA 
ANLAŞMA SAĞLANDI” 

ikirtepe’de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylı plana 
göre belirlenmiş 61 adet proje 
adasının olduğu belirtilirken, Ada 
bazında yapılan uygulamalarda 
ise 36 adet yapı adasında malikler 
ve firmalar arasında yüzde 100 
oranında anlaşma sağlandı. 
Bu adalardan 25’inde yapı 
ruhsatı düzenlenerek uygulama 
başlamıştır  ifadelerine yer verildi. 
Bakanlık açıklamasında, 17 yapı 
adasında imza aşamasında üçte 
iki çoğunluğun elde edildiği, diğer 
yapı adalarında da görüşmeler ve 
dosya üzerindeki incelemelerin 
devam ettiği bildirildi. 
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DÖNÜŞÜM NASIL BAŞLADI? 
2010 yılının Ekim ayında, 

eski İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da 

ikirtepe’den başlayacak bir kentsel 
dönüşüm hareketinin planlandığını 
açıklamıştı. Topbaş, 4.14 emsal oran 
ile bir açıklama yapmıştı. Topbaş’ın 
açıklamasından 3 ay sonra, 2011 
yılının Ocak ayında başlayacak 
projenin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nden geçmesiyle 
Türkiye’nin ilk planlı kentsel 
dönüşüm süreci başlamış oldu. 
Bölgede, önce emsal değerlerine dair 
değişiklikler, sonrasında ise yetkinin 
el değiştirmesi süreci uzattı. İBB’den 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
geçen yetkiler, Ocak 2014’te 
bölgedeki işlemlerin hızlanması 
adına tekrar İBB’ye bırakıldı, o 
zamana kadar ikirtepe’de bulunan 
57 yapı adasından sadece 4 tanesinde 
yüzde 100 anlaşma sağlanıp, yıkımlar 
yapılmıştı. Projenin başladığı günden 
itibaren bugüne kadar 5 bin 500 
konutun yıkıldığı ikirtepe’den 7 
bin 500 kişi taşındı. Ancak hak 
sahiplerinin inşaat firmalarına açtığı 
ve hala devam eden yüzlerce dava 
var. ikirtepelilerin talebi ise sürecin 
vatandaşların mağdur edilmeden 
bitirilmesi.

METRUK BİNA 
KALMAYACAK

İLBANK Başkanı 
Mücahit Demirtaş, 

ikirtepe’de çözüm 
için harekete 
geçildiğini en kısa 
zamanda sonuçların 
alınacağından emin 
olduklarını söyledi. 
Verilen bilgiye 

göre, bölgede  devam eden altyapı 
çalışmaları kapsamında altyapı 
güzergahındaki binalar Mayıs 
ayına kadar yıkılacak. Müjdeyi 
veren İLBANK Yönetim Kurulu 
Başkanı Demirtaş, Mayıs sonuna 
kadar güzergah üstündeki binaları 
yıkarak, bu yazın sonuna kadar da 
tüm altyapı yollarını bitireceğiz  
dedi. Bölgede sorunlu, kilitlenmiş 
adalar sorununa da değinen 

Demirtaş ve beraberindeki yetkililer, 
sorunlu adalar için şu açıklamayı 
yaptılar  Sorunlu adalarda firma 
sahipleri ve vatandaşlarla özel 
görüşmeler yapılacak. Kilitlenmiş 
adalarda ortak çözüm için seferber 
olunacak. Projelerin tamamlanması 
için de birebir ilgi gösterilecek. 
Önümüzdeki yılın sonuna kadar 
tüm adalarda binaların yıkılması 
planlanıyor. Kentsel dönüşümün 
bir an önce layığıyla tamamlanması 
için planlanan süre sonunda ayakta 
bir tane bile bina kalmaması 
hedefleniyor..

ikirtepe Müteahhitleri adına 
açıklama yapan İNDER ve Teknik 
Yapı Başkanı Nazmi Durbakayım 
da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
bağlı İstanbul İl Müdürlüğü’nün, 

ikirtepe’deki çalışmaları daha 
da hızlandırmak ve sorunların 
çözümünde interaktif rol almak 

için bölgede ofis 
kuracağını ifade 
etti. Durbakayım, 

ikirtepe’ye büyük 
önem veren ve 
dönüşümün bir an 
önce tamamlanması 
için sahaya inme 
kararı veren 
bakanlık, bölgede 
kuracağı ofis ile 
kat maliklerini ve 
müteahhitleri dinleyerek sorunları 
yerinde görecek, dinleyecek ve acil 
çözümler üretilmesini sağlayacak. 
Kurulacak ofisin kat malikleri ve 
müteahhitler arasında güçlü bir 
köprü olması bekleniyor. Birden 
fazla müteahhit ile görüşme yapan 
ve üçte iki oranında çoğunluk 
sağlayamayan adalarda, yol gösterici 
ve uzlaşma sağlayıcı rol oynaması 
bekleniyor  diye konuştu.

İLBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEMİRTAŞ: 
“MAYIS SONUNA KADAR GÜZERGAH ÜSTÜNDEKİ 
BİNALARI YIKARAK, BU YAZIN SONUNA KADAR DA 
TÜM ALTYAPI YOLLARINI BİTİRECEĞİZ.” 

E T E Ş İ E İ HA İ E E İ
Kentsel dönüşümde simge haline gelen Kadıköy ikirtepe de  
adada ve .  milyon metrekarelik alanda başlayan dönüşümde 
sorunlar çıkmaya devam ediyor.  yılında başlayan süreçte 
bölgedeki  bin konutun yıkılarak yerine  bin konutun 
yapılması planlanıyordu.  bin kişinin konutlarının teslim 
edilmesini beklediği bölgede halihazırda  bin konut ve  bin 

 ticari alan inşa ediliyor. ölgede geçen süreçte  adadaki 
pro eler tamamlanırken,  adada  bin kişiyi ilgilendiren 
pro elerde ise sorunlar yaşanıyor. u dönemde özellikle 
firmaların başladığı pro eleri tamamlaması ve yapılan kira 
yardımlarının kesilmesi ise öne çıkan sorunlardan biri olarak 
dikkat çekiyor. 

I I AR A A I
Kadıköy ün en tarihi bölgelerinden olan ikirtepe, lı 
yıllarda çok fazla göç aldı. atandaşların kendi çabalarıyla 
yaptığı konutlardan oluşan semt için  yıl boyunca imar 
planı yapılmadı. ikirtepe, erdivenköy, umlupınar ve ğitim 
mahallerini kapsayan ikirtepe toplam  hektar ve  adadan 
oluşuyor.  yapı adasında sürdürülen dönüşüm başlamadan 
önce bölgedeki bina sayısı  bin , bağımsız birim sayısı  bin 

 ve bağımsız konut sayısı da  bin  adetten oluşuyordu. 
ölgenin nüfusu ise  bindi.

İ BA
B

İ ER
T
B
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t atı  yat arı 
yü   arttı 
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak Endeksi 
ocak ayı sonuçlarına göre konut satış fiyatlarının en çok arttığı il Artvin, kira 
fiyatlarının en çok arttığı il ise Ağrı oldu. 

R
EIDIN-GYODER 
Yeni Konut Fiyat 
Endeksi ve REIDIN 
Emlak Endeksi 
ocak ayı sonuçları 

açıklandı. Türkiye genelinde 81 
şehrin tamamını kapsayacak 
nitelikteki REIDIN Emlak 
Endeksi’ne göre ise ocak ayında 
satılık konutlarda, bir önceki aya 
göre yüzde 0,85 oranında ve geçen 
yılın aynı dönemine göre ise yüzde 
11,74 oranında fiyat artışı kaydedildi. 
Ocak ayında metrekare başına konut 
satış fiyatlarının yüzde 2,11 oranında 
arttığı Artvin, fiyatların en çok 
yükseldiği şehir oldu.

RE D N CEO’su Kerim Alain 
Bertrand endeks hakkında şunları 
söyledi  RE D N olarak ülke 

çapında yürüttüğümüz ayrıntılı 
veri çalışmaları sonucunda, emlak 
endeksimizin kapsamındaki il 
sayısını 81’e çıkardık ve kapsam 
dışında hiçbir ilimiz kalmadı. 
Böylece artık endekslerimiz, 
daha önce kapsam dışında kalan 
Hakkari, Şırnak, Bayburt, Muş, 
Tunceli gibi 13 ilimizdeki emlak 
verilerine de ışık tutar hale geldi. 
Ocak 2018 Emlak Endeksi değerleri 
ele alındığında  satış fiyatları 
için yüzde 0,85 oranında, kira 
değerleri içinse 0,26 oranında 
artış olduğu gözlemlenmektedir. 
Ocak ayı TÜ E değerinin ise 1,02 
olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda, 
hem satış hem de kiradaki artış 
oranlarının reel anlamda pozitif 
getiri sağlamadığını söyleyebiliriz. 

Ülke genelindeki satış fiyat oranları 
incelendiğinde ise İstanbul ve 
Ankara’da reel anlamda artış 
gözlemlenmezken, İzmir reel olarak 
artış gösteren illerimiz arasındadır.

 
OCAK AYINDA EN ÇOK 2+1 
KONUTLAR TERCİH EDİLDİ

REIDIN-GYODER Yeni 
Konut iyat Endeksi’ne göre ise  
stok erime hızının adet bazında 
yüzde 3,1’e, metrekare bazında ise 
yüzde 2,8’e düştüğü ocak ayında, 
bir önceki aya göre yüzde 0,22, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
ise yüzde 3,71 oranında fiyat artışı 
gerçekleşti. Endeksin başlangıç 
dönemi olan 2010 yılı ocak ayına 
göre ise yüzde 78,90 oranında artış 
gerçekleşti. Yeni konut satışlarının 
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 mlak ndeks  ocak ayı sonuçlarına göre konut satış yatlarının en çok arttığı l 
rtv n oldu.

yüzde 74’ünü bitmemiş konut 
stokları oluştururken, ocak ayında 
markalı konut projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen satışların yüzde 
4’lük son 6 aylık ortalama 4  
kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı 
ve en çok 2+1 konutlar tercih edildi. 
REIDIN-GYODER Yeni Konut 

iyat Endeksi’ne göre ocak ayında 
bir önceki aya göre, İstanbul Asya 
Yakası’nda yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0,37 oranında, 
İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan 
markalı konut projelerinde yüzde 
0,17 oranında fiyat artışı gözlendi. 
Endeksin başlangıç dönemine 
göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki 
projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 
11,50 puan daha fazla artış kaydetti.

 
BANKA KREDİSİ KULLANIM 
ORANI DÜŞTÜ

Markalı projelerden konut satın 
alan müşterilerin peşinat, senet ve 
banka kredisi kullanım oranları 
incelendiğinde, ocak ayında peşinat 
kullanım oranı yüzde 34, banka 
kredisi kullanım oranı yüzde 30 
ve senet kullanım oranı yüzde 36 
olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında 
peşinat kullanım oranı aralık ayına 
göre 3 puan artarken, banka kredisi 
kullanım oranı 4 puan düştü ve 
senet kullanım oranı ise 1 puan arttı. 

Ocak ayında satışı 
gerçekleştirilen konutların yüzde 

26’sı bitmiş, yüzde 74’ü ise bitmemiş 
konut stoklarından oluştu. Bitmemiş 
konutların satış oranında 8 
puanlık bir düşüş yaşandı. Ayrıca 
ocak ayında adet bazlı yüzde 3,1 
oranında, metrekare bazlı ise 
yüzde 2,8 oranında stok erime hızı 
gözlemlendi. Aralık ayı stok erime 
hızı değerlendirildiğinde, adet 
bazlı yüzde 3,9, metrekare bazlı ise 
yüzde 3,8 oranında stok erime hızı 
gözlemlendi.

1+1 konutların satışının bir 
önceki aya göre, yüzde 0,06 
oranında arttığı ocak ayında, 2+1 
konut tipinde yüzde 0.27, 3+1 
konut tipinde yüzde 0,27 oranında, 
4+1 konut tipinde ise yüzde 0,13 
oranında artış kaydedildi. 51
75 metrekare büyüklüğündeki 
konutlarda bir önceki aya göre 
yüzde 0,06 oranında artış yaşanan 
ocak ayında, 76 100 metrekare 
büyüklüğündeki konutlarda yüzde 
0,29 oranında, 101 125 metrekare 
büyüklüğündeki konutlarda yüzde 
0,16, 126 150 metrekare büyüklüğe 
sahip konutlarda yüzde 0,22, 151 
metrekare ve daha büyük alana 
sahip konutlarda ise yüzde 0,20 
oranında artış görüldü.

 
YABANCILARA SATIŞ ORANI 
ARTIŞA GEÇTİ

Ocak ayında markalı konut 
projelerinde gerçekleştirilen 

satışların yüzde 4’ü yabancı 
yatırımcılara yapılırken, tercih 
noktasında ağırlıklı olarak 2+1 
özellikteki konutların öne çıktığı 
gözlemlendi. Son altı aylık 
ortalamanın yüzde 4 olduğu yabancı 
yatırımcılara satışlar ağustosta 
yüzde 6, eylülde yüzde 3, ekimde 
yüzde 5, kasımda yüzde 4, aralıkta 
ise yüzde 3 oranında gerçekleşmişti.

 
KONUT FİYAT ARTIŞINDA 
OCAK AYININ LİDERİ ARTVİN

Ocak ayında metrekare başına 
konut satış fiyatlarının yüzde 2,11 
oranında arttığı Artvin, fiyatların 
en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı 
dönem metrekare başına konut satış 
fiyatlarında herhangi bir değişim 
kaydedilmeyen Hakkari ise satış 
fiyatlarının en çok azaldığı şehir 
oldu.

 
KİRADA EN YÜKSEK ARTIŞ 
YÜZDE 2 İLE AĞRI’DA

Türkiye genelinde 81 şehrin 
tamamını kapsayacak nitelikteki 
Türkiye Kiralık Konut iyat 
Endeksi’nde, ocak ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0,26 oranında ve 
geçen yılın aynı dönemine göre 
ise yüzde 7,46 oranında artış 
gerçekleşti. Ocak ayında Ağrı’da 
metrekare başına konut kira 
değerleri yüzde 2 oranında arttı 
ve Ağrı kiraların en çok yükseldiği 
şehir oldu. Aynı dönemde konut kira 
değerlerinin en çok azaldığı şehir ise 
yüzde 2 ile Uşak oldu

 
EN YÜKSEK YILLIK KİRA 
GETİRİSİ AYDIN, VAN VE 
ŞANLIURFA’DA

Satın alınan konutların kiraya 
verilmesi durumunda, alış fiyatının 
kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri 
ile karşılanabileceğini gösteren 
amortisman süresi verilerine göre, 
ocak ayının en kısa amortisman 
süreleri Aydın, Van ve Şanlıurfa 
şehirlerinde ölçüldü. Ocak ayında, 
kira değerinin konutun satış fiyatına 
bölünmesiyle hesaplanan RE D N 
Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en 
yüksek olduğu şehirler de Aydın, 
Van ve Şanlıurfa oldu.
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Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan, şehit aileleri ve gaziler için yaptırılan 
Mavikent Konutları’nı gezerek, inşaat hakkında bilgi aldı.

T 
oplu Konut İdaresi 
TOKİ  Başkanı 

Ergün Turan, şehit 
aileleri ve gaziler için 
yaptırılan Mavikent 

Konutları’nda incelemelerde 
bulundu. Yapımına yaklaşık bir yıl 
önce başlanan inşaat alanındaki 
örnek daireleri gezen Turan, tespit 
ettiği eksikliklerin giderilmesini 
istedi. Ergün Turan, incelemelerin 
ardından gazetecilere açıklamalar 
yaptı. Gaziantep’in, TOKİ’nin en çok 
iş yaptığı şehirlerden biri olduğunu 
aktaran Turan, yaklaşık 21 bin konut 
yaptıklarını söyledi. Kentteki Kuzey 
Şehir’in Türkiye’ye örnek olacak 
bir proje olduğuna değinen Turan, 
şehit aileleri ve gaziler için yaptıkları 
Mavikent Konutları’nın da çok özel 
olduğuna dikkati çekti.

Projeyi Şahinbey Belediyesi 
iş birliğiyle hayata geçirdiklerini 
aktaran Ergün Turan, şunları 
kaydetti  Gaziantep genelinde 
yaşayan şehit aileleri, gaziler ve 
yakınları için yapılmış bir konut 
projesi. Çok özel ve yakından takip 
ediyoruz. Buradaki bloklar diğer 
yapılara göre daha az katlı. Sosyal 
alanları da olan bir proje. Kendimiz 
oturacakmışız gibi özen gösterdik. 
Burada emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Proje üretmek 
başka, onları doğru düzgün hayata 
geçirmek başkadır. İnşallah bu 
yaz teslim edeceğiz. 643 hane 
var. Bunların hepsi şehit aileleri, 
gaziler ve ailelerine verilecek. Çok 
uygun koşullarda alınıyor. Diyelim 
ki konut hakkını eşi kullanmış, 
annesi babası kullanmamış, onları 

da çok cazip koşullarla konut sahibi 
yapıyoruz. Türkiye’ye örnek olacak 
bir proje. Diğer vilayetlerde de şehit 
ve gazilerimize konut veriyoruz. 
Ama burası sadece şehit ve gazi 
aileleri için yapılmış önemli bir 
proje.

Şehit aileleri ve yakınlarının 
devlete emanet olduğunu, 
kurumsal olarak da bu emanete 
sahip çıktıklarını belirten Turan, 
Konutların taksitleri 240 ay 

sürecek. Çok büyük kolaylıklar 
sağlandı. Ama onların hakkını ne 
yapsak ödeyemeyiz. Devletimiz 
de onlar için gereken her desteği 
sağlıyor. Biz de elimizden gelen 
desteği vermeye çalışıyoruz. 
Konutları ilk defa alanlara sıfır faiz, 
diğerlerine de en düşük endekste 
veriyoruz  diye konuştu.
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i e entsel n  e eli i  
Projesi’nde kuralar çekildi
Rize’de 2012 yılında merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yapımına başlanan 
‘Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında yapılan konutlar kura 
çekimi ile sahiplerini buldu.

T
OKİ tarafından 
‘Timya Vadisi Kentsel 
Dönüşüm projesi’ 
kapsamında yapılan 
753 konutun kura 

çekimleri gerçekleşti. Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Konferans 
salonunda gerçekleşen kura 
çekimine Rize Valisi Erdoğan 
Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Reşat Kasap, TOKİ Kentsel 
Yenileme Daire Başkanı Gürol 
Konyalıoğlu, protokol üyeleri ve hak 
sahibi vatandaşlar katıldı. 78 bin 
metre karelik alanda gerçekleşen 14 
bloktaki 753 konut hak sahiplerini 
buldu. Kentsel dönüşümün 
gerçekleştiği alanda aynı zamanda 
1 adet AVM, 1 adet cami, çocuklar 
için 7 adet oyun alanı, kapalı ve açık 
otoparklar bulunuyor.

Düzenlenen kura programında 
konuşan Rize Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Reşat Kasap Rize’de uygulanan 
kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 
ile alt yapısı yetersiz, mimari olarak 
düzensiz, dar ve dik yollar nedeniyle 
ulaşım zorluğunun had safhada 

olduğu, çarpık yapıların yerine 
doğal afetlere dayanıklı, çevre 
düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla 
beraber prestijli bir projenin yapısı 
planlanarak sağlam adımlar atıldı. 
753 konutun kura çekimini yapıp 
inşallah sizleri sıcacık yuvalarınıza 
kavuşturacağız  dedi.

TOKİ Kentsel Yenileme Daire 
Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise 
yaptığı konuşmada, Projenin 
tamamlanıp kura aşamasına 
geçmenin memnuniyetini 
yaşıyoruz. Hak sahiplerinin 
tek tek gayrimenkullerinin 
değerlendirmesini yaptık, kıymet 
takdirlerini yaparak sürece 
başladık. Yaklaşık 53 milyon 
liralık bir gayrimenkul değeri 
vardı. 701 hak sahibi bulunuyordu, 
verasetleriyle birlikte 965 kişiye 
ulaştık. Vatandaşlarımızın geçici 
iskanını sağlamak üzere Rize 
Belediye Başkanlığı ile müştereken 
başlanan ve bizim daha sonra 
tamamen üstlendiğimiz kira 
yardımları yapıldı. Günümüze 
kadar toplam 10 milyon 700 bin 

lira kira yardımı yaptık  ifadelerini 
kullandı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 
üzerine ‘Hak Sahipleri’ yazan 
fanustan ilk kura çekimini yaparak 
hak sahibini sahneye davet etti. 
Sahneye gelen hak sahibi kendi 
evinin kurasını hazırlanan üzerinde 
‘Konutlar’ yazılı fanustan kendisi 
çekti. Daha sonra sırayla protokol hak 
sahiplerinin isimlerinin yazılı olduğu 
fanustan kura çekerek hak sahiplerini 
sahneye davet etti. Çekilişler noterin 
hak sahiplerini ve konutlarını 
belirlemesiyle devam etti.
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yarbakır   
y  ayata üy r
Terörden dolayı ağır hasar gören Diyarbakır’da 5 bin 746 konut inşa 
edilerek, Sur’un İçkale Vadisi çevre düzenlemesi ile kültürel mirasın 
geleceğe aktarılması sağlandı.

T
OKİ Başkanı Ergün 
Turan, yaptığı yazılı 
açıklamada, terör 
mağduru vatandaşların 
ihtiyaçları esas alınarak 

Diyarbakır’da bir dizi planlama 
yaptıklarını belirtti. Terör dolayısıyla 
mağdur olan vatandaşların daha 
iyi ve daha sağlıklı konutlarda 
oturmalarını sağlamak için her 
türlü çabayı gösterdiklerini 
vurgulayan Turan, Diyarbakır’da 5 
bin 746 konutun inşasına başladık. 
Bu konutlarımızın bir kısmını 
tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim 
ettik. Önümüzdeki bahar aylarında 
konutlarımızın tamamına yakına 
vatandaşlarımıza teslim edeceğiz  
dedi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 
ve Üçkuyular Mahallesi’nde kent 
kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü 
bağları olan, halkın beklentilerine 
yanıt veren güçlü fiziki, sosyal 
altyapısı bulunan yeni yerleşim 

alanları kurduklarını kaydeden 
Turan, bölgede inşaatı devam eden 
projelerin vatandaşların bütün 
ihtiyaçlarına cevap vereceğini 
bildirdi.

TOKİ’nin Diyarbakır’da sadece 
konut inşa etmediğini, Suriçi’nin 
tarihi dokusuna zarar verilmeden, 
geleneksel doku korunarak yeni 
bir yaşam alanı inşa edildiğini 
belirten Turan, şunları kaydetti  
Riskli alan sınırları içine, surların 

doğu bölümünde, Dicle Vadisi’ne 
inen dik yamaçlarda var olan kaçak 
yapılaşmış konutların bulunduğu 
bölümler de katılmıştır. İçkale 
Vadisi, tasarım açısından Diyarbakır 
kent bütünü içinde birincil 
potansiyel olarak değerlendirilerek, 
doğal ve tarihi değerleri ile kentsel 
kimliğini ön planda tutan bir 
yaklaşımla tasarlandı. Çalışmada, 
proje alanının en yalın şekliyle 
kent yaşamına sunulması, temel 
ilke olarak benimsendi. Açık alan 

düzenlemelerinde proje kimlik 
ve niteliğine uygun malzeme ve 
donatılara yer verilirken, Diyarbakır 
surları ve diğer tarihi yapıların 
temel yapı taşı olan Bazalt, klasik ve 
modern biçimlerde zemin ve tematik 
bitkisel düzenlemenin ana bileşeni 
olarak kullanıldı.

Peyzaj projesinde bölgenin 
değerlerini ön planda tuttuklarını 
aktaran Turan, 9 bin yıllık 
geçmişe sahip bölgenin, tarihsel 
değerinin yanında Dicle Vadisi gibi 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en 
önemli ekolojik koridorunun özel 
bir parçası konumunda olduğunu 
vurguladı.

Turan, kentin en karakteristik 
ve en eşsiz yapılarından Hazreti 
Süleyman Camisi ve Sahabeler 
Türbesi’nin mimari açıdan kentsel 
bir odak olarak düzenlendiğini 
aktararak, İçkale Vadisi’ni, balkonlu 
ve setli olarak düzenlenen meydanı, 
Dicle havası ve manzarasıyla, 
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kentin sahip olduğu tarihi, kültürel 
ve ekolojik zenginlik hakkında 
farkındalık yaratacak şekilde özel 
bir platform olarak kurguladık  diye 
konuştu.

SANAYİ SİTESİ 
DİYARBAKIR’IN 
İSTİHDAMINA KATKI 
SAĞLAYACAK

Diyarbakır Yeni Dördüncü Oto 
Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi 
Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam 
edileceğini, 810 iş yeri kapasitesine 
sahip olacak modern bir oto 
sanayi merkezi inşa ettiklerini 
belirten Turan, Projede, 620’si 150 
metrekare ve 190’ı 300 metrekare 
büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. 
Sitede ayrıca, çalışanların ve 
ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, 
idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, 
PTT ve lokanta gibi birimlere de yer 
veriliyor  açıklamalarını yaptı.

Diyarbakır’da konutun 
yanında sosyal donatı projeleri de 
inşa ettiklerini söyleyen Turan, 
Diyarbakır’daki mevcut sanayi 

siteleri ve şehir içindeki iş yerlerinin 
uygun mekanlarda hizmet vermesi, 
çalışanların daha iyi koşullarda 
verimli üretimin sağlanması 
amacıyla tasarlanan Modern Oto 
Sanayi Sitesi ile kentin vizyonuna ve 
istihdama katkı sağlamayı, üretim 
altyapısını oluşturmayı ve mesleki 
alanları geliştirmeyi hedefliyoruz  
ifadelerini kullandı. 

Diyarbakır’da konutlar inşa 
ederken medeniyet algısını, geleneği 
ve yerel olanı yansıttıklarını belirten 

Turan, Tarih ve coğrafyasının 
bize sunduğu mimari zenginliği 
projelerimize yansıtıyoruz. 
Projelerimizi şehirlerimizin 
kendi kültür ve değerlerini 
koruyarak yerel mimari çizgi 
ve yapı unsurları esas alarak 
geliştiriyoruz. Diyarbakır’ın 
kültür, sanat, tarih ve coğrafi 
niteliklerinin yansıtıldığı 
tasarımlar, yöresel alışkanlıkları 
destekleyen ve geleneksel 
yaşamın değişime uğramadan 
sürdürülmesinde katkı yapan 
unsurları hayata geçiriyoruz  
dedi. 

DİYARBAKIR STADI 
TAMAMLANIYOR

Yatay yapılaşmanın yol 
haritalarındaki en önemli 
unsurlardan biri olduğunu 
vurgulayan Turan, Şehirlerdeki 
en yüksek binalar TOKİ binaları 
olmayacaktır diyoruz. Pek çok 

ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli 
projeler başlattık  diye konuştu.

Turan, Diyarbakır’ın Kayapınar 
ilçesinde inşa edilen konutların 
yatay mimari anlayışı ile inşa 
edildiğini, 3, 4, 7 şeklinde farklı kat 
yüksekliklerine sahip konutların 
yatay ve yerel mimari özellikleri 
ile örnek bir uygulama olacağını 
belirtti.

Kayapınar ilçesinde, 158 bin 
353 metrekare alanda yapımı süren, 
Diyarbakır’ın yanı sıra bölgeye 
de hizmet verecek UE A ve A 
standartlarındaki 33 bin seyirci 
kapasiteli stadın da tamamlanma 
aşamasına geldiğini bildiren 
Turan sözlerini şöyle sonlandırdı  
UE A ve A standartlarındaki 

modern stadımız hem Diyarbakır’a 
hem de bölgeye yeni bir değer 
katacak. Stadımız tamamlanma 
aşamasına geldi. Stadımızı en kısa 
sürede bitirip Gençlik ve Spor 
Bakanlığımıza teslim edeceğiz.
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 yı ı ra atı a 
am a ra ak ü k r

2018 yılında Çin’den 
Singapur’a, Suudi 
Arabistan’dan Hindistan’a 
kadar pek çok ülke sunduğu 
fırsatlarla Türkiye’nin dış 
pazar yelpazesinde önemli bir 
yer tutacak. 

T
ürkiye, ekonomisini ihracat ile büyüten ülkeler 
arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2018’e ilişkin 
belirlenen 170 milyar dolarlık ihracat hedefini 
tutturabilmek için ihracatçılar ülkelerin yerel 
dinamiklerini yakından takip etmek zorundalar.

Posta gazetesinin yaptığı ihracat pazarları 
araştırmasına göre, 2018 yılında Çin’den Singapur’a, Suudi 
Arabistan’dan Hindistan’a kadar pek çok ülke sunduğu fırsatlar 
nedeniyle Türkiye’nin dış pazar yelpazesinde önemli bir yer 
tutacak. İşte o ülkeler
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Dünyanın ikinci büyük ithalatçı ve tüketici ülkesi. 
Her bir eyaletin bir ülke coğrafyası büyüklüğündeki Çin 
önümüzdeki beş yılda değeri 10 trilyon doları aşacak ürün 
ve hizmet ithal edecek. 

Ayrıca Çin Maliye Bakanlığı, 1 Aralık 2017’de 187 
tüketim ürünü kategorisinde ithalat vergisi oranlarını 
ortalama yüzde 17.3’ten yüzde 7.7’ye düşürdü. Bu 
uygulama, ‘Çin’e daha fazla ihracat anlamına geliyor. 
Vergilerin düşürülmesi, ithal ürünlerin Çin’e girişinin 
ucuzlamasına yol açarken, aynı zamanda tüketimi de 
artırması bekleniyor. İhracatı kolaylaşan ürünler arasında 
gıda, meşrubat, kozmetik, ev aletleri, sağlık ürünleri, üaç, 
giyim ürünleri, kültür ve eğlence ile bebek maması gibi 
Türkiye’nin iddialı ve rekabetçi olduğu ürünler bulunuyor. 
Çin dünyanın en büyük e ticaret pazarı. Çin’e mal satmak 
isteyen ihracatçılarımızın ülkede gücü sürekli artan sosyal 
medyayı yoğun kullanmaları gerekiyor.

Yalnız bölgesinin değil, dünyanın en yoğun 
limanlarını işletiyor. En önemli lojistik üs 
Singapur ile Türkiye arasında yakın zamanda 
kritik bir anlaşma imzalandı. Türkiye ile bir 
süredir yasal süreci devam eden serbest ticaret 
anlaşması STA , geçen Ekim ayında yürürlüğe 
girdi. Uzak Doğu ülkeleri arasında Güney 
Kore ve Malezya’dan sonra üçüncü STA oldu. 
Anlaşma, Singapur ile olan ticaretimizi bu 
yıldan itibaren doğrudan ve çok önemli oranda 
etkileyecek. İlk yıl içinde iki kat ticaret hacmine 
ulaşılması hedefleniyor. Singapur’a ihraç ettiğimiz 
ürünler arasında ilk sıralarda, petrol yağları 
ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, 
mücevherci eşyası ve akşamı, tedavide veya 
korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
dozlandırılmış , yolcu gemileri, gezinti gemileri, 

feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya 
yük taşımaya mahsus benzeri gemiler yer alıyor. 
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Suudi Arabistan ilk kez bu yıl başında, 

din turisti dışında ülkesine gezmeye gelen 
yabancıların önünü açacak uygulamalara start 
verdi. Vize hakkı genişletildi. Bu serbestlik, 
daha çok turistin, dolayısı ile daha çok ürün 
ithalatının önünü açacak. 

2030’a kadar yılda 30 milyon turist 
çekmeyi ve 2020’ye kadar yıllık turizm gelirini 
47 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Suudi 
Arabistan, bu hedefine ulaşmak için dev 
yatırımlara da başladı. Kızıldeniz kıyısında 
500 milyar dolar maliyetle mega kent inşa 
ediliyor. Onlarca yeni otel devreye alınıyor. 

Ayrıca devlet yönetimi sağlık 
yatırımlarının artırılmasına yönelik kararları 
da uygulamaya soktu. Geçen yıl sağlık 
sektörünü geliştirmeye yönelik bütçeden 32 
milyar dolar ayırdı. Bu yıl kaynağın artırılması 
bekleniyor. 

Bu kapsamda 32 yeni hastane, 2 tıp şehri 
yapılması planlanıyor.  İki dev AVM, Doğu ve 
Kuzey Riyad’da açılacak. Mekke ve Medine 
şehirlerini birbirine bağlayacak 14 milyar 
dolar değerindeki hızlı tren projesi büyük ilgi 
görüyor. Ülke kanunlarına uygun her türlü 
gıda, giyim ağırlıklı perakende ve tabi ki 
inşaat ve malzemeleri sektörlerindeki ihtiyaç 
büyüyor. Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1.9 
oranında büyümesi bekleniyor. 

H
ABD’den sonra en çok İngilizce bu ülkede konuşuluyor. 

Bu yıl yüzde 7.5’in üzerinde büyüme bekleniyor. Ticaret 
ve yatırım yapma süreçleri, kısa süre önce devlet eliyle 
sadeleştirildi. Şehirleşme oranı süratle artıyor. Ülke 
yönetimi, 2022’ye kadar olan sürede 20 milyon konut inşa 
etmeyi amaçlıyor. 

Başta demiryolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 
altyapı için dev yatırım hamlesi devreye almıyor. Bu alanda 
yüzde 90’ı PPP olacak 1 trilyon dolarlık yatırım öngörülüyor. 
En büyük potansiyelini, nüfusun yarısını oluşturan 24 yaş 
altı nüfusu oluşturuyor. Ayrıca bugünkü nüfusu kadar bir 
insan kitlesinin 2039’a kadar orta gelir grubuna yükselecek 
olması tüketim eğilimlerini dünya çapında değiştirecek. 
Her türlü gıdanın yanı sıra mücevherat, izole tel kablolar, 
elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya, demir çelik inşaat akşamı 
mal grupları, Türkiye’den Hindistan’a en büyük ihraç 
kalemlerini oluşturuyor. 
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hra atta yeni rekorlar yolda

Bölgesel konjonktür İran’ı Türkiye’nin 
komşuları arasında en büyük ticari partner 
yapabilir. Ticari altyapı ve özellikle sosyal 
yapı bu ilişkiye çok müsait. Türkiye, İran’da 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde 
bulunacak Türk şirketlerine bu yılın 
başından itibaren ciddi bir kaynak desteği 
vermeye başladı. 1 Ocak’tan itibaren tanıtım 
maliyetinin yüzde 70’i hükümet tarafından 
karşılanıyor. Bu durum ciddi bir tanıtım 
atağının önünü açacak. 

Yanı sıra geçen yılın Haziran ayından 
itibaren İran’a yönelik ambargonun 
yumuşamaya başlaması bu ülkeye olan ilgiyi 
doruğa çıkardı. Yasakların kalkmasının 
bankacılık sistemine ve gümrük işlemlerine 
bir an önce yansıması öncelikli beklenti. 
Petrokimya sektörü başta olmak üzere, tarım, 
gıda, ağaç mamülleri, inşaat sektörlerinde 
yan sanayiye ve üretime yönelik ekipman 
ihtiyacı çok fazla. Bu yıl İran’ın yumurta 
iznini açması da Türk beyaz et sektörüne çok 
olumlu yansıyacak. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
TİM  Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
2018’de ihracatçılarımızın yüzde 

77.2’si, yani her 4 firmadan 3’ü 
yapacakları ihracatın artacağını 
öngörüyor. İhracatçı Eğilim 
Araştırması’nı 2013’ten bu 
yana yürütüyoruz. İhracat artışı 
bekleyen firmaların oranı hiçbir 
araştırmamızda bu denli yüksek 
olmamıştı  dedi. 

TİM İhracatçı Eğilim 
Araştırması 2017 yılı 4. Çeyrek 
Gerçekleşme ve 2018 yılı 1. Çeyrek 
Beklenti anketi sonuçlarına göre, 
ihracatçıların 2018 yılı 1. çeyrek 
büyüme tahmini yüzde 3.7, 2018 
yılının tamamı için de yüzde 6.2 
oldu. İhracatçıların bu yılın ilk 
çeyreğinde dolar kuru beklentisi 
3.87, euro kuru beklentisi de 4.73 
oldu. Büyükekşi, Bu yıl sadece yıl 
genelinde değil, aylar bazında da 
rekorlar kırılacak, artışlar kalıcı 

ve sürekli olacak. Ocak ayında 
açıkladığımız yüzde 16.3’lük artış 
bu zincirin ilk halkası. Şubat 
ayında daha yüksek oranda bir artış 
gelebilir  ifadelerini kullandı. 

Büyükekşi, Bazı sektörlerimiz, 
artık başarılı oldukları pazarlarda 
derinleşmenin yanında, yeni 
pazarlara da açılıyor. Otomotiv 
sektörümüz AB pazarında 
yakaladığı başarıyı Amerika 
kıtasına taşımaya kararlı, çelik 
sektörümüz ABD’ye gözünü dikti. 
Gıdaya dayalı sektörlerimiz ise 
Orta Doğu ve Rusya’nın ardından 
Asya ülkelerini, Uzak Doğu’yu 
radarlarına aldı. İhraç pazarlarını 
çeşitlendirme çalışmalarımız nihayet 
meyvelerini veriyor. Tek bir pazara, 
tek bir ülkeye, tek bir bölgeye 
bağlı olmadan ihracat yapabilen 
firmalarımız sayesinde, ihracatımıza 
sürekliliği daha kolay yakalayacağız. 
Bu hedefe ulaşabilmek için ticaret 

heyetlerine ve Türkiye Ticaret 
Merkezi açılışlarına hız verdik  diye 
konuştu. 

İhracatçıların 2018 yılı birinci 
çeyreğinde ilk 5 hedef ülkesinin, 
sırasıyla ABD, Rusya, Almanya, 

ransa ve İngiltere olduğunu 
belirten Büyükekşi, Rusya ile 
ilişkilerin düzelmesi sonrasında 
Rusya hedef ülkeler arasında sürekli 
olarak ilk üçte yer alıyor. Rusya’ya 
ihracatımızdaki artış da bu durumu 
destekler nitelikte  dedi. 

İSTİHDAM DA ARTACAK 
Araştırmaya katılan firmaların 

yüzde 40’a yakının 2018’in her 
çeyreğinde yeni istihdam yaratmayı 
planladığını kaydeden Büyükekşi, 

irmalarımızın verdikleri yanıtlar 
istihdamın 2018’de daha fazla 
artacağını, işsizliğin tek haneli 
rakamlara düşeceğini gösteriyor  
açıklamalarını yaptı.
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EKO O İ B K  BEK E E  
BÜYÜ E OR  K D
Ekonomi Bakanı Nihat eybekci açıkladı  Yıl sonu itibarıyla OECD üyesi 
ülkeler arasında ve gelişmiş 20 ülke arasında dünyada birinci olacak. Türkiye bu 
yılın sonu itibariyle yüzde 7.1 büyüyecek.

E
konomi Bakanı Nihat 

eybekci, Çorum’da 
bir otelde düzenlenen 
partisinin İl Gençlik 
Kolları 5. Olağan 
Genel Kurulu’nda 

yaptığı konuşmada, öncelikle vatan 
ve bayrak savunmasında şehit 
olan askerlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve Türk milletine 
başsağlığı diledi. eybekci, İşte o 
hainlerin bu ülkeye, bu millete, bu 
bayrağa kastedenlerin bilmediği 
tek bir şey var. Şehitler ölmez. 

O hainlerin bilmediği en önemli 
şeylerden biri de bu millet diz 
çökmez  diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
TSK  Afrin’e düzenlediği eytin 

Dalı Harekatı hakkında konuşan 
eybekci, Eğer Afrin’de biz 

bu adımı atmasaydık şundan 
emin olun, birkaç sene içinde 
Gaziantep’te, Şanlıurfa’da, 
Kilis’te, Osmaniye’de, Hatay’da, 
İskenderun’da bu hainler aynı 
şerefsiz emellerini oralara doğru 
kaydırmak isteyeceklerdi  ifadelerini 

kullandı. Anadolu Ajansı’ndan 
alınan bilgiye göre, Ekonomi 
Bakanı Nihat eybekci, Türkiye’nin 
2017 sonu itibariyle yüzde 7,1 
büyüyeceğini öngördüklerini 
söyledi. Türk ordusunun artık 
kendi silahını ve mühimmatını 
kullandığını vurgulayan eybekci, 
şöyle devam etti  2002’de 
kullandığımız silahın yüzde 20 25 
aralığı Türkiye’de üretilebiliyordu. 
Şimdi yüzde 75’i geçtik. Hedef 
yüzde 100’ünün Türkiye’de olması. 
Yüzde 100’ünü biz üreteceğiz. Şimdi 



39E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

E B

kullanılan mühimmatın tamamı 
Türk. O kullanılan toplardaki, 
uçaklardaki, İHA’lardaki bütün 
sistemlerdeki kullanılanların 
tamamı Türk. Biliyoruz biz. Kıbrıs 
Harekatı’nı unutmadık. Kıbrıs 
Harekatı başladığında Türkiye’nin 
uçaklarına lastik verilmediği günleri 
unutmadık, uçaklarına silah, 
tüfeklerine mermi verilmediğini 
unutmadık.

“BU MİLLET EKONOMİYE 
SAHİP ÇIKTI”

eybekci, Türkiye’nin artık 
bölgesinde söz sahibi bir ülke 
konumuna geldiğine değinerek, 
Yeni bir dünya kurulacaksa 

Türkiye o yeni dünyayı kuran ülke 
olur. Bu coğrafyada bir harita 
çizilecekse, ecdadın emanet ettiği 
bu coğrafyadaki milletler, mazlum 
milletler, boynu bükük milletlerin 
kaderi söylenirken Türkiye der ki, 
‘bir dakika’, ‘one minute’i hatırlıyor 
musunuz  Türkiye olmadan bu 
coğrafyada hiç kimse karar veremez 
ve veremeyecektir bundan sonra. 
Bizi tehdit eden ne varsa, biz 
burada bu kongreyi yapıyorsak, 
bu güzellikleri yapıyorsak eğer 
etrafımızdaki tehditlerin olduğu 
yerde tepesine çöktüğümüz içindir  
açıklamalarını yaptı.

Bakan eybekci, Türkiye’nin 
büyümesinden, gelişmesinden, 
üretmesinden rahatsız olanların, 
Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını 
elinden almak istediğini bildirdi. 

eybekci, şu değerlendirmelerde 

bulundu  Asıl bağımsızlık ekonomik 
bağımsızlıktır. Türkiye’nin 
ekonomik bağımsızlığını elinden 
almak istiyorlar. İstedikleri bu, tek 
gayretleri bu ama biz ne yaptık  15 
Temmuz’un ardından 18 Temmuz 
Pazartesi günü dimdik ayaktaydık. 
Bu millet ekonomiye sahip çıktı. Bir 
günde 3 milyar dolar hesabındaki 
parayı Türk lirasına çevirdi. 2016, o 
ihanetten sonra seferberlik başlattık. 
Büyüme seferberliği, ihracat 
seferberliği başlattık. Peki ne oldu  
2017 sonuna geldik. 2016’da en son 
4 ayda Türkiye kendini göstermeye 
başladı. Biz 2017 başında, ‘Türkiye 
dünyada rekorlar kıracak’ dedik. 
M ’si, Dünya Bankası, OECD’si, 

Avrupa Birliği gibi hepsi ‘yüzde 2.5’ 

dediler, Türkiye’nin büyümesi için. 
Türkiye 2017’nin sonunda, biz geçen 
sene 2017’nin şubatında söylemiştik. 
Dedik ki, ‘Türkiye’nin hızına onlar 
yetişemeyecek.’ Türkiye bu yılın 
sonu itibariyle, ilk defa burada 
söylüyorum, son çeyrekte, yani ilk 3 
çeyrekte yüzde 7.4, üçüncü çeyrekte 
11.1 ama en son çeyrekle ilgili en 
son tahminimiz de şudur  yüzde 
7.1 büyüyecek toplamda Türkiye. 
Şehitlerimize yakışan performans 
bu, büyük Türkiye’ye yakışan 
performans bu. Türkiye yıl sonu 
itibariyle OECD üyesi ülkelerde 
dünyada birinci olacak, gelişmiş 20 
ülke arasında da dünyada birinci 
olacak. Onlara rağmen, onlara 
inat...

İHRACAT SEFERBERLİĞİ 
BAŞLADI

İhracat seferberliği başlatıldığını 
aktaran eybekci, İhracat 
seferberliği başlattık. Ne için  Daha 
çok zengin olalım diye mi  Evet, bu 
millet daha çok zengin olsun, daha 
fazla refahı olsun ama Türkiye başı 
dik olsun. Bırak namerde, merde 
bile muhtaç olmasın Türkiye. 
El açan değil el açılan Türkiye 
olsun diye. 18 aydan beri üst üste 
ihracatını arttıran Türkiye. Şubat’ta 
da rekorlar kıracağız. 2018’de her ay 
rekor kıracak. Şehitlerimize yakışan 
performans bu  diye konuştu. Bakan 

eybekci, konuşmasının sonunda ise 
Necip azıl Kısakürek’in ‘ indandan 
Mehmed’e Mektup’ şiirini salondaki 
gençlerle beraber okudu.



40 E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

Haber YAT I R I M

Anadolu’dan 
yatırım ab r r  

Pamukkale’ye 1.2 
milyonluk sağlık 
yatırımı, İzbeton’da 5 
tesis açılışı, Bolu’nun 
vizyon projeleri, 
Anadolu’nun her köşesi 
yeni yatırım haberleri 
ile yeniden şekilleniyor.

PAMUKKALE’YE SAĞLIK 
YATIRIMI

Pamukkale Belediye Başkanı 
Hüseyin Gürlesin, ilçenin geleceğine 
olumlu katkılar sunacak olan dev 
projelerini birer birer hizmete 
almaya hazırlanıyor. Sağlık 
alanında hangi mahallemizde bir 
eksiklik varsa gideriyoruz  diyen 
Pamukkale Belediye Başkanı 
Hüseyin Gürlesin, Turizm bölgesi 
olan Karahayıt’ımızın yeni bir sağlık 
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İZMİR’DE 5 YENİ TESİS 
HİZMETE GİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
altyapı kuruluşu İzbeton Genel 
Müdürlüğü’nün, kurduğu 5 yeni 
tesis törenle hizmete girdi. Yol ve 
asfalt yapımında ‘kendi kendine 
yetebilen’ tesisler kuran İzbeton, 
yaptığı 13 milyon liralık yatırım 
sayesinde yılda yaklaşık 25 milyon 
lira tasarruf sağlayacak. İzbeton 
daha kaliteli malzemeyle daha hızlı 
hizmet verecek bu yatırımlarla bir 
yılda yaklaşık olarak maliyetinin iki 
katı tasarruf elde etmiş olacak. 

istasyonuna mutlak ihtiyacı vardı. 
Mayıs ayında inşaata başlamıştık, 
inşaatımız bitti, açılışı için son 
hazırlıklarımızı yapıyoruz  dedi. 

18 milyonluk Dokuzkavaklar 
Sağlık Kompleksi, Cumhuriyet 
Mahallesi Sağlık Ocağı’nın yanı 
sıra yapımı tamamlanan Karahayıt 
112 Acil Sağlık istasyonu ve Turizm 
Sağlık Merkezi açılış için gün 
sayıyor. Başkan Gürlesin, 24 saat 
turizm bölgesi olan Pamukkale
Karahayıt Akköy bölgesine 
hizmet verecek olan ‘Karahayıt 
112 Acil Sağlık istasyonu ve 
Turizm Sağlık Merkezi’ni kısa 
sürede vatandaşların hizmetine 

sunacaklarını ifade etti. Gürlesin, 
Bölgeye ve Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’ne yakışan bir yatırım 
yapılması gerektiğini düşündük ve 
bu sağlık istasyonumuzu inşa ettik. 
Pamukkale Belediyesi olarak, burada 

24 saat esasına dayalı 
olarak bu tesisimizin 
inşaatına başladık. 
Bu tesisimiz 24 saat 
hizmet verecek, 
insanlarımızın temel 
sağlık ihtiyaçları 
için şehre gitme 
zorunluluğu ortadan 
kalkacak  dedi. 

Pamukkale 
Belediye 
B H

İ
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Ş
B

KAYSERİ’YE HIZLI TREN 
MÜJDESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, Kayserililere 
hızlı tren ve yeni havaalanı binası 
yapılacağı müjdesini verdi. Bakan 
Özhaseki, hızlı trenle ilgili yapım işi 
için teklifler alınacağını belirterek, 
Kayseri’den yola çıkan insanların 
Ankara ve İstanbul’a hızlı trenle 
seyahat edeceğini söyledi. Bakan 
Özhaseki, havaalanı ile ilgili 
yapılacak çalışmalar hakkında 
şu bilgileri verdi  Mayıs ayı gibi 
projeler ortaya çıkacak. Projeler 
ortaya çıktıktan sonra son halini 
görüp karar vereceğiz. İnşallah, 
inşaatı da bu sene bitmeden 
başlamış olacak. Hepimizin bildiği 
gibi havalimanındaki aksamanın en 
büyük nedeni askeriye ile beraber 
kullanım. Yan tarafta askeriyeye ait 
olan 240 dönüm kadar bir arazinin 
önceden izin alınamamış olması. 
Daha önce değişik komutanlarla 
konuştuğumuzda hep olumlu 
cevaplar verildiği halde dosyalara 
baktığımız zaman ne yazık ki daha 
önce buradan olumsuz birçok 
görüşler gitmiş. Haliyle işimiz de 
tıkanmış. Sonra bunlar geçildi 
çözüldü.

Özhaseki, şunları kaydetti  8 
Mart gibi yapım ihalesi için ilk 
teklifler alınıyor. 8 Mart’ta verilen 
teklifler içerisinde değerlendirmeler 
başlayıp müteahhit firma 
belirlendikten sonra inşallah uzun 
bir süre geçmez. Bir an önce yapım 
işi başlayacak. Özellikle Türkiye’nin 
batısından doğusuna doğru giden 
hatta Çin’e kadar uzanacak, hatta 

GEREDE’NİN SUYU 
2019’DA ANKARA’DA 
MUSLUKLARDAN AKACAK 

Ankara’nın uzun vadeli içme 
suyu ihtiyacının karşılanması 
için hazırlanan proje kapsamında 
Bolu’nun Gerede ilçesinden su 
tüneli aracılığıyla Çamlıdere 
Barajı’na aktarılacak 226 milyon 
metreküp su, 2019 yılının başından 
itibaren Ankara’da çeşmelerden 
akmaya başlayacak. Ankara’nın 

içme suyu sorununun uzun vadeli 
olarak çözülmesi amacıyla 2010 
yılında yapımına başlanan Ankara 
İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi 
Projesi kapsamında Gerede Tüneli 
ve regülatöründen oluşan Gerede 
sistemi inşaatının yıl sonunda 
tamamlanması hedefleniyor. 
Sahip olduğu 31 bin 592 metre 
uzunlukla Türkiye’nin en uzun su 
tüneli olma özelliği taşıyan Gerede 
sisteminin regülatör inşasının 

çalışmalar başlamıştır. Bu hattın bir 
bölümü Ankara Yerköy hattıydı. 160 
kilometrelik hattı ortak kullanacağız. 
Yerköy’den itibaren Şefaatli
Kayseri hattının 142 kilometresi 
elektrikli, çift hatlı ve sinyalli 
olarak projelendirildi. İnşallah 8 
Mart’ta ihalesi yapıldıktan sonra 
da yapımı başlar. Böylelikle 250 
kilometre sürat yapacak bu trenlerle 
Kayseri’den Ankara’ya kadar gidecek 
hemşehrilerimiz  1 saat 15 dakikada 
Ankara’ya ulaşmış olacak. İsterlerse 
tabii ki İstanbul’a kadar devam 
edecekler. Kayseri’den Ankara’ya 
giden bir kişi tren değiştirmeyecek. 
Buradan binip Ankara’da isterse 
de İstanbul’da inecek. Kayseri’den 
başlayan Kapadokya’yı içerisine 
alarak Aksaray, Konya ve Antalya’ya 
kadar uzanan hat 562 kilometredir. 
Haziran 2018’de bu hattın projeleri 
bitmiş oluyor.

BOLU’NUN GEREDE 
İLÇESİNDEN SU 
TÜNELİ ARACILIĞIYLA 
ÇAMLIDERE BARAJI’NA 
AKTARILACAK 226 
MİLYON METREKÜP 
SU, 2019 YILININ 
BAŞINDAN İTİBAREN 
ANKARA’DA 
ÇEŞMELERDEN 
AKMAYA BAŞLAYACAK

A İ
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da tamamlanmasının ardından 
Ulusu deresindeki sular, Çamlıdere 
Barajı’na akmaya başlayacak. 
Gerede’den Çamlıdere Barajı’na 
yılda 226 milyon metreküp su 
taşıyacak projenin yüzde 87’si 
tamamlandı. Gerede Belediye 
Başkanı Mustafa Allar, Ankara’nın 
2050 yılına kadar su ihtiyacının 
Gerede’den karşılanacağını belirtti. 
Ulusu deresinden gidecek su ile 
Ankaralıların daha sağlıklı ve temiz 
bir ortamda bu suyu içeceğini 
vurgulayan Allar, Yani Bolu’nun 
dağlarından gelen pırıl pırıl 
gür bir suyu Ankara’ya inşallah 
göndereceğiz. Projenin bu yıl sonuna 
kadar tamamlanmasını bekliyoruz. 
Dolayısıyla 2019 itibarıyla bu su 
Ankara’ya Çamlıdere Barajı’na 
akacak hale gelecek  dedi.

BOLU BİR İLKİ BAŞARACAK 
Bolu’nun bir hayali daha gerçeğe 

dönüşüyor. Uzun süredir gündemde 
olan Bolu Büyük Sanayi Sitesi 
hayata geçiriliyor. Bolu Belediye 
Başkanı Alaaddin Yılmaz, projenin 
Bolu’nun geleceği için atılmış önemli 
adımlardan biri olduğunu söyledi. 
Yılmaz, Bu proje, benim için 11 
yıldır sürdürülen bir mücadeleyi, 
emeği ve birikimi de simgeliyor. 
Bolu’yu bir dünya şehri yapma 
yolunda önemli bir adım daha 
atıyoruz. Tabiatın kalbi Bolu, doğa, 
sağlık, spor ve üniversite kenti 
olma yolunda büyük bir kararlılıkla 
ilerliyor. Bolu’nun geleceği 
için çıktığımız yolda en önemli 
aşamalardan birini, sanayinin şehir 
dışına çıkarılmasını hedeflemiştik. 
Süreçte tüm taraflarla birlikte bu 
proje için çok çaba harcadık. Bu 
projeyle birlikte dünyada da bir 
ilki  şehirde rahatsızlık veren tüm 
unsurların kent dışına taşınmasını 
Bolu başarmış olacak. Bu proje, tüm 
Bolu için katma değer üretecek, 
sağladığı katkıdan tüm Bolu halkı 
yararlanacak  diye konuştu.

2011 yılında dönemin başbakanı 
olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın onayını alan Bolu Büyük 
Sanayi Sitesi Projesi, Bolu Valiliği, 
TOKİ, Bolu Belediye Başkanlığı, 

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği ve Bolu Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliği ile gerçekleştiriliyor. 
Şehrin gelişimiyle birlikte küçük 
sanayi sitelerinin kent merkezinde 
kalması, ekonomik ömrünü 
tamamlamış olması ve şehrin 
gelecek hedefleri söz konusu 
projenin çıkış noktasını oluşturdu. 
Bu kapsamda Bolu merkez 
alanının doğusunda, merkeze 7 km 
mesafede, Bolu Organize Sanayi 
Bölgesi’nin karşısında, yaklaşık 567 
bin metrekarelik alan Bolu Büyük 
Sanayi Sitesi olarak belirlendi. 
Bugüne kadar alanın kamulaştırma 
çalışmaları tamamlandı, talep 
örgütlenmesi yapıldı. 

Bolu Büyük Sanayi Sitesi 
tamamlandığında, alanda 9 ana 
sektör temsilcileri ile ticari birimler 
ve büfeler yer alacak. Projede 
toplam 988 adet dükkan faaliyet 
gösterecek. Sektörel kümelenme 
esaslı gerçekleştirilecek projenin bu 
özelliği ile ekonomiye de dinamizm 
kazandırması bekleniyor. 

HATAY’DA 37 MİLYONLUK 
PROJE

Hatay’da gerçekleştirilen HATSU 
projesi ile Odabaşı, Güzelburç 
ve Narlıca’nın kanalizasyon 
hattı ihtiyacı karşılanacak. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon idaresi Genel 
Müdürlüğü HATSU , Antakya 2. 
Grup Odabaşı Güzelburç Narlıca 
Mobilyacılar Sitesi  Kanalizasyon 

Şebekesi inşaatı çalışmalarının tüm 
hızıyla sürdüğünü bildirdi. Maliyeti 
37 milyon 363 bin 815 TL olan proje 
inşaatının ‘Temiz Çevre ve Sağlıklı 
Yaşam’ ilkesiyle devam ettiğini 
aktaran Genel Müdürlük, yapımı 
süren çalışmalar sayesinde Odabaşı, 
Güzelburç ve Narlıca mahallerinin 
kanalizasyon hattı ihtiyacının 
karşılanacağını müjdeledi. 

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen çalışma 
ile döşenecek yaklaşık 98 bin 
metre kanal hattının 11 bin 500 
metresinin döşendiğini belirten 
İdare, söz konusu proje kapsamında 
4 adet terfi merkezi ve 10 bin 
metre yağmursuyu hattı yapımı 
planlandığının altını çizdi. 

HAT

B B
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ta ı ma kr  

r y r Hükümetin 2017 yılında 
başlattığı, şehir içindeki küçük 
sanayi sitelerinin planlı sanayi 
alanlarına taşınması projesinde 
yeni bir adım daha atıldı. 
İşletmelerin taşınmayla ilgili 
masrafları nedeniyle taşınma 
kredisi verilmesine ilişkin 
yönetmelik yayınlandı. 
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T
ürkiye’de şehir 
yaşamıyla adeta iç 
içe geçmiş küçük 
ölçekli sanayi 
sitelerinin şehir 
dışına taşınmasını 

kolaylaştırılıyor. Hükümetin 2017 
yılında başlattığı, şehir içindeki 
küçük sanayi sitelerinin planlı sanayi 
alanlarına taşınması projesinde yeni 
bir adım daha atıldı. İşletmelerin 
taşınmayla ilgili masrafları nedeniyle 
taşınma kredisi verilmesine ilişkin 
yönetmelik Resmi Gazete’de 
yayınlandı. İlk etapta 105 bin 
küçük işletme taşınma kredisinden 
faydalanabilecek.

Şehirlerde çevre ve gürültü 
kirliliğini azaltmak adına başlatılan 
proje kapsamında bugüne kadar 
TOKİ, Bursa ve Kayseri’de iki 
önemli çalışmayı tamamladı, üç 
projenin de ihalesi yapıldı. 

MÜSİAD, her ilde en az 1 tane 
200 işletmeden oluşan ve Toplu 
Sanayi İşletmesi TOSİ  adını 
verdiği projeyi hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ise bu projelerin 
finansmanını kolaylaştıracak bir 
yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe 
göre, yerleşim yerleri içinde kalmış 
sanayi sitelerinin, kooperatifleşme 
yoluyla planlı alanlara taşınması 
işlemine kredi desteği sağlanacak. 
Düzenleme, 105 bin işletme ve 600 
bin çalışanı ilgilendiriyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan 
yönetmeliğe göre, kredi desteğinden, 
sanayi sitesi yapı kooperatifleri, 
il özel idareleri ile belediyeler 
yararlanabilecek. Kredi desteği 
sağlanacak gelişim projelerinde, 
sanayi sitesindeki işletme sayısının 
en az 2 3’ünün muvafakatı 
aranacak. Hak sahipleri, iş yerleri 
tamamlanarak yapı kullanma izin 
belgesi alınmasından itibaren 
mevcut yeri 6 ay içinde tahliye 
edeceğine ilişkin noter onaylı 
taahhütname verecek.

Taşınma kapsamında, arsa 
ve mülkiyet masrafları, altyapı 
ve üstyapı yapım işleri, idari ve 
sosyal tesis yapımı, mimarlık ve 
mühendislik hizmetleri ile taşınma 

masrafları kredilendirilecek. Sanayi 
sitesinin taşınacağı alanın dönüşüm 
alanı olarak ilan edilmesine ilişkin 
karar yanı sıra alanın büyüklüğü, 
konumu, arazi kullanım durumunu 
gösteren plan ve muvafakatname 
gibi belgelerle Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na başvuru 
yapılacak. Taşınacak sanayi siteleri 
etaplar halinde inşa edilecekse, 
aynı meslek kollarında faaliyet 
gösterenlerin birlikte taşınmasına 
öncelik verilecek.

Talepleri uygun bulunan 
projeler, yatırım programına 
alınması amacıyla Kalkınma 
Bakanlığı’na teklif verilecek. Yatırım 
programında bulunmasına rağmen, 
geçerli mazereti olmaksızın inşaat 
ihalesi aşamasına gelemeyen sanayi 
siteleri, üçüncü yılın sonunda 
yatırım programından çıkarılacak. 
Yapım işinin sanayi sitesi kooperatifi 
tarafından yapılması durumunda 
ihaleler, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek. 

Düzenleme kapsamında 
kullandırılacak krediler, Bakanlık 
bütçesindeki ödeneklerden 
karşılanacak. Kredinin güvencesini 
oluşturacak arsa ve arazilerin detaylı 
bir dökümü bankaya bildirilecek. 
Krediler sadece sanayi sitesi yapı 
kooperatifleri ve idareler aracılığıyla 
kullandırılacak, bireysel kredi 
kullandırılmayacak.

Sanayi sitelerinin yapımı 
tamamlandıktan sonra iş yerlerinin 
mülkiyetleri hak sahiplerine 
devredilecek. Yeni iş yerinin satış 
bedeli, inşaat maliyet bedelinin 
üzerine en çok yüzde 10 fazlası kadar 
olabilecek.

KREDİDEN KİMLER 
YARARLANACAK?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Yerleşim Alanı 
İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri 
İle Sanayi İşletmelerinin 
Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin 
Kredilendirilmesi Hakkında 
Yönetmeliğine göre, kredi 
desteğinden, sanayi sitesi yapı 
kooperatifleri, il özel idareleri, 
büyükşehir belediyeleri veya 
belediyeler yararlanabilecek.

Sanayi sitesi gelişim alanıyla 
ilgili olarak arsa ve arsa mülkiyetinin 
edinilmesi masrafları, altyapı 
tesisleri yapım işi, üstyapı yapım 
işi, idari ve sosyal tesisler yapım 
işi, mimarlık ve mühendislik 
hizmetleri ve taşınma masrafları 
kredilendirilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK 
ORTAMDA

Bakanlık kredi desteğinden 
yararlanmak isteyen sanayi sitesi, 
yapı kooperatifleri veya idareler, 
ilgili valiliğe bilgilendirme raporuyla 



46 E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

Haber A N AY I

RESMİ VERİLERE GÖRE, TÜRKİYE’DE AKTİF TOPLAM 858 SANAYİ 
SİTESİ BULUNUYOR. BU SİTELERDE YAKLAŞIK 212 BİN 141 İŞ 
YERİNDE 1 MİLYON 63 BİN ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLİYOR

elektronik ortamda başvuracak. 
Bakanlık, kredi destek taleplerini 
krediye uygunluk açısından 
değerlendirecek.

Başvuruların 
değerlendirilmesinde alanının 
büyüklüğü, mevkii ve idari durum, 
yerleşim alanının özellikleri ve 
incelenen alanın yerleşim alanına 
göre konumu, yerleşim alanının 
içinde ya da çevresinde planlı 
sanayi sitesi alanlarının mevcut 
olup olmadığı ve doluluk oranları, 
çevresindeki alanların mevcut ve 
planlama durumu gibi kriterler 
dikkate alınacak. Yönetmelik 
kapsamında kullandırılacak krediler, 
Bakanlık bütçesinde yer alan 
ödeneklerden karşılanacak.

Hükümet bu sanayi sitelerinden 
şehir içinde kalanlarının Üretim 
Reform Paketi kapsamında planlı 
alanlara taşınacağını 2017 yılındaki 
bir açıklama ile duyurmuştu.

SANAYİ SİTELERİNİN 
TAŞINMASI PROJESİ NEDİR?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı aruk Özlü, söz konusu 
açıklama çerçevesinde ilk etapta 
10 sanayi sitesinin taşınacağını ve 
taşınma maliyetinin 2 milyar 200 
milyon lirayı bulacağını belirtti. 
Bu çalışanların, imalat sanayinde 
çalışanların yaklaşık yüzde 20’sine 
karşılık geldiğini ifade eden Özlü, 
bu anlamda sanayi sitelerinin Türk 
sanayisinin önemli bölümünü 

KREDİLER 
DEVREDİLEMEYECEK VE 
HACZEDİLEMEYECEK

Bakanlıkça verilen krediler 
yönetmelikle belirlenen amaçlar 
dışında kullanılamayacak, başka kişi 
ve kuruluşlara devredilemeyecek 
ve haczedilemeyecek. Söz konusu 
hükümlere uyulmaması halinde, 
kredilendirilme durdurularak, 
ödenen meblağlar sanayi sitesi yapı 
kooperatifi ve idarelere tahakkuk 
ettirilmek suretiyle, Bakanlık gelir 
hesabına iade edilecek.

Resmi verilere göre, Türkiye’de 
aktif toplam 858 sanayi sitesi 
bulunuyor. Bu sitelerde yaklaşık 
212 bin 141 iş yerinde 1 milyon 
63 bin çalışan istihdam ediliyor. 
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Sanayi sitesi gelişim alanıyla ilgili olarak
a  Arsa ve arsa mülkiyetinin edinilmesi masrafları,
b  Altyapı tesisleri yapım işi,
c  Üstyapı yapım işi,
ç  İdari ve sosyal tesisler yapım işi,
d  Mimarlık ve mühendislik hizmetleri,
e  Taşınma masrafları kredilendirilir.

İA I T İ R E İ
E E E

S  
da K  
öncülüğünde, 
her ilde orta 
ölçekli sanayi 
bölgesi 
kurulmasını 
öngören 
oplu Sanayi 
şletmeleri 

S  pro esini 
hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. 

S  aşkanı 
bdurrahman Kaan, 

 metrekarelik 
tesislerde üretim yapmaya 
çalışan sanayicilerin, daha 
uygun koşullarda üretim 
yapmalarını sağlamak üzere 

S  pro esini başlattıklarını 
açıkladı. S ler arasında 
sıkışmış işletmelerin bir 
alternati e buluşacağının 
altını çizen Kaan, K  
öncülüğünde gerçekleşecek 
pro e çerçevesinde, her ilde 
bir adet üretim kampüsü 
inşa edileceğini, burada, 
konut, meslek okulu ve 
sağlık kuruluşlarının yer 
alacağını bildirdi.

oluşturduğunu dile getirdi. 
Özlü, Bakanlık’ın son bir yıldaki 
çalışmaları sonucunda, sanayi 
sitelerindeki sanayicilerin daha geniş 
iş yerlerinde üretim yapabilmeleri 
amacıyla bu iş yerlerinin şehrin 
dışında makul mesafedeki geniş 
alanlara taşınmasını öngördüklerini 
söyledi.

Özlü, Bu çalışmanın belli 
ayakları var. İlk aşamada sanayi 
sitelerimizin envanterini çıkardık. 
İkinci aşamada yerleşim yeri alanları 
içinde kalan sanayi sitelerimizin 
belirlenmesi çalışmasını yürüttük. 
Yaklaşık 858 sanayi sitemizin 135’i 
şehir içinde. Bunların taşınmasının 
uygun olacağına karar verdik  diye 
konuştu.

135 SANAYİ SİTESİ 
TAŞINACAK

Taşınması uygun görülen 135 
sanayi sitesinden öncelikle taşınması 
gerekenleri de belirlediklerini 
dile getiren Özlü, öncelikli 
tarafların mülk sahipleri olduğunu 
ifade etti. Bakanlık olarak site 
yöneticileri, valiler ve diğer yetkililer 
arasında koordinasyon görevini 
yürüteceklerini ve finansal destek 
sağlayacaklarını anlatan Özlü, 
bu anlamda taşınması öngörülen 
sanayi sitelerinin altyapı, üstyapı 
ve arsa edinim maliyetleri dahil 
olmak üzere bütün maliyetlerini 
kredilendireceklerini söyledi.

Bu zamana kadar 858 sanayi 
sitesinden 470’inin Bakanlık 
tarafından kredilendirildiğine 
işaret eden Özlü, kredilendirilen 94 
bin 565 iş yerinde 473 bin kişinin 

çalıştığını, 2017 fiyatlarıyla bu 
sanayi sitelerine bu zamana kadar 
verilen desteğin 5 milyar 447 
milyon olarak hesaplandığını dile 
getirdi. Uygulama kapsamındaki 9 
ilde bulunan sparta, Kastamonu, 
Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, 
Sivas, Bursa ve Tokat  10 sanayi 
sitesinde 6 bin 181 iş yeri, 40 bin 
çalışan bulunduğunu belirten 
Özlü, arazi temininin yaklaşık 
maliyetinin de 280 milyon lira 
olduğunu kaydetti. Özlü, taşınma 
maliyetlerine ilişkin ise, 10 sanayi 
sitesinin taşınmasının toplam 
maliyeti 2 milyar 200 milyon lira. 
Taşınması öngörülen toplam 135 
sanayi sitesinde 63 bin 467 iş yeri 
var. Bunların tahmini taşınma 
maliyeti 20 milyar lira  dedi.

EN FAZLA KÜÇÜK SANAYİ 
SİTESİ MARMARA VE 
KARADENİZ’DE

Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği’nin TMMOB  
hazırladığı rapora göre, Türkiye’de 
toplam küçük sanayi sitesi sayısı 
470. Buralardaki 105 bin 975 iş 
yerinde, 596 bin 800 kişi istihdam 
ediliyor. KSS’lerin yüzde 31’i 
Marmara ve Ege, yüzde 20’si İç 
Anadolu, yüzde 31’i Karadeniz ve 
Akdeniz, yüzde 19’u ise Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
bulunuyor.

İA B
A
Kaan
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Türkiye GYO 
k k   ta ı tı

Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracı, Halk GYO ve Halk yatırım 
işbirliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. 
100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihraç edildi.

İ
slami şartlara özen 
gösteren tasarruf 
sahiplerinin birikimlerini 
ekonomiye kazandırmak 
amacıyla geliştirilen yeni 
finansal kavramlardan 

olan sukuk finansal sertifikalar 
konusunda Türkiye yeni 
örneklerle tanışıyor. Türkiye’nin 
ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
GYO  sukukunun ihracı geçtiğimiz 

haftalarda gerçekleştirildi. Halk 
GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde 
gerçekleştirilen ihraçta, 100 milyon 
TL tutarlı kira sertifikası nitelikli 
yatırımcılara satıldı.

Arapça kökenli bir kelime olan 
sukuk, faizsiz bono anlamındadır. 
En basit şekliyle sukuk bir varlığa 
sahip olmayı veya ondan yararlanma 
hakkını göstermektedir. Sukukta 
yer alan hak iddia sadece nakit akışı 
hakkı değil aynı zamanda mülkiyet 
hakkıdır. Bu, sukuku geleneksel 
bonolardan farklılaştırmaktadır. 
Geleneksel bonolar faiz taşıyan 
menkul kıymetlerden oluşurken, 
sukuklar temel olarak varlık 
sepetinde sahiplik hakkından oluşan 
yatırım sertifikalarıdır.

Sukuk ihracının amacı, toplanan 
fonlar ile sahip olunan paya 
göre yeni bir projeye başlamak, 
mevcut bir projeyi geliştirmek veya 
toplanan fonları ticari bir faaliyetin 
finansmanı için kullanmaktır. 
Sukuk sisteminde yatırımcının 
veya sukuk sahibinin elde edeceği 
getiri  bir ticari faaliyetten, belirli 
bir varlığın mülkiyetinden ya da 

bir iş ortaklığından elde edilecek 
gelir üzerindeki hak sahipliğinden 
kaynaklanmaktadır.

Bu faizsiz tahviller sukuklar  
kira sertifikaları sabit veya 
değişken gelir endeksli olarak 
yurt içi ve yurt dışı piyasalarda 
işlem görmekte, özellikle Körfez 
finans kuruluşlarına ve Körfez 
yatırımcılara satılabilmekte, 
Körfez, Londra, dünya borsalarında 
finansa dönüştürülmektedir. Körfez 
ülkelerinde yaygın olan sukuk, SPK 
tarafından ‘Kira Sertifikaları’ olarak 
2010’da onaylanmış olup yatırım, 
üretim, işletme, satış, hizmet, kira 
geliri olan olacak arsa, tesis, fabrika, 
kuruluş, AVM, toplu konut, otel, 
hastane, tersane, maden yatakları  
ve benzeri varlıklar karşılığı 
hazırlanmaktadır.

TÜRKİYE’NİN İLK GYO SUKUK 
İHRACINDAN NOTLAR

Türkiye’nin ilk GYO sukuk 
ihracı, Halk GYO ve Halk Yatırım 
işbirliğinde nitelikli yatırımcılara 
satış yöntemiyle tamamlandı. 100 
milyon TL tutarlı kira sertifikası 
ihraç edildi. Halk GYO’nun fon 
kullanıcısı olduğu ihraç, kira 
sertifikaları pazarının yeni oyuncusu 
Halk Varlık Kiralama’nın ihraççı 
varlık kiralama şirketi olarak yer 
aldığı ilk işlem oldu. 100 milyon TL 
nominal değerli kira sertifikasının 
basit getirisi yüzde 13,25 oranında 
gerçekleşecek.  

Halkbank’ın 2017 yılsonu 
finansal sonuçları itibarıyla 

bankacılığın tüm alanlarında 
sektörün üzerinde bir büyüme 
gerçekleştirerek yine başarılı 
sonuçlar elde ettiğini belirten 
Halkbank Genel Müdürü Osman 
Arslan şunları ifade etti  Yurt 
genelinde yaklaşık 1000 şubemiz ve 
18 bin çalışanımızın yanı sıra 305 
milyar TL’lik aktif büyüklüğümüzle, 
bankacılık sektöründe ilk 5 içinde 
yer alıyoruz. Halkbank adını değerli 
yapan ve uluslararası bir marka 
haline gelmesini sağlayan temel 
unsur bu başarıyı sürdürülebilir 
kılmamızdır. Son 15 yılda hizmet 
alanını sürekli genişleten Bankamız, 
3 olan bağlı ortaklık sayısını bu 
dönemde 11’e çıkardı. Bugün 
bağlı ortaklıklarımızla çok büyük 
bir aileyiz  Türkiye’nin en büyük 
finansal süper marketlerinden 
biriyiz.

Bağlı ortaklıklarıyla yine bir 
ilke imza attıklarını belirten Arslan 
şunları söyledi  Sigorta, emeklilik, 
yatırım, gayrimenkul yönetimi, 
leasing, faktoring, portföy yönetimi, 
ödeme sistemleri şirketlerimiz ve 
Avrupa’daki iki bankamız ile hızlı 
bir büyüme içindeyiz. Halk GYO ve 
Halk Yatırım bağlı ortaklıklarımız 
işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu 
ihraç gayrimenkul sektöründe bir 
ilktir. Bu işlemin bir diğer özelliği 
de, kira sertifikaları pazarının yeni 
oyuncusu Halk Varlık Kiralama 
şirketimizin ihraççı Varlık Kiralama 
Şirketi olarak yer aldığı ilk işlem 
olmasıdır. Yatırımcıların kısa vadeli 
mevduat yatırım alışkanlıklarını, 
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daha iyi getiriyle uzun vadeye 
yönlendirmeleri konusunda 
alternatif ürünler geliştirmeye 
devam edeceğiz.

GLOBAL SUKUK 
PİYASALARINDAN ALINAN 
PAY YÜZDE 5,2 OLDU

Borsa İstanbul 
A.Ş. Genel Müdürü, 
Yönetim ve İcra 
Kurulu Üyesi 
Murat Çetinkaya 
yaptığı konuşmada, 
Nitelikli yatırımcıya 

ihraç edilen söz 
konusu 100 milyon 
TL tutarlı kira 
sertifikalarını, 
ilk defa bir GYO 
tarafından ihraç edilen bir kira 
sertifikası olması nedeniyle çok 
önemsiyoruz. Sonuç olarak, söz 
konusu kira sertifikası ihracının, 
kira sertifikası pazarının gelişime 
katkı sağladığını düşünüyor, 
Halk GYO’nun kullanacağı bu 

fonun şirkete değer katacağına ve 
borsamızda şirketin paylarını alan 
yatırımcısına da kazandıracağına 
inanıyorum  dedi.

Yatırım fonları, sertifikalar 
ve sukuk gibi uygulamaların 
gayrimenkul sektörünün gelişimine 
büyük katkı sağlayacağına 
inandıklarını belirten Halk 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Genel Müdürü Dr. eyzullah Yetgin 
şunları söyledi  2010 yılında 
kurulan genç şirketimizin ticari 
gayrimenkul ağırlıklı portföyünü, 
ana ortağımız Halkbank’tan 
aldığımız güç ve destekle, yaklaşık 5 
kat büyüterek, bugün 2,2 milyar TL 
seviyelerine ulaştırdık. Paylaşılabilir 
ve büyüyen değerler üretme öncelikli 
hedefimiz doğrultusunda, bugüne 
kadar hayata geçirdiğimiz prestijli 
projelerle, ülkemiz ekonomisi ve 
paydaşlarımıza değer katmayı 
sürdürdük, sürdürüyoruz.

Halk Yatırım olarak ilkleri 
gerçekleştirerek, özellikle 
sukuk piyasasında yeni ürünler 

geliştirdiklerini 
belirten Halk Yatırım 
Genel Müdürü 
Serdar Sürer de 
şunları söyledi  
Ülkemizin faizsiz 

sermaye piyasası 
ürünleriyle tanışması 
geç olmasına karşın, 
son yıllarda artan 
bir ivmeyle, global 
sukuk piyasalarından 
aldığımız payı yüzde 5,2 seviyesine 
kadar getirmeyi başardık. Bu 
tabii ki yeterli değil  özellikle 
sukuk piyasasında gideceğimiz 
daha çok yolumuz var. Bu bilinçle 
hareket ediyor ve önümüzdeki 
dönemde de yenilikçi ve nitelikli 
ürünleri sermaye piyasalarına 
kazandırmayı hedefliyoruz. 
Halkbank ailesinin güçlü üyesi 
Halk GYO ile gerçekleştirdiğimiz 
bu ihracın, yenilikçi ürün 
çalışmalarımızın nitelikli 
sonuçlarından biri olduğuna 
inanıyoruz.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE YAYGIN OLAN SUKUK, SPK 
TARAFINDAN ‘KİRA SERTİFİKALARI’ OLARAK 2010’DA 

ONAYLANMIŞ OLUP YATIRIM, ÜRETİM, İŞLETME, 
SATIŞ, HİZMET, KİRA GELİRİ OLAN/OLACAK ARSA, 

TESİS, FABRİKA, KURULUŞ, AVM, TOPLU KONUT, OTEL, 
HASTANE, TERSANE, MADEN YATAKLARI VE BENZERİ  

VARLIKLAR KARŞILIĞI HAZIRLANMAKTADIR

B İ
AŞ
Müdürü, 

İ

H
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t abı a 
t  katkı ı 

y r
2015 yılından bu yana uygulanmakta olan konut 
hesabının yaygınlaşabilmesi için devletin katkısı 
genişliyor, yeni teşvikler geliyor. Konut Hesabı 
sorumluluğunun Hazine Müsteşarlığı’na geçmesi de 
hesabın yaygınlaşmasını sağlayacak.

Çalışanları tasarruf ve konut 
edinmeye yönlendirmek 
için 2015 yılında 
itibaren uygulanmakta 
olan konut hesabını 

cazip hale getirmek adına yeni 
düzenlemeler gündemde. Konut 
hesabı için yapılan devlet katkısı 
yüzde 20’den 25’e çıkarılırken, 
hesapta biriken parayla alınan 
konutlara da tapu harcında indirim 
uygulanacak. Konut hesabına 
yatırılan mevduattan elde edilecek 
faiz gelirinden yüzde 10 stopaj 
alınmayacak. Çalışanları tasarrufa 
yönlendirmek ve konut almak 
için vatandaşı para biriktirmeye 
özendirmek amacıyla 2015 
yılında konut hesabı uygulaması 
başlatıldı. Devletin, en az üç yıl para 
biriktirenlere yüzde 20 oranında 
katkıda bulunması öngörüldü. 
Katkının üst sınırı ise 15 bin lira 
olarak belirlendi. Üç yıla yakın 
devam eden uygulamada Türkiye 
genelinde konut hesabı açanların 
sayısı 12 binin altında kaldı. 

TAPU HARCINDA İNDİRİM 
Konut hesabında 80 bin lira 

para biriktirenlere, devlet 20 bin 

lira katkıda bulunacak. Hesabında 
60 bin lira biriktiren 15 bin lira 
katkı alacak. Eski sistemde 15 bin 
lira devlet katkısı alabilmek için 75 
bin lira biriktirmek gerekiyordu. 
Gayrimenkul alımlarında alıcı satıcı 
binde 20’şer oranında tapu ödüyor. 
200 bin lira değerindeki bir konut 
için satıcı 4 bin lira tapu harcı 
ödemek zorunda. 

Eski sistemden farklı olarak 
yeni sistemde konut hesabında para 
biriktirenlerin konut alımlarında 
tapu harcında indirim yapılacak. 
Bu konuda Bakanlar Kurulu’na, 
tapu harcını sıfıra kadar indirme 
konusunda yetki verilecek. Alıcının 
ödeyeceği tapu harcı oranının 
aşağı çekilmesi veya hesapta 
biriktirilen para ve devlet katkısı 
tutarına kadar olan kısımdan tapu 
harcı alınmaması konusu olacak. 
Bir yıldan uzun vadeli mevduat 
faizlerinden yüzde 10 oranında 
stopaj alınıyor. Bakanlar Kurulu 
kararıyla konut hesabına yatırılan 
paradan elde edilen faiz gelirinde 
stopaj oranı sıfırlanacak. Öte yandan 
torba yasa tasarısıyla birlikte konut 
hesabının sorumluluğu Hazine 
Müsteşarlığı’na geçerken yurt içi 

tasarrufları artırmak için çabalayan 
Hazine Müsteşarlığı yönetiminde 
konut hesabının yaygınlaşması 
bekleniyor.

DÜŞÜK FAİZLE KREDİ 
Yeni sistemde Hazine 

Müsteşarlığı bankaların sisteme 
sahip çıkmalarını sağlamak için bazı 
düzenlemeler yapacak. Bankalar 
tasarruf aşamasında düşük faiz 
uygulayacaklar, ancak birikimle 
birlikte konut alımı sırasında düşük 
faizle kredi kullandırabilecekler. 
Kredinin faizi, tasarruf süresine 
bağlı olarak değişebilecek. Mevcut 
sistemde konut hesabı için verilen 
15 bin liralık devlet katkısının 
tamamını alabilmek için 60 ay 
para biriktirmek gerekiyor. Para 
biriktirme süresi 48 59 ay arasında 
olanlar yüzde 18 oranında azami 
14 bin lira  36 47 ay arasında para 
yatıranlar ise yüzde 15 oranında 13 
bin lira  devlet katkısı alabilecek. 

Mevcut uygulamadaki gibi 
yeni sistemde de kademeli oran ve 
azami ödeme tutarları belirlenecek. 
Uzun süre para biriktirenler hem 
devlet katkısından maksimum 
düzeyde yararlanacak, hem de 
düşük faiz oranıyla konut kredisi 
kullanabilecek. 

AYDA BİN 333 TL 
Devlet katkısından maksimum 

düzeyde yararlanabilmek için 
gerekli olan 80 bin lirayı 60 ayda 
biriktirmek isteyenlerin bugünden 
itibaren ayda bin 333 lira para 
yatırmaya başlamaları gibi bu 
paranın bir kısmını peşin olarak 
hesaba yatırıp kalan tutarı aylık 
daha düşük taksitler halinde 



52 E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

Haber T E Ş I K L E R

yatırmaları da mümkün. Diğer bir 
seçenek de önce düşük tutarlarda 
yatırıp sürenin sonuna doğru limiti 
tamamlayıncaya kadar artırmak.

Azami devlet katkısı olarak 
öngörülen 20 bin liralık tutar 2018 
yılı için geçerli olan rakam. Bu tutar 
her yıl yeniden değerleme oranında 
YDO  artırılacak. Örneğin, son 5 

yılda toplam YDO yüzde 43.6 olarak 
gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yılda da 
YDO aynı düzeyde gerçekleşirse, 80 
bin lira biriktiren 28 bin 700 lira 
devlet katkısı alabilecek.

AZAMİ DEVLET KATKISI OLARAK ÖNGÖRÜLEN 20 
BİN LİRALIK TUTAR 2018 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN 
RAKAM. BU TUTAR HER YIL YENİDEN DEĞERLEME 
ORANINDA (YDO) ARTIRILACAK

ESKİ HESAPLARA DA 20 BİN 
LİRA KATKI GEÇERLİ

Eski yasa kapsamında açılmış 
bulunan konut hesapları ile 
ilgili koşullar aynen korunacak. 
Katılımcılar isterlerse yeni kanuna 

tabi olabilecek. Yeni kanuna 
istinaden çıkarılacak Bakanlar 
Kurulu kararındaki koşulları 
yerine getirenler 15 bin lira 
yerine 20 bin liraya kadar 
katkı alabilecek. 
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Gayrimenkul ve 
ayrimenkul Yatırım 
rtaklığı erneği 
Y E  Yönetim 

Kurulu aşkanı oç  
r  eyzullah Yetgin  

Bu tür teşvikler belli 
bir kesimin talebini karşılıyor. O 
anlamda olumlu buluyorum. Başka 
modeller de var, yapı sandıklarının 
kurulması gibi. Almanya’da başarılı 
şekilde uygulanan bir model. Bunu 
da bekliyoruz. Arz talep noktasında 
gelir katmanlarına göre bakıldığında 
alt gelir grubu için güzel bir destek. 
Talebi karşılamak ve desteklemek 
lazım. Kamu, sektör olarak talepleri 
dikkate alıyor. Gayrimenkul 
sertifikası, sukuk gibi enstrümanların 
artması gerek. Uygulamaya da 
geçmek lazım, yavaş yavaş uygulama 
da başladı.

Her geçen gün yeniliklerin kapıyı 
çaldığı konut sektöründe kendinden 
bahsettirecek bir düzenleme olan 
Yapı Tasarruf Sandığı sistemi de 
gündemde. Söz konusu sistemle 
düşük ve orta gelir grubunun daha 
düşük faizle konut sahibi olması 
planlanıyor. Yetkililer tarafından 
yakın zamanda hayata geçirilmek 
istenen sistemde ev almak isteyen 
ile anlaşmalı olan kurum arasında 
sözleşme yapılacak, böylelikle 
kredi faizleri sabitlenecek. Bu 
faizler de piyasa koşullarından 
bağımsız olacak, düşük faizli kredi 
kullanılacak. Yapılan sözleşmede 
belirlenen tarihe kadar ev almak 
isteyen kişi belirli aralıklarla her ay 
kuruma prim öder. Bu süre bitmiş ve 
istenilen tutar da biriktirilmişse kredi 
kullanmaya kişi hak kazanır ve devlet 

katkısından faydalanır. Belirlenen 
kredi ise sözleşmede belirlenen 
tutar üzerinden değerlendirilir. Süre 
bitiminde eğer faiz oranı piyasanın 
üzerinde ise ev sahibi olmak isteyen 
kişi birikimini alarak düşük faiz 

oranına geçebilir. Ayrıca piyasa faiz 
oranlarının sözleşmede belirtilen 
yapı tasarruf kredisi oranlarının 
altına düşerse ev almak isteyen kişi 
kendi isteği ile sistemden çıkabilir ve 
standart konut kredisine dönebilir. 

ş Y  enel  
üdürü urgay anes  

Arsa maliyetleri, 
inşaat maliyetlerinin 
yüksekliği gibi 
nedenler alt gelir 
grubunun eve 

ulaşımını zorlaştırıyordu. Ancak 
konutta devlet desteğine oransal 
olarak bakıldığında önemli bir 
oran. Teşvik edici... Yeniden konut 
hesabı için hatırlatıcı olacak. Başka 
teşviklerle de yararlı olacak. Orta 
ve alt gelir grubu için faiz oranları, 
maliyetler gibi nedenlerle alım 
zorlaşıyor. Desteklerin artmasının 
yanında bir yanda gayrimenkul 
sertifikalarının yaygınlaştırılması ve 
konuttaki KDV’lerin düşürülmesi 
ile desteklenmesi gerekiyor. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, sektörü iyi tanıyor. 
Sektör için olumlu adımlar atıldı. İlk 

kez ev alanlar için özellikle özendirici 
olacak. Tasarruf ve teşviklerin daha 
geleceğim ümit ediyorum.

stanbul nşaatçılar 
erneği E  

Yönetim Kurulu 
aşkanı azmı 
urbakayım  

Vatandaşı ev sahibi 
yapmaya yönelik 

her teşvikin arkasındayız. Devletin 
verdiği teşviki artırması güzel fakat 
mevcut konut fiyatları göz önüne 
alındığında 20 25 bin liralık destekle 
birlikte konut fiyatlarını ucuzlatacak 
teşviklerin daha iyi olacağını 
düşünüyoruz. Bu düzenleme daha 
çok alt gelirli grubun Anadolu’dan 
ev satın alımında faydalı olur. Ancak 
İstanbul, İzmir gibi kentlerde çok 
getirisi olmaz.  

E K T R D E  R Ü E R
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Akıllı ev teknolojisi denildiğinde birçok insan hizmetçi robotların geleceğini düşünüyor. 
Şimdilik tüm ev işini yapacak kadar hünerli robotlar yok ama bu alanda yapay zekadaki 
gelişmeler nedeniyle yakın gelecekte daha inovatif çözümler bekleniyor. 

Robotlar artık eğitim, güvenlik 
ve eğlence amaçlı kullanılabiliyor. 
Örneğin, ransız Blue rog’un 
geliştirdiği ve özellikle küçük 
çocuklarla sosyal iletişim kurabilen 
Buddy, tam bir kişisel asistan. 
Gözleri güvenlik kamerası olarak 
kullanılabiliyor, Amazon Ale a 
platformu sayesinde yerine sesli 
komutları getiriyor. 

Google da Amazon Ale a’nın 
hakimiyetinde olan akıllı ev 
pazarında, ses asistanı ‘Hey, 
Google’ ile boy gösteriyor. Bu 
kapsamda geliştirdiği ürünlerden 
olan ave, kablosuz iletişim 
bağlantısı sağlıyor, tam ses kontrolü 
ile tüm Google yardım servislerini 
entegre ediyor. Kısacası evin 
tüm gözetim sistemlerini, kapı 
kilidini, zili, sıcaklık ayarlarını, 
kamera sistemlerini ona emanet 
edebiliyorsunuz. Şimdilik Rosie 
kadar hünerli robotlar yok ama bu 
konudaki hızlı gelişmeler, çok fazla 
zaman almayacağını düşündürüyor.

VATANDAŞLIK ALAN İLK 
ROBOT TÜRKİYE’YE GELİYOR

Marketing Meetup 2018 etkinliği 
kapsamında Türkiye’ye gelecek 
olan Sophia, sağlık, eğitim, tedavi 
ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda 
insanlara yardımcı olmak üzere 
geliştirilen sosyal bir robot. Ama 
onu özel kılan dünyada vatandaşlık 
verilen ilk robot olması

İngiliz oyuncu Audrey 
Hepburn’den esinlenerek tasarlanan 
Sophia’ya vatandaşlık veren ülkenin 
hala kadın hakları konusunda 
sıkıntıları bulunan Suudi Arabistan 
olması ise son derece ironik. 
Sophia’nın tasarım amacı her ne 

kadar insanlara yardım etmesi 
olsa da, en gelişmiş insansı robot 
amacının dışında gündem olmaya 
devam ediyor.

Şu anda bulunan tüm 
teknolojileri kullanabilen akıllı 
robotun ilginç hedefleri var. Okula 
gitmek, çalışmak, sanat yapmak ve iş 
kurmak istediğini söyleyen Sophia, 
kendi evine ve ailesine sahip olmak 
istediğini de belirtiyor. 

Dünya ekonomik forumunun 
yayınladığı rapora göre 2020 
yılında 7 milyon kişi yapay zeka 
nedeniyle işinden olacak. Sophia’nın 
üreticileri her ne kadar bu teknoloji 
sayesinde insanların çalışmasına 
gerek kalmayacağı, bu nedenle insan 
ömrünün uzayacağını iddia etse 
de, yeni kaybettiğimiz bilim insanı 
Stephen Ha king ve Elon Musk gibi 
dehalar bu fikri ürkütücü buluyor. 
Ha king insandan milyar kat daha 
zeki olacak robotların insanlığın 
sonu olacağını düşünüyordu.

İnsan robot etkileşimi 
konusunda mihenk taşı olan Sophia, 
‘İnsan aklının düşünebildiği her 
şey gerçek olur’ düşüncesinin vücut 

bulmuş hali. İlk robot fikrinin 
M.Ö. 3000 yılına dayandığı ve 
bazı yazıtlarda robot tasvirlerinin 
yapıldığı kabul ediliyor. Eski Yunan 
felsefesinde dev koruyucu bronz 
yaratıklar, Hint felsefesinde hareket 
eden mekanik filler ve eski Mısır’da 
mekanik kollu heykeller olduğu 
biliniyor. 

İnsansı robot hayalinin zirve 
yaptığı yer ise 
kuşkusuz Holly ood. 
Sophia’nın 
hikayesine benzer 
en gerçekçi senaryo 
1999 yılında 
Robin illiams’ın 
başrolünü oynadığı 
‘Robot Adam’ filmi  

ilmde ailenin ev 
işlerine yardım 
etmek üzere satın 
alınan bir robotun 
yavaş yavaş insan gibi 
hissetmeye başlaması 
ve giderek bir insana 
dönüşmesi konu 
ediliyordu. Sophia ile benzerliği ise 

illiams’ın canlandırdığı robotun 

E  ROBOT R  E İYOR

Stephen 
Hawking, 
insandan 
milyar kat daha 
zeki olacak 

Jetgiller
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insan olmak için resmi başvuru 
yapmasıydı. Yeşilçam da robot 
hikayesine uzak kalmadı. Kemal 
Sunal ve atma Girik’in oynadığı 
‘ apon İşi’ tam olarak Türklerin 
robotla imtihanını konu alıyordu.

YAPAY ZEKA ÖNGÖRÜLERİ
Dr. oseph Reger, ujitsu’nun 

teknolojiden sorumlu, en üst düzey 
yetkilisi. Ayrıca makine öğrenimi, A  

Yapay zeka  konularında da uzman. 
Dr.Reger, Guardian, Telegraph ve 
Times gibi yayınlarda teknoloji 
ve iş dünyası üzerine makaleler 

yayımlayan on Card’a 2018 yılında 
yapay zekanın kullanımına dair 
enteresan görüşlerini paylaşmış.

SANAL ASİSTANLAR HER 
YERDE OLACAK

Yapay zekanın, özellikle 
finansal hizmetler alanında, 
sanal asistanlar ve chatbot’ların 
yaygınlaşmasıyla, 2018’de büyük 
bir etki yapması 
bekleniyor. Dr. 
Reger, Yıl boyunca, 
bankalar ve sigorta 
şirketleri tarafından 
şu anda kullanımda 
olan sanal asistan 
ve chatbot’larının 
sayısının arttığını 
göreceğiz  diyor.

BÜYÜK 
MARKALAR E-POSTADAN 
UZAKLAŞACAK

Araştırma şirketi orrester’ın 
Araştırma Direktörü Daniel 
Hong, botlar arttıkça müşterilerle 
e posta yoluyla etkileşimde 
düşüş yaşandığını söylüyor. 
Hong, her geçen gün daha fazla 
büyük markanın, chatbot’ları 
gerçek zamanlı müşteri temsilcisi 
iletişimlerinde, e postaya göre 
daha fazla tercih ettiğini söylüyor.

Reger

Robot Adam

Sophia



56 E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

Röportaj E Y P U LTA N  B E L E D I Y E  B A Ş K A N I  R E M I  AY D I N

ürk y   y  

Eyüp
Eyüpsultan ilçemizin konut yatırımları açısından 

oldukça parlak bir geleceği var.  

E
yüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın ile 
Emlak Konut’a özel bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Sizi daha yakından 
tanıyabilir miyiz?

1965 yılında Eyüp Silahtarağa 
doğumluyum, aslen Giresunluyum. 
Evliyim, iki çocuğum var. Eğitimimi 
Eyüp’te yaptım. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk akültesi mezunuyum. 23 
sene serbest avukatlık ve birçok sivil 
toplum kuruluşunda görev yaptım. 
2003 yılında Ak Parti’de siyasete 
başladım. 2009 2014 yılı arası genel 
meclis üyeliği ve belediye başkan 
danışmanlığı yaptım. 2014 yılında ise 
belediye başkanı seçildim ve halen 

görevime devam ediyorum. Spora 
çok düşkünüm, sinema ve tiyatro ile 
ilgileniyorum.

üyüdüğünüz mahallede 
komşuluk ilişkileri nasıldı?

Silahtarağa Mahallesi herkesin 
birbirini çok iyi tanıdığı sevdiği 
saydığı yoğunluklu olarak yakın 
komşuluk ilişkilerinin olduğu bir 
mahalleydi. Halen de kısmen öyle. 
Sokakta oynardık, öyle tesisler falan 
yoktu. Birbirimizin evinden yemek 
alırdık. Ekmeklerin arasına peynir ve 
yağ sürerdik. Hem yer hem oynardık. 
Akşamları mahallemizde sokakta 
arkadaşlarımızla bir araya gelir 
sohbet ederdik. Spordan, sinemadan 
konuşurduk. Televizyon yeni yeni 

çıkıyordu, mahallemizde birkaç evde 
televizyon vardı. Akşamları toplanıp 
o evlere televizyon izlemeye giderdik. 
Herkes birbirini çok iyi tanır sever ve 
çok rahat evlerimize girip çıkardık.

Eyüpsultan için yakın ve uzun 
vadede hede leriniz nelerdir?

Eyüpsultan için yakın vadede 
alt yapının ve üst yapının iyi bir 
noktaya gelmesi, özellikle gelecek iki 
yıl içerisinde ulaşım problemlerinin 
minimize edilmesi, tüneller tramvay 
toplu ulaşım gibi sistemlerin 
geliştirilmesi ve başka ilçelere 
ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor. 
Onun dışında kentsel dönüşüm ve 
diğer inşaat projeleri ile de çöküntü 
yıkıntı riskli alanlardaki yapıların 
yenileri ile değiştirilmesi gibi bir 
hedefimiz var. Bu şekilde hem üst 
hem alt yapının süreç içerisinde 
yenilenmesini hedefliyoruz ve daha 
yeşil, daha muntazam cadde ve 
sokakların olduğu daha yaşanabilir 
belde hedefimiz var. Uzun vadede de 
özellikle ilçemizin turizm potansiyelini 
açığa çıkaracak çalışmaların yapılması 
gibi hedeflerimiz var. Bunlardan biri 
ESTAM Projesi Eyüp Sultan Tarihi 
Alan Merkez Yönetim Projesi  980 
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yüp Sultan ilçemiz dinamik bir 
ilçe. ir yandan tarih ve gelenek bir 
yandan özellikle kuzey bölgesinde 
yeni yerleşim alanları ile birlikte 
dinamik bir nüfusu barındırıyor. 
stanbul un hatta ürkiye nin en 
yüksek yeşile sahip ilçesi özelliğine 
sahip. Sıcak insanları, tarihi dokusu 
ve sokak kültürünü koruması ile 
beraber asayişin en huzurlu olduğu 
polis istatistiklerinde suç oranının en 
düşük olduğu ilçelerden bir tanesi. 

laşımı oldukça nitelikli, gerek 
deniz gerek kara yolu gerekse artık 
demir yolu olmak üzere son derece 
hızlı, kaliteli bir ulaşım ağına sahip. 

eni havaalanına  dakikalık bir 
mesafede yer alıyor. tobanlara  
dakikalık sürelerle ulaşabiliyorsunuz. 
Sanayinin olmaması hizmet 
sektörünün gelişmiş olması sebebi 
ile insanların huzur içerisinde 
yaşayabilecekleri bir bölge. Huzur 
kenti vizyonu ile çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Herkesi yüpsultan da 
yaşamaya davet ediyoruz.

dönümlük bir alanda Eyüp Sultan’ın 
tarihi dokusunun öne çıkarılması 
yaklaşık 113 adet proje ile mevcut 
potansiyelin mevcut tarihi eserlerin 
açığa çıkarılması, işlevlendirilmesi, 
fonksiyonlaştırılması, zeminleri 
ile aydınlatmalarıyla, tabela ve 
cepheleriyle, diğer aksesuarlarla 
şehrin yaşayan bir tarihi dokuya 
kavuşmasını istiyoruz. Mezarlıklar, 
ağaçlar ve peyzaj... Bunların hepsinin 
bir bütün olarak yapılandırılması 
çalışmalarına başlandı. Projenin 
3 4 yıl içerisinde tamamlanması 
bekleniyor. Eyüpsultan bambaşka 
bir silüete bürünecek. Aynı zamanda 
Eyüpsultan ilçemizin kuzeydeki yeni 
yerleşim alanları, düşük yoğunluklu 
yerleşim alanları ile havaalanına 
yakınlığı ilçemize önem kazandırıyor. 
İlçemizin etrafından çevre yolları 
geçiyor, 3 tane köprüye çok kısa bir 
sürede ulaşılabiliyor. Dolayısıyla 
şehirlerarası yollara da çok rahat bir 
şekilde ulaşımı olan bir ilçe. Metro 
ve tünelleri ile ulaşım iyi bir noktaya 
gelecek. Eyüpsultan gelecekte ulaşımı 
en rahat olan ilçelerden biri olacak.

irçok tarihi binanın bulunduğu 
Eyüpsultan’daki konut yatırımlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Özellikle son 3 yıldır ilçemizdeki 
konut yatırımlarında kalite ve nitelik 
artmaya başladı. Siteler çoğalmaya 
başladı. Parsellerimizin küçük olması 
bizi bu anlamda olumsuz etkiliyor. 

akat özellikle belediye olarak biz 
birleşmeyi, büyük parsellerde inşaat 
yapmayı öneriyoruz, teşvik ediyoruz. 
Bu da daha düzenli inşaatlar, daha 
düzenli yapı stoklarının ortaya 
çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda 
biz cephe ve diğer donatıları da 
yapma konusunda müteahhitlerimizi 
zorluyoruz. Bu da konut yatırımlarının 
daha nitelikli ve daha kaliteli olmasını 
sağlıyor. Bir yandan kuzeye bir yandan 
diğer yerleşim yerlerine ulaşımın kolay 
olması İstanbul’un genel anlamdaki 
lokasyonunun orta yerinde olması ve 
sanayi olmaması, daha sakin daha 
dingin bir yaşam oluşturması adına 
ilçemizi değerli kılıyor. Böylesine 
değerli bir bölgenin de konut 
yatırımcılarını cezbettiğini görüyoruz. 
Bakir alanlarımızda yeni tapu 

sorunları çözüldükçe, yeni yatırım 
alanları, yeni dönüşüm alanları 
ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Eyüpsultan 
ilçemizin konut yatırımları açısından 
oldukça parlak bir geleceği var. 

ölgede savunduğunuz mimari 
yaklaşımdan biraz bahsedebilir 
misiniz?

Özellikle merkezimizde yatay 
mimariyi önemsiyoruz. Eski tarihi 
dokunun korunması ve merkezin 
sit alanı olması sebebi ile böyle bir 
zorunluluğumuz var. Ama özellikle 
yatay mimari bizim açımızdan önemli. 
Biraz daha kuzeye gittiğimizde yer yer 
dikey mimari olmakla beraber yatayı 
esas aldığımızı söyleyebiliriz. Bununla 
beraber özellikle bazı mahallelere 
has cephe özellikleri oluşturduk. 

İmar müdürümüz tarafından 
gerek cephe gerekse renk skalaları 
oluşturarak uygulayıcılara örnek 
olmaya çalışıyoruz. Mahallelerde de 
yine mahalle dokusuna uygun mimari 
yaklaşımları teşvik ediyoruz. Bu 
süreç içerisinde daha da belirgin hale 
gelecek.

elediyenizin sosyal projeleri 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Belediyemizin birçok alanda 
sosyal projeleri var. Engelliler, yaşlı 
ve özellikle genç vatandaşlarımız için 
kültür ve spor projeleri öne çıkıyor. 
Yaklaşık 4 yılda belediye projeleri 
alanında 13 adet ödül kazandık. 
Onların en başında ESTAM, EYSAM, 
EYAS, SİMUK, ESER, Şeker Hayat 
gibi geçen dönemden aldığımız 
ve geliştirdiğimiz projeler geliyor. 
Bu projeler bizim dönemimizde 

kurulan müdürlükler bünyesinde 
oluşturulan projeler... Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü  Gençlik Spor 
Müdürlüğü  Strateji Müdürlüğü 
ki bunlar ilk kez kurduğumuz 
müdürlükler  Bu müdürlükler eliyle 
bu projeleri geliştirdik ve uyguluyoruz. 

Öğrencilere desteklerimiz, yurt içi 
yurt dışı kültürel gezilerimiz, yüksek 
hızlı tren ile yaptığımız ilk kültür 
gezimiz, öne çıkan projelerimiz olarak 
zikredilebilir.

Kentsel dönüşüm yasalarla hız 
kazandı, Eyüp’ün dönüşümü için 
neler söylemek istersiniz?

Biz Eyüpsultan olarak dönüşümü 
bekleyelim ve görelim kısmında 
olduk. Bundan sonra hızlanacağız. 
İstiyoruz ki kentsel dönüşüm 
yatay ve yerinde dönüşüm olsun. 
Vatandaşımız mağdur olmadan 
eski mahalle kültürünü, komşuluk 
ilişkilerini korusun ve insanlar 
başka yerlere gönderilmesin. Bu 
durum bizi biraz zorluyor ama 
bu konudaki kırmızı çizgilerimiz 
bunlar. Dolayısıyla bu sene 
2018 yılında TOKİ ve Kiptaş ile 
yürüttüğümüz projelerimiz var. 
İnşallah bu sene 4 tane projeye start 
vermeyi hedefliyoruz. Böylece örnek 
bir proje, örnek bir model oluşturarak 
devam etmek istiyoruz. İnşallah yeni 
yasa ve mevzuatların çıkması ile 
birlikte bu süreç hızlanacak.  
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Süleymaniye bu   bahar hayata dönecek
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UNESCO Dünya 
Kültür Mirası listesinde 
olan Süleymaniye’de 
dönüşüm kapsamında 
inşaat çalışmaları Mayıs 
ayında başlayacak. 

Süleymaniye bu   bahar hayata dönecek

006’da kentsel 
yenileme alanı ilan 
edilen, 2010’dan beri 
yıkımların devam 
ettiği Süleymaniye’de 
bugüne kadar 300’e 
yakın bina yıkıldı ya da 
boşaltıldı. İstanbul’un 
tarihi semtleri arasında 
yer alan ve UNESCO 
Dünya Kültür Mirası 

listesine giren Süleymaniye’de 
dönüşüm kapsamındaki inşaat 
çalışmaları Mayıs ayında başlayacak. 
Tarihi semt, KİPTAŞ ve atih 
Belediyesi’nin projeleri sayesinde 
yenilenecek. 102 bin metrekarelik 
alanda 733 parsel alanda 707 bina 
yenilenirken, 5 mahalle restore 
edilecek. KİPTAŞ ve atih Belediyesi 
tarafından yapılacak olan projede 
yıkılan ya da restore edilen binaların 
yerine yapılacak yeni binaların 
yüzde 90’ının konut, yüzde 10’unun 
ise iş yeri olması planlanıyor. 

İLK AŞAMADA 6 ADADA 
RESTORASYON YAPILACAK 

Projenin ilk ayağında 6 adada 
restorasyon yapılacak. Projede 
733 parselin yarısından fazlasının 
KİPTAŞ tarafından satın alındığı 
belirtilirken, bazı hak sahipleri ile 
ilgili kamulaştırma davalarının 
devam ettiği öğrenildi. Projenin 
kesinlikle kentsel dönüşüm projesi 
olmadığını söyleyen atih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Temel 
hedefimiz bu tarihi eserleri kendine 
ait özellikleri, sokakları, mahalle 
dokusunu koruyarak yeniden hayata 

geçirmek. Bu alan 
İstanbul’un 3. tepesi, 
UNESCO kültür 
mirası olarak ilan 
ettiği alanlardan 
bir tanesi ve hemen 
de Süleymaniye’nin 
yanındaki bir alan. 
733 parselden oluşan 
bir yenileme projesi  
açıklamalarını yaptı.

3’ER KATLI BİNALAR 
YAPILACAK

Yenileme çalışmaları 
kapsamında Süleymaniye Camii 
ve külliyesinin hemen yanındaki 
bölgede 3’er katlı binalar yapılacak. 
Konuya açıklık getiren atih 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Yıktığımız 8 9 katlı binaların yerine 

Anıtlar Kurulu kararı gereği 3’er 
katlı binalar yapabileceğiz  dedi. 

Bölgede Osmanlı döneminde 
ilim erbabı ile bürokratların 
yaşadığını söyleyen Mustafa 
Demir, Ülkemizde sanayileşme 
başlayınca bölgede yoğunlaşan 
imalathanelerin ardından bu 
kişiler buradan ayrıldı. Bu aşamada 
bölgeye 7 8 hatta 9 katlı iş hanları 
yapılmış. Projeyi zorlaştıran da 
bu yapılar oldu. Anıtlar Kurulu 
kararı gereği İstanbul dokusunu 
yeniden yaratmak için yıktığımız 
bu yapıların yerine ancak 3 katlı 
binalar yapılabiliyor. Dolayısıyla hak 
sahiplerini mağdur etmemek için 
bu denklemi çözmemiz gerekiyordu. 
Projeyi ada bazlı yaparak bu sorunu 
büyük ölçüde çözdük. Şu anda 
bölgedeki bu tür problemlerin 
yüzde 90’ını aşmış durumdayız. 
Projedeki 733 parselin yarısından 
fazlası KİPTAŞ tarafından satın 
alındı. Önümüzdeki Nisan veya 
Mayıs ayında projenin 6 adasında 
çalışmaya başlanacak  diye konuştu. 

Havadan görüntülenen alan 
savaştan çıkmış bir mahalle 
görünümünde. Mahalle aralarında 

Fatih Belediye 
B
Demir
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YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SÜLEYMANİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİNİN 
HEMEN YANINDAKİ BÖLGEDE 3’ER KATLI BİNALAR YAPILACAK

K E N T E L  Y E N I L E M E

kapı ve pencereleri sökülmüş 
boş betonarme binalar, yarısı 
çökmüş ahşap evler, terk edilmiş 
sokaklarında hurda otomobillerin 
bırakıldığı alan adeta korku 
filmlerinin çekildiği film platolarını 
andırıyor. Sokak aralarında yıkılmış 
birçok binanın boş arazisine ise 
çevre esnafı araçlarını park ediyor. 
Osmanlı döneminde İstanbul’un 
en değerli yerlerinden biri olan 
Süleymaniye’de bir zamanlar 
yaşayan ulemalar ve medrese 
öğrencilerinin yerini şimdi kağıt 
toplayıcıları almış durumda. 

PAHALI BİR 
PROJE OLACAK

KİPTAŞ Genel 
Müdürü İsmet 
Yıldırım, sürecin bu 
kadar uzamasının 
nedeninin mülkiyet 
problemleri 
olduğunu söyledi. 
Maliyet hesabı 
yapmadıklarını ama 
pahalı bir proje olacağına dikkat 
çeken Yıldırım, arazi fiyatlarının 
pahalı olduğunu ve Koruma Kurulu 
tarafından getirilen 3 kat sınırının 
ister istemez projeyi pahalı hale 
getirdiğini ifade etti. 

Proje hakkında bilgi veren İsmet 
Yıldırım, ada bazında iç bahçeli 
bir sistemde yapılacak konutların 
arasında mahalle kültüründe 
dükkanlar olacağını belirtti. 
Yıldırım, 1+1’den 5+1’e kadar çeşitli 

büyüklükte konutlar yapılacağını, 
plan dahilinde olmadığını ancak 
hak sahipleri birleşirse denize yakın 
yerlerde 10 15 odalı butik oteller 
olabileceğini de ifade etti.

AHŞAP CUMBALI EVLER DE 
HAYATA DÖNÜYOR

İstanbul’un en eski semtlerinden 
olan Süleymaniye, ‘Süleymaniye’yi 
Yenileme Projesi’ ile tarihi semtteki 
ahşap cumbalı evler yeniden hayat 
bulacak. Süleymaniye’nin tarihi 
ahşap ve cumbalı evlerini yeniden 
ihya edeceklerini belirten Mustafa 
Demir, Tescilli binalar, asıllarına 
uygun şekilde yeniden ihya edilirken 
tescilli olmayan binalar ise tarihi 
evlere uygun hale getirilecek  diye 
konuştu. 

Bölgedeki tarihi evlerin geçmişte 
korunamadığını, bir kısmının yakılıp 
yıkılıp yok edildiğini aktaran Demir, 
Geçmişte tarihi Süleymaniye 

evleri çok iyi korunamadı. Şu 
anda boş ve virane gördüğümüz 
pek çok yerde tarihi Süleymaniye 
evleri vardı. Bunların pek çoğu 
yakıldı, yıkıldı yok edildi ve yerleri 
otopark olarak kullanılmaya 
başlandı. Süleymaniye’nin bütün 
alanlarındaki mevcut binaların zaten 
rölöveleri çıkartılmış ve planları 
hazırlanmıştır. Önceki dönemde yok 
olan bütün binaların geçmişine ait 
belge, bilgi ve görüntüleri toplanıyor. 

Belgelerden hareketle geçmişte 
yok edilen evlerin yeniden ihyasıyla 
ilgili çalışmalar yapılacak. Projeler 

yapılarak tescilli binalar esas 
alınarak diğer binalar, yükseklikleri 
ve mimarı tarzları tarihi binalara 
uygun şekilde yakılıp yeniden 
yapılacak. Hayalini kurduğumuz 
İstanbul’a ahşap, cumbalı ve 
en fazla üç katlı evlerin olduğu 
Süleymaniye’de kavuşacağız  
ifadelerini kullandı. 

Demir sözlerini şöyle sürdürdü  
Bırakın yoğunluğu arttırmayı, 

koca koca binalar yıkılıp yoğunluk 
üçte iki oranında azaltılacak. Bizim 
proje uygulayacağımız alan 39 ada. 
Bu neredeyse Süleymaniye’nin üçte 
birine tekabül ediyor. Bir üçte birlik 
kısmında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi çalışmalar yapıyor. 
Süleymaniye ile Haliç arasındaki 
kısım da üçüncü alanımızdır. 
Orasıyla ilgili de şu anda fikir 
aşamasındayız. Üçe ayrılan 
Süleymaniye’nin bütünüyle ilgili bir 
çalışma var

Süleymaniye Camisi’nin 
Darül Şifa denilen bölümlerinin 
arka kısımlarında kalan yerlerin 
tamamıyla elden geçirileceğini 
anlatan Demir, Bu yenileme, 
projede temelde yine Süleymaniye 
merkez baz alınarak yapılacak. 
Süleymaniye’nin komple çevresiyle 
ilgili çalışmalar var. Darül 
Şifa’nın arkasındaki yerde daha 
önce binalar vardı. Tarihi eserler 
muhafaza edildi ve diğerleri yıkıldı. 
Yapılacak binalarda yükseklik tarihi 
eserler baz alınarak yapılacak.  
değerlendirmesinde bulundu. 
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stanbul un binlerce yıllık köklü tarihinde, 
her daim şehrin kalbi olmuş arihi arımada, 
yalnızca ürkiye nin değil, dünyanın da en 
önemli tarihi ve kültürel değerlerine 
ev sahipliği yapıyor. arihi arımada atih  
üç büyük medeniyete başkentlik yapmış, 
dünyayı yöneten  hükümdar görmüş, 

 senelik yerleşim tarihiyle kadim 
medeniyetleri aynı zeminde yarıştırmış, 
ırkları, dilleri, dinleri buluşturup harmanlamış  

oğu nun en batısı, atı nın en doğusu olan 
eşsiz bir bölge. nsanlığın ortak mirası kabul 
edilen tarihi eserler eşliğinde, misafirlerini 
stanbul un yedi tepesinde dolaştıran, 
evrensel bir müze. oma, izans ve  smanlı 
eserleri, yasofya ve Sultanahmet amii, 
opkapı Sarayı, erebatan ve inbirdirek 

sarnıçları ile her gelen seyyahı kendine 
hayran bırakan bir coğrafya. arihi 

arımada da, birçok farklı türde, irili ufaklı 
 bin  adet tarihi eser bulunuyor. 

yasofya dan Süleymaniye amii ne, opkapı 
Sarayı ndan Kapalıçarşı ya, Kariye den 
Sultanahmet amii ne kadar dünyanın eşsiz 
anıt eserleri bu bölgede yer alıyor. arihi 

arımada da Süleymaniye dahil her türlü 
yenileme pro esi ile aslında stanbul u daha 
da canlandırmaya yönelik olarak megakentin 
kalbine dokunuyor.

S  internet sitesinde verdiği resmi 
bilgide, bir alanın bu listeye alınmasının 
toplumlar ve hükümetler nezdinde 
farkındalık yaratmaya yardımcı olduğuna 
dikkat çekiyor. unun yanında listeye 
giren alanların korunması için S  
tarafından finansal bir destek sağlanması 
da söz konusu. ıllık  milyon dolarlık bir 
toplam fondan, özellikle de gelişmekte 
olan ülkelerden listeye girmiş olan dünya 
miraslarını korumak için pay ayrılabiliyor.

u fon aynı zamanda tehlikedeki dünya 
mirası  listesindeki alanlarda oluşan hasarın 
olabildiğince hızlı bir şekilde giderilmesi için 
de kullanılabiliyor. ünya mirası listesinde 
yer alan varlıkların korunamaması halinde, 
komite bu alanların listeden çıkarılmasına 
karar verebiliyor. ugüne kadar biri  
yılında rdün de ve  yılında lmanya da 
olmak üzere iki alan dünya mirası listesinden 
çıkarıldı.
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toplam fondan, özellikle de gelişmekte 
olan ülkelerden listeye girmiş olan dünya 
miraslarını korumak için pay ayrılabiliyor.

u fon aynı zamanda tehlikedeki dünya 
mirası  listesindeki alanlarda oluşan hasarın 
olabildiğince hızlı bir şekilde giderilmesi için 
de kullanılabiliyor. ünya mirası listesinde 
yer alan varlıkların korunamaması halinde, 
komite bu alanların listeden çıkarılmasına 
karar verebiliyor. ugüne kadar biri  
yılında rdün de ve  yılında lmanya da 
olmak üzere iki alan dünya mirası listesinden 
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ütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen 
evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları 
dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel 
mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli 
sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal 
değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak 
amacıyla S nun  kim   Kasım  
tarihleri arasında aris te toplanan . enel Konferansı 
kapsamında,  Kasım  tarihinde ünya Kültürel 
ve oğal irasının Korunmasına air Sözleşme  kabul 
edilmiştir. . .  tarih ve  sayılı Kanunla 
ürkiye nin katılımı uygun bulunan bu sözleşme, 

. .  tarih ve  sayılı akanlar Kurulu Kararı 
ile onaylanarak, . .  tarih ve  sayılı esm  

azete de yayınlanmıştır.
luslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve 

korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere 
ünya irası  statüsü tanınmaktadır. Sözleşmeyi kabul 

eden üye devletlerin S ya başvurusuyla başlayan 
ve luslararası nıtlar ve Sitler Konseyi S  ve 

luslararası oğayı ve oğal Kaynakları Koruma irliği 
 uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi 

sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday 
varlıklar ünya iras Komitesi nin kararı doğrultusunda 
bu statüyü kazanmaktadır.

 yılı itibarıyla ünya genelinde S  ünya 
iras istesi ne kayıtlı  kültürel ve doğal varlık 

bulunmakta olup bunların  tanesi kültürel,  
tanesi doğal,  tanesi ise karma kültürel doğal  
varlıktır. Her yıl gerçekleşen ünya iras Komitesi 
toplantıları ile bu sayı artmaktadır. etaylı bilgilere 

ünya iras erkezi nin resmi eb sitesi olan http
hc.unesco.org en list adresinden ulaşılabilmektedir.

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ NEDİR?



62 E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

Yaşayanlar Anlatıyor

ü  m   ü  batımı ı 
m  y b y r

Biz 1999 Depremi’ni Avcılar’da yaşamış insanlarız. Emlak Konut’un ülkenin böyle 
sıkıntılar geçirip atlattığı bir dönemde bu tarz projeler sunması bizim için çok faydalı oldu.

B
ahçekent Emlak 
Konutları 1. Kısım’da 
iki çocuklarıyla 
yaşayan Mürsel 
Hüseyin Oktay
Şengül Oktay çiftinin 

evine konuk olduk bu sayımızda. 
ncelikle sizi biraz tanıyabilir 

miyiz?
Mürsel Hüseyin Oktay: 1977 

İstanbul doğumluyum. İşletme 
Yüksek Lisansı yaptım ve bir şirkette 
yönetici olarak çalışmaktayım. 
Yakın dönemde bir teknoloji üzerine 
kendime ait bir şirket kurmayı 
planlıyorum. Evliyim iki çocuğum 
var.

Şengül Oktay: 1977 
doğumluyum. 20 yıl muhasebe 
üzerine çalıştım. Artık emekliye 
ayrıldım. Şimdilik evdeyim, 
çocuklarımla ilgileniyorum. Onlara 
ders çalıştırıyorum.

ocuklarınız okula gidiyor mu?
Şengül Oktay: Evet gidiyorlar. 

Biri 11, biri 13 yaşında. Daha önce 
yakınımızda yer alan ilk okula 
gidiyorlardı. Şimdi ise ondan biraz 
daha uzakta yer alan orta okula 
gidiyorlar. 

Evinizi alım sürecinizi sizden 
dinleyebilir miyiz?

Mürsel Hüseyin Oktay: İlk 
olarak kuraya katıldık. Emlak 
Konut’un bölgede bir çalışma 
yaptığını afişlerden gördük. Daha 
önceden de Kiptaş’a ait bir sitede 
oturuyorduk. Yine bu bölgeye yakın. 
Emlak Konut’un bu bölgede daha iyi 
bir proje ile çıkış yaptığını görünce 
kuraya katıldık. 250 adede yakın 
3+1 daire vardı. Yaklaşık 3.500’e 
yakın başvuru oldu. Yani oldukça 
şanslı aileler arasında yer aldığımızı 
söyleyebiliriz. Son çekilen 20 30 
daire içerisinden bize kura çıktı. O 

dönemde peşinat olarak bir miktar 
para verdik. Daha sonra evimizin 
anahtarını alana kadar herhangi 
bir ödeme yapmadık. Tefe tüfe ile 
içerideki borcumuz arttı. Daha 
sonra taksitleri ödemeye başladık. 
İlerleyen süreçte 15 Temmuz sonrası, 
‘’Ülkemizin yarınlarına güveniyoruz’’ 
diye bir kampanya yaptı Emlak 
Konut. O dönemde dairemizin kalan 
borcunu ödeme imkanımız oldu. 

Evinizin size sunduğu avantajlar 
neler?

Şengül Oktay: 3+1, 140 metrekare 
bir dairede yaşıyoruz. Öncelikle 
sabah gün doğumunu ve akşam gün 
batımını izleyebiliyoruz. Çocuklar için 
basket sahası ve dolaşabilecekleri, 
oyun oynayabilecekleri alanlar var. 
Bunların yanı sıra halı sahamız 
yapılmakta. Sitemizin kapalı 
otoparkının oluşu da oldukça büyük 
bir avantaj. 
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Mürsel Hüseyin Oktay: Ben 
burada şuna vurgu yapmak 
istiyorum. İstanbul malum deprem 
bölgesi, biz de 1999 Depremi’ni 
Avcılar’da yaşamış insanlarız. 
Dolayısı ile Emlak Konut’un 
ülkenin böyle sıkıntılar geçirip 
atlattığı bir dönemde özellikle 
inşaat sektöründe  bu tarz projeler 
sunması bizim için çok faydalı 
oldu. Avantaja gelirsek, sitemizde 
yer alan daire sayısının üzerinde 
açık ve kapalı olmak üzere iki 
otoparkımız var. Bu çok büyük bir 
avantaj. Bulunduğumuz Bahçekent 
lokasyonu itibarıyla İstanbul 
içine hem yakın, hem uzak bir 
mesafedeyiz. Bunun yanı sıra sitemiz 
yeni havalimanına da oldukça 
yakın bir mesafede yer alıyor. 
Lokasyon olarak birçok ilçenin 
ortasında yer alıyoruz. Başakşehir’e 
bağlıyız. Mahmutbey gişeleri 16
17 kilometrelik bir mesafede yer 
alıyor. Trafik olmadığı sürece çok 
kısa bir sürede İstanbul içerisine 
ulaşabiliyoruz. Bir diğer avantajı 
da evimizdeki jeneratör sayesinde 
elektrik kesintisi yaşamıyoruz.

Şengül Oktay: Evlerimiz 
gayet ferah, tavan yükseliği çok 
güzel. Bizim evimizin üç cephesi 
var. Projede evin gün ışığından 
maksimum düzeyde faydalanmasına 
dikkat edilmiş.

Sitenizin sosyal donatıları 
hakkında bilgi verir misiniz?

Çocuk oyun parkımız, mini 
göletlerimiz ve etrafında komşuların 
oturabileceği çardaklar var. akat 

Emlak Konut geçici yönetim 
sürecindeydi. Biz site sakinleri 
olarak yönetimi kalıcı olarak aldık. 
Bir yönetim kurulu seçtik ben de 
yönetim kurulunda başkanım. 
Talepler doğrultusunda sitemizi 
daha da güzelleştireceğimize 
inanıyoruz. Emlak Konut sitemizi 
temel anlamda bize teslim etti, 
artık bundan sonrası bizim 
çalışmalarımıza bağlı tabii.

Sitenize ulaşım imkanları 
nasıl?

Mürsel Hüseyin Oktay: Ulaşım 
imkanları konusunda bazen sıkıntı 
çekiyoruz. Burada daha fazla ulaşım 
imkanı olmasını istiyoruz. Ama 
yavaş yavaş çözümler üretiliyor. 
Bahçeşehir’e gelecek metro burayı 
çok daha iyi bir hale getirecek. 
Minibüs ve taksi anlamında 
ulaşım sıkıntısı çekmiyoruz. İETT 
otobüsleri anlamında ise daha çok 
sefer koyulmasını istiyoruz. Sabah 
06.00 gece 24.00 arası olursa çok 
güzel olur...

Site içerisindeki komşuluk 
ilişkileriniz nasıl?

Şengül Oktay: Komşuluk 
ilişkilerimiz de gayet güzel, 
yardımlaşmamız muhabbetlerimiz 
güzel. Bir araya gelerek sosyal 

aktivitelerde bulunuyoruz. 
Mürsel Hüseyin Oktay: Erkekler 

olarak haftanın belli günlerinde futbol 
maçlarımız oluyor. Onun dışında ayda 
bir tarihi yerlere gezi yapıyoruz. Hafta 
sonları da kahvaltı programlarımız 
oluyor. Çevre sitelerle bizim sitemiz 
arasında bir dostluk grubu oluştu. 

airenizin ısınma sistemi 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Dairemiz merkezi sistem. Aslında 
çok güzel bir sistem ancak sitemizde 
yatırım amaçlı alınan daireler de 
var vanalarını açmayan.. Merkezi 
ısıtmanın bu handikapı dışında 
konforunu yaşıyoruz. 

Sitenizden beklentileriniz var 
mı?

Mürsel Hüseyin Oktay: Sitemiz 
oldukça güzel. Burası daha önce 
TOKİ’nin kamulaştırdığı bir arazi. 
O anlamda sitemiz oldukça güzel 
bir konumda yer alıyor. Siteden 
bekleyebileceğimiz özellikler temel 
anlamda mevcut. Bundan sonrası için 
komşularımızla birlikte taşın altına 
elimizi koyarak o eksikleri gidereceğiz. 
682 daireli bir site bizim sitemiz. 
Şu an beklediğimiz huzur ve konfor 
ortamı var. Sitede eksik bir donatı 
olduğunu düşünmüyorum, her şey 
düşünülmüş ve yapılmış.

Şengül Oktay: Sitemizde çoğu 
imkan var ancak küçük bir tiyatro, 
sinema salonu olsa çok güzel olur. 
Çocuklar için kapalı oyun alanı da 
yapılabilir.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Mürsel Hüseyin Oktay: Yakın bir 

yere sağlık ocağı talebimiz var. Şu 
an için bize en yakın sağlık ocağı 2 
kilometrelik bir mesafede yer alıyor. 
Yürüme mesafesinde bir sağlık 
ocağı bizim için oldukça iyi olacak. 
Emlak Konut’u bu tür projeleri yaptığı 
için tebrik ediyorum. Uygun ödeme 
koşulları ile birçok kişi Emlak Konut 
projeleriyle daire sahibi olabiliyor. 
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Bir Kavram Bir Analiz

TASARRUF
Belirli bir dönemde elde edilen gelirden 
harcanmayıp, gelecekte tüketim ya da yatırım 
amacıyla harcanması planlanan kısım tasarruftur. 

T
asarruf edilen 
para, tasarruf 
sahipleri tarafından 
bankaya, faiz ya 
da kâr payı getiren 
başka bir yatırım 

aracına yöneltilerek ekonomide 
yeniden para yaratılmasını ve 
böylece yeni yatırımlar yapılmasını 
sağlamaktadır. Bu yönüyle 
tasarrufun yatırımları arttırdığını 
söyleyebiliriz.

Tasarruf oranları ülkeden 
ülkeye değişmektedir. Her ülkenin 
tasarruf oranı birbirinden farklıdır. 
Aslında tasarruf oranları ile milli 
gelir artışı arasında doğrudan 
ilişki bulunmaktadır. Tasarruf 
oranlarının yüksek olduğu 
ülkelerde ekonomik büyümenin 
daha iyi olduğu görülmektedir. 
Düşük tasarrufa rağmen yüksek 
büyüme gerçekleştiğinde de cari 
açık ortaya çıkmaktadır. Aslında 

cari açık tasarruf eksiğinden 
kaynaklanmaktadır. Tasarrufların 
artması dışarıdan gelecek kaynağa 
olan ihtiyacı azaltacaktır. Bu 
nedenle tasarruf oranları düşük 
olan ülkelerde cari açığın yüksek 
olduğunu görmekteyiz. Tasarruf 
etmek bir yana borçlanarak büyüyen 
ekonomiler cari açık vererek yabancı 
kaynağa muhtaç hale gelmektedir.   

Her ne kadar tasarruf yapmak 
ekonomiler için iyidir desek de 
aslında tasarrufun harcamaları 
azaltarak yapılması durumunda 
daha fazla tasarruf yapmak daha 
az tüketmek anlamına gelecektir. 
Daha az tüketmek de gelirin 
azalmasına sebep olur. Buna 
ekonomi literatüründe tasarruf 
paradoksu adı verilir. Ekonomi 
yönetimleri harcamanın arttığı 
ekonomik büyümenin hızlandığı 
buna bağlı olarak ta cari açığın 
yükseldiği dönemlerde harcamaları 
kısmaya yönelik tedbirler almakta, 

Hakan Akbulut
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Kurumsal sektörlere göre GSYH içindeki 
gayrisafi tasarruf oranları, 2009-2015

Hanehalkı kullanılabilir gelir içindeki 
tasarruf oranı, 2009-2015

HANEHALKI TASARRUF DEĞERİNİN 
KULLANILABİLİR GELİR İÇERİNDEKİ PAYI

buna karşın büyümenin düştüğü 
dönmeler de ise harcamayı teşvik 
etmektedir. Bazen uzun süreli devam 
eden harcama yapmama ve yüksek 
tasarruf eğilimi de ekonomiler için 
sorun oluşturabilmektedir.

Türkiye ekonomisine bakacak 
olursak tasarruf oranının 
düşük olması önemli ekonomik 
sorunlarımızdan birisidir. Türkiye 

Hanehalkı tasarruf oranı 2009  2015 arasında Türkiye de artış 
göstermiştir. TÜİK tarafından açıklanan istatistikler incelendiğinde 
Hanehalkı tasarruf değerinin kullanılabilir gelir içerindeki payı 2009 yılında 
yüzde 10,1 iken 2015 yılında yüzde 13,5 olmuştur. Bu oranın arttırılmasına 
yönelik farklı sektörlerde yeni teşviklerin getirilmesi orta ve uzun vadede 
daha sağlıklı bir büyüme trendine girmemizi sağlayacaktır.

dünyada tasarruf oranı en düşük 
ülkeler sıralamasında Amerika 
Birleşik Devletleri, İngiltere gibi 
ülkelerle birlikte en alt sıralarda 
yer almaktadır. Tasarrufları 
artırmak amacıyla uzun zamandır 
hükümet bir takım yapısal önlemler 
almaktadır. Bu önlemlerin en 
önemlisi ve etkili olanı bireysel 
emeklilik sistemidir. Bireysel 

emeklilik sistemi ile tasarruf yapan 
tüm bireylere devletin yüzde 25 
katkı sunması tasarrufları artırmaya 
yönelik oldukça önemli bir teşvik 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bireysel emeklilikte biriken para 
seksen milyar Türk Lirasına ulaşmış 
bulunmaktadır. Bu rakam otomatik 
katılım sisteminin yaygınlaşmasıyla 
daha yüksek rakamlara ulaşacaktır. 
Bu da orta vadede hem tasarrufların 
artmasını sağlayacak hem de batıda 
yaygın örneklerini gördüğümüz 
yatırım fonlarının benzerlerinin 
Türkiye de de oluşmasını 
sağlayacaktır.Türkiye de Brüt 
tasarrufların GSYH içindeki payı 
TÜİK tarafından 2015 yılında yüzde 
24,8 olarak hesaplandı. 2015 yılında 
yüzde 24,8 olarak gerçekleşen 
brüt tasarrufların yüzde 8,7’si mali 
olmayan şirketler  yüzde 2,2’si mali 
şirketler  yüzde 4,4’ü genel devlet 
ve yüzde 9,4’ü hanehalkı tarafından 
gerçekleştirildi. Sürdürülebilir 
büyümenin en temel destekçisi 
hanehalkının tasarruflarıdır. Ve bu 
tasarrufların yüzde 9,4 seviyesinden 
yüzde 20’nin üzerine çıkarılması 
ekonomimiz için oldukça önemli bir 
ihtiyaçtır.
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Haber A N A L I

EDE İYET ERİ  
KE İ Tİ İ BİR 
DÜ Y  E Rİ 
İstanbul, tarihte olduğu gibi bugün de bir güç merkezidir.

olanaklarıyla hem yurt içi hem de 
yurt dışından göç almaktadır.

İstanbul, Türk gayrimenkul 
piyasasının en önemli pazarıdır. 
Gerek yerli gerekse yabancı 
yatırımcılar açısından oldukça cazip 
bulunan bir dünya şehridir. 2014 
yılından bu yana Türkiye genelinde 
yapılan satışlar incelendiğinde 
İstanbul’daki konut satışları toplamın 
yüzde 19,4 ile yüzde 17,4 arasında 
değişmektedir. Kabaca Türkiye’de 
satılan her beş konuttan birisi 
İstanbul’da alınıp satılmaktadır. 
Aynı zamanda ticari bir kavşak 
noktası olması sebebiyle her çeşit 
gayrimenkul işlemleri içinde ciddi bir 
potansiyel taşımaktadır.

Marmara Bölgesi ve özelinde 
İstanbul şehri demografi k 
artışını sürdüren bir yapıya 
sahiptir. Dünyanın en kalabalık 
kentlerinden biri olan İstanbul, 
nüfus bakımından yaklaşık olarak 
Londra’nın 1,7, Berlin’in 4, Paris’in 
de 6,5 katı etmektedir. Demografi k 
yapısıyla, 145 ülkeyi geride bırakan 
İstanbul’un nüfusuna 2012 2016 
döneminde yaklaşık 1 milyon kişi 
daha eklenmiştir. Diğer çarpıcı 
demografi k kıyaslama da ülke 
nüfusları ile İstanbul nüfusunun 
kıyaslanmasıdır. İstanbul, dünyadaki 
216 ülkenin 145’inden daha fazla 
nüfusa sahiptir.

ahadır alkılıç ustafa şkın

T
ürkiye’nin son on 
beş yılda gerek 
ekonomik gerekse 
istikrarlı büyüme 
anlamında sağladığı 
başarılar göz 

kamaştırmaktadır. Dünya Bankası 
2015 Global Kamu Özel Sektör 
İşbirliği Raporu’na göre Türkiye, 
toplam 44,7 milyar dolarlık 
7 projeyle dünya genelindeki 
kamu özel sektör iş birliği 
yatırımlarının yüzde 40’ını tek 
başına gerçekleştirerek, küresel 

mega projeler sıralamasında lider 
olmuştur. Mega projelerin ağırlıklı 
olarak hayata geçirildiği merkez bir 
dünya şehri olan İstanbul’dur.

İstanbul, tarihte olduğu gibi 
bugün de bir güç merkezidir. 
Yarattığı iş hacmiyle Türkiye’nin 
Gayri Safi  Yurtiçi Hasılası’nın 
GSYH  yaklaşık beşte birini tek 

başına oluşturan bu kent aynı 
zamanda dış ticaretin yarısını 
gerçekleştirmektedir. Ülke 
ekonomisinde kilit bir nokta 
olan İstanbul, sunduğu istihdam 
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H

Hükümetimiz, öncelikle sosyo
ekonomik nedenlerle sonrasında 
da yılların biriken ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla son on beş 
yılda ülkemizin hemen hemen her 
yerinde kamu alt yapı yatırımları 
inşa etmiştir. Bu vesileyle 
vatandaşlarımızın hayat kalitesinin 
de yükselmesi hedeflenmiştir.

Ülkemizde bu kapsamda yapılan 
yatırımlarının en önemlileri ise  
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey 
Marmara Otoyolu, 3.Havalimanı, 
Avrasya Tüneli, Kanal İstanbul, 
İstanbul inans Merkezi Ataşehir, 
Bakü Tiflis Kars Demiryolu, 1915 
Çanakkale Köprüsü, 3 Katlı Tüp 
Geçit, Şehir Hastaneleri ve igana 
Geçidi projeleridir.

Yukarıda ifade edilen projelerin 
en önemlilerinden birisi de ‘Kanal 
İstanbul’ mega projesidir. Bu aynı 
zamanda ülkemiz için stratejik bir 
sürecin de yönetimidir. Söz konusu 
süreç ile
 Başta deniz taşımacılığı 

ve ticareti olmak üzere, 3. 
Havalimanın yarattığı etkiyle 
de birleştiğinde doğacak sinerji 
Türkiye ekonomisini üzerinde 
oldukça büyük bir katma değer 
yaratacaktır. 

 Hem yapım faaliyetleri hem de 
hayata geçtikten sonra sunacağı 
iş olanakları ile istihdama 
olumlu katkı verecektir.

 Diğer önemli bir değer de 
İstanbul’da yapılan mega 
projelerle entegre olarak şehir 
için oldukça işlevsel bir çözüm 
üretecektir.

 Mega projeler bir bütün olarak 
düşünüldüğünde ise Türkiye’nin 
hem ekonomik hem de jeopolitik 
gücünü artıracaktır.

 Kanal İstanbul projesini de 
kapsayan 34,7 hektar alan, 
Afet Riski altındaki alanların 
dönüştürülmesi kapsamında 
rezevr yapı bölgesi ilan 
edilmiştir.

 Üzerinde ekolojik köprüleri 
barındıran Kanal İstanbul, 
Kuzey Marmara Otoyolu ve 
Rezerv Yapı Alanı’na yönelik 
gerek Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığımız, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
gerekse İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz nezdinde 
yürütülmekte olan planlama ve 
kentsel tasarım çalışmalarında 
da son aşamaya gelmiştir.
Ölçek bakımından mega 

projeler hem yatırım hem de 
ekonomik aktivite anlamında 
diğer gayrimenkul projeleriyle de 
etkileşim halinde bulunacaklardır. 
Söz konusu bölgedeki irili ufaklı 
projelerin birbirini etkilemesi, 
yörenin cazibe merkezi olması 
gayrimenkul değerlerine de olumlu 
olarak yansıyacaktır.

Diğer yandan bölgede faaliyete 
geçecek olan İkitelli Şehir Hastanesi 
Projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 
Kamu Özel İşbirliği modeli ile 
yapılan Türkiye’nin en büyük 3. 
sağlık yatırım projesi olup, İstanbul 
ve çevre illere hizmet verecektir. 
Proje, Türkiye’nin kuzey batısında 
İstanbul ilinin Başakşehir ilçesinde, 
toplam 790.000 metrekare alan 
üzerine kurulmuş olup, 2 bin 682 
yatak kapasitesine sahip olacaktır. 

Yukarıda ifade edilen projelerle 
bütünleşik düşülmesi gereken 
3. havalimanını, İstanbul’un 
kuzeyine, şehir merkezine 35 km 
mesafede Arnavutköy ilçesinde 76 

milyon 500 metrekarelik alanda 
inşa edilmektedir. Dört aşamada 
tamamlanacak havalimanının ilk 
aşaması olan 90 milyon yıllık yolcu 
kapasitesine sahip terminali ve 
üç pisti 2018 yılında açılacaktır. 
Yeni havalimanı, tüm aşamaları 
tamamlandığında yıllık 200 milyon 
yolcuya çıkarılabilir kapasitesi ile 
350’den fazla yere uçuş ve 150’den 
fazla havayolu şirketine ev sahipliği 
yapacaktır.

İstanbul Yeni Havalimanı projesi 
tamamlandığında doğrudan 100 
bin, yan sektörlerle birlikte 1,5 
milyon kişiye yeni istihdam alanı 
sağlayacak potansiyele sahiptir. 
Coğrafi olarak dünyanın merkezinde 
yer alan Türkiye bu yolla küresel bir 
HUB geçiş  merkezi olma özelliğine 
kavuşarak başta turizm olmak üzere, 
konut, gayrimenkul sektörüne 
önemli bir katkı sağlayacaktır.

Tamamlanmak üzere olan Kuzey 
Marmara Otoyolu ile bağlantısı ve 
Marmaray Hattı’nın son durağı olan 
Küçükçekmece’den Kayabaşı’na ve 
3. Havalimanı’na ulaşım imkânı 
sağlayacak metro ağının da hayata 
geçmesiyle bölgenin toplu taşıma 
anlamında da herhangi bir eksiği 
kalmamış olacaktır. Vatandaşımız şu 
sıralar bu bölgeleri yoğun anlamda 
ikamet amaçlı olarak kullanmakta 
ancak planlı ve altyapı yatırımları 
ile gelişen bölgede iş merkezlerinin 
de artış yaşamakta olduğu 
gözlenmektedir. 

Türkiye coğrafi konumu 
itibarıyla dünyanın ortasında 
yer almaktadır. Aynı zamanda 
Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir 
koridordur. Geçmişten bu yana da 
ticari yollar ile pek çok medeniyetin 
kesiştiği bir kavşak olması sebebiyle 
jeopolitik bir etkiye sahiptir. 
Yapılan ve yapılmakta olan büyük 
altyapı projeleri, enerji aktarım 
mekanizmaları sadece ülkemiz için 
değil dünya için değer taşımaktadır. 
Bu nedenlerden ötürü önümüzdeki 
on yıllarda İstanbul sadece tarihi 
ile değil İpek Yolu projesi ile hem 
Asya’nın hem de Avrupa’nın en 
önemli ticaret merkezlerinden biri 
olarak daha da öne çıkacaktır.
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Kadınlar Günü 
ülkemizde büyük 
bir coşkuyla 
kutlandı. Biz de 
inşaat sektöründe 
çalışan kadınlarla 
sektörde kadın 
olmayı konuştuk.
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E
rkek egemen bir 
sektörde kadın 
olmanın avantaj ve 
dezavantajları oldu 
mu?

İnşaat sert 
görünen bir sektör... Taşlar, 
tuğlalar, inşaat işçileri vs. Hepsini 
kafanızda toplayıp bunları idare 
edecek birini düşündüğünüzde 
aklınızda ister istemez bir erkek 
figürü oluşuyor. Bu yüzden inşaat 
ve gayrimenkul sektöründeki kadın 
yönetici sayısı olması gerekenden 
çok daha az. İnşaat ve gayrimenkul 
sektöründe çalışan bir kadın 
yönetici olmanın farklı zorlukları 
var. Sektörün özelliği gereği sadece 
ofiste çalışmıyorsunuz. Yeri geliyor 
5 yıldızlı bir otelde lansman 
yapıyorsunuz, yeri geliyor devam 
eden projelerinizde şantiyeleri 
ziyaret edip denetimlerinizi 
gerçekleştiriyorsunuz. Tüm 
bu koşullara göre kendinizi 
hazırlamanız gerekiyor. Yine de 
kadın yöneticilerin yavaş yavaş 
bu zorlukları aşarak inşaat ve 
gayrimenkul sektöründe de öne 
çıkmaya başladığını görmek beni 
son derece memnun ediyor. 

ş hayatındaki hede leriniz 
neler?

24 yıl önce Sinpaş Ailesi’ne 
katıldım. Sinpaş bünyesinde çeşitli 
düzeylerde yöneticilik yaptım. 
Sinpaş markasıyla Türkiye’de 
ulaştığımız lider konumumuzu 
sürdürülebilir kılmak en önemli 
görevim. 

Kadınlar ünü için vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?

1970’lerden sonra kadının iş 
hayatına katılmasıyla iş dünyası 
da renklendi. Çünkü kadınların 
iş hayatına yaptıkları niteliksel 
katkılar, yarattıkları katma değer 
çıtayı daha da yukarıya taşıdı 
diyebiliriz.

ortune 500 şirketleri arasında 
yapılan bir araştırmaya göre, kadın 
yönetici sayısı fazla olan şirketler, 
pazar payı, sermaye ve hisse senedi 
değerine göre daha iyi performans 
gösteriyor. Satın alma kararları 
AB’de yüzde 70, ABD’de yüzde 
80 kadınlar tarafından veriliyor. 
Dolayısıyla, kadınların ihtiyaçlarını 
kadınların daha iyi anlamasının 
ve buna göre ürün ve hizmet 
geliştirilmesinin önemi de ortada. 
Kadınları dâhil etmeden ekonomik 
gelişmeden bahsetmek mümkün 
değil. 

A I İ TİH A I I
E İ

Kadın istihdamı Sinpaş 
Holding için büyük önem 
taşıyor. Çünkü, kadınların 
kurum kültürünün gelişmesine 
sağladıkları katkı, özellikle 
konut ve aile yaşamı gibi 
konularında zihin açan 
fikir önerileri, üretkenlik ve 
çalışkanlıkları, birçok erkek 
çalışana göre daha donanımlı 
olmaları kadınları şirketimiz 
açısından tercih sebebi yapıyor.

SİNPAŞ GYO 
GENEL MÜDÜRÜ 
SEBA GACEMER: 
“KADINLARI 
DÂHİL ETMEDEN 
EKONOMİK 
GELİŞMEDEN 
BAHSETMEK 
MÜMKÜN DEĞİL.”
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MiaVita Beytepe projesinden çalışan Mimar Evren 
Yılmaz ve personel Nurgül Çimen kadınlar günü 
mesajını paylaştı. 

E
lleriyle güzelleştirdikleri 
birçok inşaat 
projesinden sonra şimdi 
de Beytepe’de yükselen 
MiaVita projesinde 

çalışarak faaliyet gösteren başarılı 
kadınlar, hem çalışma hayatlarını 
hem de kadın olarak karşılaştıkları 
zorlukları anlattı. amanlarının 
büyük bir kısmının şantiyede 
geçtiğini anlatan kadınlar, Başarılı 
kadın, çalışan kadın, ayakları yere 
sağlam basan kadındır  diyor. 

Kadınlarımız yollarına devam etsinler
amanının büyük bir kısmının 

şantiyede geçtiğini anlatan Mimar 
Evren Yılmaz, Mesaim sabah bilgisayarı 
açmak ile başlıyor. Projeler inceleniyor. 
Sonra sahaya çıkıp, ‘Projeye uyuluyor 
mu  Proje düzgün ilerliyor mu  Kaç kişi 
sahada çalışıyor ’ kontrol sağlıyorum. 
Çalıştığım şantiye ve erkeklerin bakış 
açısına göre iş zorlukları değişiyor. Hiç 
zorluk çekmediğim ve kadın olduğumu 
hissetmediğim şantiyeler oluyor. Bazı 
zamanlar şantiyenin zorluklarını 
yaşadığım gibi bazı zamanlarda 
ise kadın olmanın avantajları ile 
karşılaşıyorum. Siz alanda olunca ister 
istemez kendilerine çeki düzen vererek 
konuşmalara sansür uygulanabiliyor. 
Hiçbir zaman zorlandığım anlar 
olmadı. İşimi sevdiğim için çok 
huzurlu oldum hep. Evli ve çocuklu 
olup, bu yoğun çalışma tempolarında 
ailelerine zaman ayıran kadınlara büyük 
hayranlık duyuyorum. Güçlü kadınlar 
geleceğimizin güvencesi. Yılmadan 
ideallerinden vazgeçmeden büyütün, 
kadınlarımız yollarına devam etsinler  
dedi.

KADINLARIMIZ ‘HAYIR’ DEMEYİ 
ÖĞRENMELİ

Maddi imkânsızlıklar sebebiyle 40 
yaşından sonra çalışmaya başladığını 
anlatan Nurgül Çimen bu zamana kadar 
genellikle inşat firmalarında çalıştığını 
söyledi. Çimen, Bu zamana kadar 
4 yerde, genellikle inşaat firmalarda 
çalıştım. Maddi imkânsızlıklar 
sebebiyle çocuklarım için çalışmaya 
başladım. Beni çalışmaya iten ise eşimin 
sorumsuzlukları oldu. Çalıştığım bazı 
firmalarda erkeklerin kadınlara bakış 
açısı sebebiyle zorluklar yaşadım. Şimdi 
önüme baktığımda MiaVita projesinin 
benim için büyük şans olduğunu 
düşünüyorum. Burada çalışanlar ile 
abla kardeş gibi olduk. Aynı zamanda 
MS hastası olduğum için bana hep 
destek oluyorlar. Türkiye’de kadın olmak 
çok zor. Kadınlarımız mutlaka kendi 
ayakları üzerinde durmayı öğrensinler 
ve özellikle eşlerine kendilerini 
ezdirmesinler. İstemedikleri bir durumla 
karşılaştıklarında hayır demeyi bilsinler. 
Ben hayır kelimesini biraz geç oldu ama 
öğrendim  diye konuştu. 
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EGE YAPI VE EMLAK KONUT’TAN 
YEDİTEPE’YE BÜYÜK PROJE

İnşaatına başladığımız Yedikule’deki CER İSTANBUL projemizin Nisan ayında 
proje lansmanını yapacağız. Emlak Konut işbirliği ile geliştireceğimiz bu projeye 
şehre kazandıracağımız bir sanat eseri gibi bakıyoruz.

E
ge Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı H. 
İnanç Kabadayı ile 
Emlak Konut’a özel bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Yeni projeleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz?  
hede leriniz neler?

Ege Yapı olarak 2018 yılında 
da birçok lokasyonda şehre değer 
katacak projeler geliştirmeye 
devam edeceğiz. Yedikule sahilde, 
Emlak Konut güvencesiyle 
hayata geçireceğimiz çok özel 
projemizin ruhsatını aldık. Şu an 
ön talep aşamasındayız. Yakın 

zamanda düzenleyeceğimiz basın 
toplantısıyla, paha biçilmez bir eser 
olarak sloganlaştırdığımız projenin 
detaylarını kamuoyu ile paylaşmayı 
hedefliyoruz. Çekmeköy’deki iki 
projemizden birinin ruhsatını aldık. 
Nisan ayında bu projemizin de ön 
satışlarına başlayacağız. Beyoğlu ve 
Çekmeköy’deki ikinci projemizin 
ürün geliştirme çalışmaları ise 
devam ediyor. Ataşehir’de kentsel 
dönüşüm çalışmaları kapsamında 
50 dönüm üzerinde bir alan için 
imzaları topladık. Bu projemizin de 
ürün geliştirme çalışmaları devam 
ediyor. Gayrimenkul geliştirme 

projelerimiz dışında, taahhüt 
projelerimizden olan Maslak’ta 
yer alan 80.000 metrekare inşaat 
alanına sahip ofis ve dükkânlardan 
oluşan projemizin de inşaatına 
başladık. Bu yıl da yatırımcımıza 
kazandıracak, şehre değer 
katacağımız yeni araziler için de 
görüşmelerimiz devam edecek.

ş prensipleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

İleri teknoloji odaklı yönetim 
anlayışı ve güçlü mühendislik 
altyapısıyla 35 yıllık bilgi birikimini 
ve deneyimin güçlü sinerjisini bir 
araya getirerek inşaat sektöründe 

R İ TA B
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fark oluşturan bir üne sahip olduk. 
Yetenekli ve tecrübeli ekibimizle 
yenilikçi projeleri hayata geçirmek 
sahip olduğumuz en önemli 
özelliğimizdir. İnşaat ve taahhütte 
edindiğimiz saygınlığı son yıllarda 
konut, ofis, rezidans, ticari üniteler 
ve diğer yaşam alanlarını kapsayan 
projelerimizle son kullanıcılara 
daha yakından hissettiriyoruz. 
Projelerimizle bulunduğumuz 
bölgelere değer katıyoruz. Ege 
Yapı olarak insanların yaşamlarını 
kolaylaştıran ve daha iyi bir 
hayat kalitesi sunan ayrıcalıklı 
projeler geliştirmeyi kendimize 
görev edindik. Çünkü en önemli 
varlığımız ve ilham kaynağımız 
insanlardır. Ülkemize ve gelecek 
nesillere olan sorumluluğumuzu 
yerine getirirken, ülke 
kalkınmasına ve toplumun 
refahına katkıda bulunacak, 
istihdam olanağı sunacak projeler 
üretmeyi ve yatırımlar yapmayı 
hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken, 
manifestomuzda da belirttiğimiz 
gibi, özünü kaybetmeden 
yenilenmeye, gelişmeye, daha iyi 
için çalışırken iyi olanı korumaya, en 
iyisine ulaşmanın taviz vermeden de 
mümkün olduğuna inanıyoruz. 

Kentsel dönüşüm yeni 
yasalarla birlikte hız kazandı, 
süreçten memnun musunuz?

Türkiye’de yaklaşık 19 milyon 
konut bulunuyor. Bu konutlardan 
en azından 2000 yılından sonra 
yapılan 5 milyon konut haricindeki 
14 milyon konutun afet riski 
yönünden incelenmesi gerekiyor. 
Deprem tasarımının yetersiz 
olduğu binalar, malzeme dayanımı 
yetersiz olan ve mühendislik 
hizmeti almayan kaçak yapılar 
dâhil yapı stokunun içerisindeki 
yaklaşık 6,5 milyon konutun 
yenilenmesi ya da güçlendirilmesi 
gerektiği tahmin ediliyor. Bu stok, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
projeksiyonu çerçevesinde 200 bini 
İstanbul’da ve 300 bini Anadolu’da 
olmak kaydıyla senede 500 bin 
konut yenilenerek 15 yıl içerisinde 
dönüşmesi planlanıyor. Rakamlara 
baktığımızda, kentsel dönüşümün 
toplam maliyeti yaklaşık 884 milyar 
TL. Riskli alanlarda yaşayan toplam 
vatandaş sayısının ise 1,7 milyon 
olduğu tahmin ediliyor. Sadece 
İstanbul’da 3,9 milyon civarında 
konut ve 1,9 milyon civarında bina 
var. Bunların yüzde 40’ının deprem 
ömrünü tamamladığını düşünürsek, 
Türkiye’deki yapı güvenliği için 6,5 
milyon konutun yenilenmesi için 
kentsel dönüşüm projelerinin hızlı 
ve doğru şekilde hayata geçmesi 
şart. En önemlisi ise bu dönüşüm 
süreci, şehirlerimizdeki düzensiz 
yapılaşma, plansız kentleşme, 
düşük yapı kalitesi, ulaşım ve 
altyapı yenilemeleri gibi birçok 
iyileştirmenin hayata geçmesi 
için ciddi bir fırsat. Hükümetimiz 
bu konuda tüm birimleri ile çok 
büyük bir gayret içerisinde, yapılan 
düzenlemelerle birlikte sürecin 
çok daha hızlı ilerleyeceğini 
düşünüyoruz.

Emlak Konut güvencesiyle 
hayata geçen Yedikule’deki 
projenizin son durumu hakkında 
bilgi alabilir miyiz? Emlak 
Konut ile yapılan iş birliklerinin 
sağladığı avantajlar nelerdir?

İnşaatına başladığımız 
Yedikule’deki CER İSTANBUL 

DÖNÜŞÜM SÜRECİ, 
ŞEHİRLERİMİZDEKİ 
DÜZENSİZ YAPILAŞMA, 
PLANSIZ KENTLEŞME, 
DÜŞÜK YAPI KALİTESİ, 
ULAŞIM VE ALTYAPI 
YENİLEMELERİ 
GİBİ BİRÇOK 
İYİLEŞTİRMENİN 
HAYATA GEÇMESİ 
İÇİN CİDDİ BİR FIRSAT. 
HÜKÜMETİMİZ 
BU KONUDA TÜM 
BİRİMLERİ İLE ÇOK 
BÜYÜK BİR GAYRET 
İÇERİSİNDE.
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projemizin nisan ayında proje 
lansmanını yapmayı planlıyoruz. 
Emlak Konut işbirliği ile 
geliştireceğimiz bu projeye şehre 
kazandıracağımız bir sanat eseri 
gibi bakıyoruz ve Türkiye’nin en özel 
projelerinden biri olacağına olan 
inancımız tam. Tarihi Yarımada 
içerisinde tarihe ve insana saygı 
ilkesiyle hayata geçireceğimiz az 
katlı, paha biçilmez bir yaşam 
projesi olacak. Ön talep iletişiminde 
‘nesilden nesile aktarılacak 
paha biçilmez bir eser’ başlığını 
kullanıyoruz çünkü bu özel proje 
sadece ileride yüksek pirimle 
satılacak veya yüksek kira bedelleri 
ile kiraya vereceğiniz bir proje 
değil. Bu proje, sahip olduğunuz 
ürünü gelecek kuşaklarınız için de 
saklamak, muhafaza etmek, onlara 
gerçek İstanbul’da, Tarihi Yarımada 
içerisinde, çok özel bir rezidans 
veya ticari üniteyi nesilden nesile 
aktarmak isteyeceğiniz bir proje. 

Sahilyolunda 40.000 metrekare 
arazi içerisinde, 30.000 metrekare 
peyzaj alanında Tarihi Yarımada’nın 
silüetine uyumlu, tarihi ve yeni 
yapılardan oluşan bir projeden 
bahsediyoruz. Cer İstanbul’da 
1+1’den 6+1’e kadar değişen limitli 
sayıda apart üniteler, dünyaca ünlü 
bir otel ve nitelikli ticari üniteler 
olacak.

İnşaat sektörünün en köklü 
markası Emlak Konut, kurulduğu 
günden bugüne, kentleşme 
çalışmalarına öncülük ederek, farklı 

gelir grubundaki insanların yaşam 
kalitesini yükselten iş modelleri 
ile gayrimenkul sektörüne ve en 
önemlisi insan yaşamına katma 
değer sağlıyor. Emlak Konut, 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
olmasından sonra 130.000’den 
fazla bağımsız bölümün yapımını 
sağlayan ve 20 milyara yakın aktif 
büyüklüğü olan Türkiye’nin en 
güçlü şirketleri arasında. Bugüne 
kadar gerçekleştirdiği yüksek katma 
değerli projeleri, güçlü mali yapısı, 
kurumsallaşmış organizasyonu ve 
kamu iştiraki olmasının verdiği güç 
ile tüketici nezdinde çok büyük bir 
güven ve kalite unsuru. Özel sektör 
ile işbirlikteliği yapılan projelerde 
Emlak Konut planlama, pazarlama 
ve inşaat süreçlerinde oluşmuş olan 
engin tecrübesi ile büyük katkı 
sağlıyor.

Anadolu’da yatırımlarınız 
olacak mı? Yeni proje lokasyonları 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

İstanbul’da hali hazırda devam 

eden ve planlanan 8 projemiz 
mevcut. Ayrıca Anadolu’da da 
fırsatları araştırıyoruz, kısa vadede 
farklı illerde de proje geliştirmek 
şirket stratejileri arasında. 

Sektörde olmasını arzu 
ettiğiniz yasal bir düzenleme var 
mı?

Geçtiğimiz yıl uygulanan vergi 
avantajları ve yabancıya satış ile 
ilgili adımlar sayesinde sektör 
için olumlu bir yıl geçti. KDV 
kanununda beklenen düzenleme, 
gayrimenkul yatırım fonu ve 
gayrimenkul sertifikası gibi sermaye 
piyasası araçlarının vergisel 
teşvikler ile daha çok işlem görür 
hale getirilmesi, bugünlerde yüksek 
oranda seyreden konut faiz yükünü 
azaltabilecek bir konut bankası 
kurulması ve yabancı yatırımcılara 
tanınan vatandaşlık bedelinin 
düşürülmesinin hem ekonomimizin 
hem de sektörümüzün güçlenmesine 
fayda sağlayacak adımlar olarak 
değerlendiriyorum.

BATIŞEHİR

BATIŞEHİR
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Haber YAT I R I M

DAKA’dan VAN’a 
büyük yatırım 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğinde hayat bulan 3 proje ile Van’a 27,5 
milyon TL yatırım gerçekleştirilecek.

D
oğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı 
DAKA  tarafından, 

5 milyon bütçeli 
Tekstilkent 2. 

Etap, 7,5 milyon bütçeli Van Kent 
Müzesi ve 15 milyon TL bütçeli 
İskele Sahil Rekreasyon Alanı 2. 
Etap projelerinin destekleneceği 
açıklandı.

DAKA’dan yapılan açıklamada, 
İskele Sahil Rekreasyon Alanı 2. 
Etap projesinin Tuşba Belediyesi 
tarafından yürütüleceği söylendi. 
Proje ile, Tuşba ilçesinde İskele 
ile üniversite arası sahil şeridini 
vatandaşların sağlıklı olarak 
kullanabilmesi, İskele Mahallesi’nin 
1 kilometrelik kıyı şeridinin bölge 
halkının hizmetine açılması, kıyı 
alanının ıslah edilmesi, sergi, 
kermes gibi sosyal etkinlikler için 
kullanılabilmesinin sağlanması, 
gençlerin spor yapabileceği 
alanların oluşturulması, bisiklet 
yolu, koşu parkuru, yürüme 

parkurunun yapılması işlerini 
kapsayan proje, Van sahilini çok 
daha kullanışlı hale getirmeyi ve 
çevresini iyileştirmeyi hedefleniyor. 
Bunlarla beraber projeyle, 
mekansal, kültürel, sanatsal, sportif 
ve ekolojik değerlerin nitelikli 
bir biçimde geliştirilmesi, özgün 
kimlikli mekanlar oluşturularak 
sahilin kentle bütünleşmesi ve 
kent yaşamına kazandırılması ve 
bölge turizmine katkı sağlanması 
amaçlanıyor. 

DAKA’dan yapılan açıklamada, 
Van halkı ile yerli yabancı tüm 

turistlerin hedef kitle olduğu 
projenin turizm gelirlerinde, 
sosyal donatı alanların ve yeşil 
alanların sayısında ve ilimizde 
düzenlenen sosyal etkinlik sayısında 
artış sağlaması beklenmektedir. 
Başvuru sahibi Tuşba Belediyesi 
olan projenin toplam bütçesi 15 
milyon TL olup tamamı Cazibe 
Merkezlerini Destekleme Programı 
kapsamında karşılanacaktır  

denildi. Van Tekstilkent 2. Etap 
Alanın Yatırımlara Hazır Hale 
Getirilmesi projesi Tekstilkent 
1. Etap Projesi kapsamında 
inşa edilen fabrika binalarının 
tümünün yatırımcılara tahsis 
edildiği dile getirilen açıklamada, 
Başvuru yoğunluğu sebebiyle yer 

verilemeyen firmalar şehir içindeki 
kiralık tesislere, Van OSB, İŞGEM 
gibi sanayi alanlarına kanalize 
edilmektedir. Ancak, Van ilinde 
kiralık tesislerin kiralama maliyeti 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde 
olduğundan ve yeterli sayıda kiralık 
tesis bulunmadığından firmalar 
arsa arayışına girmiş ve DAKA gibi 
kurumlara talepte bulunmaktadır. 
2. etap genişleme sahası için 269 
dekar alan kamulaştırılmış, ancak 
sahanın parselizasyonu ve altyapı 
projeleri başlatılmamıştır. Bu 
proje kapsamında, 2. etap alanının 
haritalandırma, kullanılabilir 
alan tespiti, kanalizasyon hattı, 
temiz su hattı, yağmur suyu hattı, 
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doğalgaz hattı, elektrik, Telekom, 
yol ve kaldırım altyapı projeleri ve 
yapımı, arazinin düzleştirilmesi, 
dolgu yapılması ve çevre güvenlik 
duvarı yapımının gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Proje ile emek 
yoğun sektör olması sebebiyle 
tekstil ve hazır giyim imalatçıları 
aracılığı ile istihdam oluşturmak, 
işsizliği azaltmak, insan kaynağını 
geliştirmek, ilin ihracatını arttırmak, 
dışa verilen göç oranını azaltmak 
hedeflenmektedir. Tekstilkent 2. 
Etap alanının altyapısı hazır şekilde 
yatırımcılara tahsis edilmesi ve 
tekstil imalatçılarının tek alan 
üzerinde faaliyet göstermesi ile 
firmaların kendi fabrikalarını inşa 
etmesi sağlanacak ve kümelenme 
artırılmış olacaktır. Bu yolla, bölge 
dışından daha çok yatırımcı ilimize 
çekilerek il istihdamına önemli 
katkı sağlanacaktır. Proje ile Van 
Tekstilkent’te faaliyet gösterecek 
firma sayısının artırılması, 
tekstilkentteki inşa edilen tek tip 
fabrika binalarının büyüklük, 
kapasite ve işlevsel açıdan ihtiyacını 
karşılayamayan yatırımcıların 
yer tahsisi ile kendi fabrikalarını 
inşa etmelerine olanak ve imkan 
sağlanması, tekstilkentin orta 
vadede İhtisas OSB hüviyetini 
kazanması için yatırımcı sayısı 
kısıtının aşılması, ilimize daha 
çok yatırımcının çekilmesi ile il 
istihdamına katkı sağlanması 
ve işsizliğin düşürülmesi, sanayi 
kültürünün oluşturulması, insan 
kaynağının geliştirilmesi ve dış 
ticaretin arttırılması ile Van ilinin 
bölgede cazibe merkezi bir il olması 
amaçlanmaktadır. Başvuru sahibinin 
Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı olduğu projenin toplam 
bütçesi 5 milyon TL olup tamamı 
güdümlü proje desteği kapsamında 
DAKA tarafından karşılanacaktır  
ifadelerine yer verildi.

VAN KENT MÜZESİ 
Açıklamada Van’da hayata 

geçirilecek Van Kent Müzesi 
projesiyle ilgili şu bilgiler yer 
aldı  Van Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sunulan ‘Van Kent 

Müzesi’ projesi kapsamında 
kültürel mirasın korunması yoluyla 
geçmiş ile gelecek arasında bir 
bağ kurulması sağlanarak sosyal 
anlamda toplumsal bütünleşmeye, 
dayanışmaya, ülke ve dünya 
örneklerinde olduğu gibi yerli 
ve yabancı turistlere sunulacak 
hizmetler bakımından ekonomik 
bir değere dönüştürülmek suretiyle 
kentin ve bölgenin tanıtımına, 
turizm sektörünün gelişmesine ve 
dolayısıyla bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlamak amacıyla eski 
Endüstri Meslek Lisesi binasının 
‘Van Kent Müzesi’ olarak tamir, 
tanzim ve tefrişi yapılacaktır. Nüfusu 
bir milyonu aşan Van ili, 7 bin yıllık 
tarihi geçmişi ile çeşitli uygarlıkların 
izlerini bağrında taşıyan kadim 
bir kenttir. Tarihi, kültürel 
zenginlikleriyle hinterlandında 
etkileşim, çekim merkezi olan Van’ın 
korunamayan kültürel kimliğine ait 
birçok eser mekansal yoksunluktan 
dolayı sergilenememektedir. 
Maalesef kent kültürü bu gibi 

sebeplerden dolayı yozlaşmaya, hatta 
kaybolmaya yüz tutmaktadır. Van 
Kent Müzesi projesi, Van’ın sözlü 
ve yazılı kültürüne, tarihine ve hızla 
kaybolmaya yüz tutan hafızasına katkı 
yapma amacını taşımaktadır. Van’ın 
kültürünü kapsayan yazılı, sözlü 
ve toplumsal gündelik yaşama dair 
kültürel değerler burada bir araya 
toplanarak yeniden hayat bulacaktır. 
Van Kent Müzesi  Van’ın yaşayan 
hafızası, iletişim ve eğitim merkezi 
olacak, kentlilik bilincinin gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca, cumhuriyet 
döneminden günümüze kadar ayakta 
kalabilen iki tarihi yapıdan biri olan 
Endüstri Meslek Lisesi’ne ait tarih yapı 
korunarak ve işlevsel hale getirilerek 
Van kültürüne kazandırılacak. Böylece, 
kentin tarihi hafızası, geçmişe ait 
kültürel ve sanatsal değerlerin yeni 
kuşaklara tanıtılması ve geçmiş 
ile gelecek nesiller arasında bir 
köprünün kurulması sağlanacak. 
Projenin toplam bütçesi 7.5 milyon 
TL olup 4.5 milyon TL’si güdümlü 
proje desteği kapsamında DAKA 
tarafından karşılanacaktır. Projeden 
tüm Van halkı ve ilimizi ziyaret 
eden yerli ve yabancı turistler 
faydalanacaktır. Projenin geçmişten 
günümüze Van kültürel yaşamına 
ait mekanlar oluşturması, Van’a 
gelen yerli ve yabancı turist sayısında 
artış sağlaması, yerli ve yabancı 
turistlere sunulacak hizmetlerin 
kalitesini artırması, kentin ve 
bölgenin tanıtımına katkı sağlanması 
beklenmektedir.  

Van Tekstilkent

Van 
Kent 
Müzesi



76 E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

Röportaj M N  M I M A R L I K

İ  Y T  
KO Y T R K 
PROJE ER 
T R YOR
Hulusi eren  ‘’İnsanın 
konuta değil, konutun 
insana hizmet edeceği 
projeler yapıyoruz.’’

M
ono Mimarlık 
kurucularından 
Hulusi Zeren 
ile sektöre 
dair detaylı bir 

röportaj gerçekleştirdik.
ncelikle okuyucularımızın 

sizi daha yakından tanıyabilmesi 
adına kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?

1962 yılında İstanbul’da 
doğdum. Yıldız Teknik Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği bölümünden 
mezun oldum. 1991 yılında Mimar 
M. Şahin Özcan ile birlikte Mono 
Mimarlık firmasını kurduk. Mono 
Mimarlık olarak, mimarlık ve 
inşaat alanındaki uzman kadromuz 
ile inşaat sektöründe Türkiye’nin 
önemli projelerine imza atmaktayız. 
Pek çok alışveriş merkezi ve 
enerji projesinde görev aldık. Şu 
anda Türkiye’de yaklaşık 30 tane 
kurumsal firmaya taahhüt hizmeti 
vermenin yanı sıra perakende 
sektöründe de faaliyet gösteriyoruz. 

Yapılarınızda belirlediğiniz 
bir mimari tarz var mı?

Mimari olarak yaptığımız 
projelerin renkleriyle, tarzıyla bizi 
yansıtmasına özen gösteriyoruz. 
Bir dönem tamamen kurumsal 
kimliğimizi yansıtacak tipte 
projeler üzerinden hareket 
etmek istedik fakat tam anlamı 
ile bir verim alamadık. Maalesef 
Türkiye’de şu anda inşaatını 
yapmakta olduğumuz projelerin 
inşaat alanları tam anlamı ile 
kurumsal kimliğimizi yansıtacak 
projeler gerçekleştirmemize imkan 
sağlamıyor. Projelerimizde tam 
olarak istediğimiz tasarımları 
uygulayamasak da kaliteden 
taviz vermeden güzel işler ortaya 
çıkarmaya çalışıyoruz.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJELERİNİN PARSEL 
BAZINDA DEĞİL, ADA 
BAZINDA YAPILMASI 
GEREKİYOR. 

ürkiye’de kentsel dönüşümün 
bugün geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? çinde 
bulunduğunuz kentsel dönüşüm 
projeleri var mı?

Kentsel dönüşüm projeleri 
Türkiye’de uygulanması oldukça 
zor olan projeler arasında yer 
alıyor. Bu projeler imkanlar 
doğrultusunda genellikle parsel 
bazında yapılıyor. Bana göre 
Kentsel dönüşüm projelerinin 
parsel bazında değil, ada bazında 
yapılması gerekiyor. Tabii benim 
bu söylediğim düşünce olarak güzel 
ancak uygulama aşamasına gelindiği 
zaman karşılaşılan  imar sorunları, 
insanların kendi içerisindeki 
uyumsuzluklar, imar yasaları gibi 
engeller ile karşılaşıldığından 
uygulanması pek de mümkün 
olmuyor. İnşallah gelecektek 
projeler, ada bazında yapıldığında 
çok başarılı çalışmaların ortaya  
çıkacağına inanıyorum. Biz Mono 
Mimarlık olarak bugüne kadar 
11 adet kentsel dönüşüm projesi 
bitirdik. Bunu dışında şu anda 
Esenkent bölgesinde, yaklaşık 
300 adet hak sahibi ve TOKİ’nin 
iş birliği ile burada çok güzel bir 
proje çalışması yapıyoruz. Orada 
yaptığımız kentsel dönüşüm 

projesini gerçekten gönlümüzden 
geçtiği gibi uygulamaya çalışacağız. 

Sizce başarılı bir projenin 
olmazsa olmazları nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
değişen insan ihtiyaçları toplumdaki 
bir takım talepleri değiştiriyor. Bu 
nedenle bana göre bir projenin en 
önemli özelliklerinden biri günümüz 
koşullarına uygun olmasıdır. Eski 
dönemlerde aileler 3 4 kişilik iken, 
günümüz koşullarında ise kişiler 
daha çok bireysel yaşamı tercih 
ediyor. Bu da bireylerin projelerden 
beklentilerini değiştiriyor tabii. 
Öncelikle beklentilere cevap veren 
projeler yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. Örneğin çalışan biri 
işte çıkıp evine giderken evine rahat 
ulaşmalı, arabasına kolaylıkla yer 
bulabilmeli ve evine gittiğinde ise su, 
elektrik gibi ihtiyaçlarının kesintisiz 
karşılanması gerekmektedir. Kısaca 
özetlemek gerekir ise projelerimizde, 
insanın hayatını kolaylaştıracak 
insanın yaşamında zorluklarla 

karşılaşmayacağı imkanlar 
oluşturmamız gerekiyor.

atil bölgelerinde projeleriniz 
bulunuyor  uradaki alıcıların 
konut tercihleri hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Tatil bölgeleri arasında ağırlıklı 
olarak Bodrum bölgesinde projeler 
geliştiriyoruz. Önümüzdeki 
günlerde de Kuşadası’nda Ege 
Birlik Yapı ile ortak olarak Seaside 
projesini hayata geçireceğiz. Bu 
bölgelerde yaptığımız projelerde 
yer alan daireler genelde küçük 
ölçekli dairelerden oluşuyor. Tatil 
bölgelerinde hayata geçirdiğimiz 
projelerde ‘insanın konuta değil, 
konutun insana hizmet edeceği’ 
projeler yapmaya özen gösteriyoruz. 
Konutlarımızın çok büyük 
olmadan kişilerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek fonksiyonlara 
sahip olmasını sağlıyoruz  Kişiler 
projelendirdiğimiz konutlara 
gittiklerinde çok kısa bir süre 
içerisinde konutları kendilerine 
göre hazırlayıp orada verimli vakit 
geçirebilirler.

 hede lerinizden ve 
projelerinizden bahseder 
misiniz?

2018 yılında Toki ile ilk kez iş 
birliği yaptığımız Esenkent Kentsel 
dönüşüm projesi bizim için oldukça 
önemli, Esenkent projesinin 
ruhsatını bu yıl içerisinde aldıktan 
sonra inşaatına başlayıp en kısa 
zamanda teslim etmek istiyoruz. 
Bu projenin yanı sıra 2018 yılında 
Kuşadası’nda ‘Seaside’ projesine 
ve Bodrum’da bir projeye daha 
başlayacağız. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Türkiye’nin şu anda içerisinden 

geçmiş olduğu koşullar ne kadar zor 
koşullar olsa da ben Türkiye’nin 
bu zor koşulların üstesinden 
rahatlıkla gelebileceğine 
inanıyorum. Biz de bu 
konuşullarda üzerimize düşen ne 
varsa sonuna kadar yapacağız. Bu 
günler geçtikten sonra Türkiye’nin 
önünün çok açık olduğuna ve güzel 
bir geleceğe doğru yol aldığına 
inanıyorum. İnşallah hepimiz için 
hayırlı uğurlu olur.
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5. Uluslararası CNR Kitap uarı’nda Necip azıl Kısakürek’in vefatının 35’inci 
yıldönümü sebebiyle hazırlanan ‘Bir Şiir Bir Hayat Çile’ sergisini gezen İBB 
Başkanı Mevlüt Uysal gezi sonrasında sürpriz Necip azıl projesini açıkladı.

K
itapseverlerin 
heyecanla beklediği 
5. Uluslararası CNR 
Kitap uarı, CNR 
E PO Yeşilköy’de bir 

kez daha kapılarını açtı. Aralarında 
yerli ve yabancı birçok yayınevi ile 
kurumun bulunduğu fuar 450 binin 
üzerinde ki kitabı okuyucusuyla 
buluştu. Kültür dünyasına yaptığı 
katkı ve kazandırdığı eserlerle 
adından sıkça bahsettiren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür 
A.Ş’de hem yayınları hem de 
sponsorluğunu yaptığı ‘Bir Şiir
Bir Hayat Çile’ Necip azıl Sergisi 
ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. 
Sergi, CNR E PO 5. Hall Sergi 
Salonu’nda 18 Mart’a kadar 
ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, CNR Kitap 

uarı ve ‘Bir Şiir Bir Hayat Çile’ 
isimli sergiyi gezdi. Kitap fuarında 
stantları ziyaret ederek yayın evi 
çalışanlarıyla sohbet eden Başkan 
Uysal fuara gelen vatandaşlarla 
da sohbet ederek hatıra fotoğrafı 

çektirdi. Necip azıl Kısakürek 
Kültür ve Araştırma Vakfı ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür AŞ’nin ‘Bir Şiir  Bir Hayat’ 
adlı sergisini de gezen Başkan 
Uysal sergi gezisi sonrasında basın 
mensuplarına sürpriz Necip azıl 
projesini açıkladı.

Necip azıl’ın son yüzyılda 
ülkemizin yetiştirdiği en önemli 
fikir insanlarının başında geldiğini 
kaydeden Başkan Uysal, Şu anda 
yaşayan birçok insanın dünya 
görüşü, dünyaya bakışı ve fikirlerin 
oluşmasında kimin etkisi var desek 
herhalde en fazla etkisi olan isim 
Necip azıl olur. Böyle olunca 
da biz de dedik ki Necip azıl’ı 
gençlerimize unutturmayalım. 

Gençlerimiz bu kültür insanlarını 
sadece kitaplarında değil o 
dönemde yaşadıklarıyla da birebir 
görsün. Hangi şartlarda mücadele 
verdiklerini bilsin. Bu müze ve 
sergimiz bu düşüncelerimizle ortaya 
çıktı  diye konuştu.

Necip azıl gibi önemli bir 
isim için hazırladıkları bu projenin 
fuar süresiyle kısıtlı kalmasını 
istemediklerinin altını çizen Başkan 
Uysal açıklamasına şöyle devam 
etti  Bu sergiyi İstanbul’da daimi 
olmasını istiyoruz. Kısa zamanda 
İstanbul’a kazandıracağımız Necip 

azıl Kültür Evi, Necip azıl Müzesi 
ismi ailesi nasıl isterse  için bu 

süreçte yine Necip azıl’ın ailesi 
ile birlikte çalışacağız. Necip 

azıl’ın ailesi kendi imkânlarını 
ortaya koydular. Necip azıl 
gibi isimler kamuoyunun ortak 
değerleri. Bazen aileler bu ortak 
değerleri fazla sahipleniyorlar. Ama 
görüyoruz ki Necip azıl’ın ailesi 
hukuken kendilerine ait olan bu 
hakkı herkesle paylaşmak istiyor. 
Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
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Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen aileler ile İBB şirketlerinin 
kadın yöneticilerinin katıldığı ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ programı gerçekleşti.

‘8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’ programına 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal 
ile birlikte katıldı. Programda 
konuşan Hatice Uysal, Bir kadının 
varlığı, bulunduğu meclise zarafet 
ve nezaket katar  dedi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin her 
alanda olduğu gibi kadınlara 
yönelik faaliyetleriyle de Türkiye’ye 
öncülük ettiğini vurgulayan Uysal 
konuşmasını şöyle sürdürdü  
Büyükşehir Belediyemizin, 

kadınlara sunduğu sağlık hizmeti, 
bütün Türkiye’ye örnek oldu. Kadın 
Koordinasyon Merkezi bu anlamda 
çok önemli işler başardı, başarmaya 
da devam ediyor. Bize ulaşan, sesini 
bize duyuran yardıma muhtaç 
insanlarımıza Kadın Koordinasyon 
Merkezi ile ulaşıyoruz.  Onlarla 
sohbet ediyor, onları dinliyor, onlarla 
hemdert oluyoruz. Büyükşehir 
belediyemizin imkânlarının yanı 
sıra hayırsever hemşerilerimizin 
katkılarıyla, dertlere derman olmak 
için çalışıyoruz. Gerektiğinde 
gıda yardımıyla, gerektiğinde 
evde sağlık hizmetleriyle veya 
sosyal yardımlarla, eksiklikleri 
tamamlıyoruz.

BAŞKAN MEVLÜT UYSAL: 
“KADININ ADI YOKTU”

Programda konuşan Başkan 
Uysal da, İslamiyet’ten önce 
kadının adını yokken, kadına değer 
verilmezken İslam inancıyla birlikte 
kadına değer verilerek baş tacı 
yapıldığını söyledi.

Kadınlara geçmişte 
ayrımcılık yapıldığını ve bunun 
sebebi olarak İslam inancının 
gösterildiğini hatırlayan Başkan 
Uysal, Bizim inancımızda kadın 
annedir, kadın kızımızdır, kadın 
toplumun direğidir. Düşünün ki 
Peygamberimizin eşlerinden biri 
o dönemin en önemli tüccarı. 
Peygamberimiz de savaşlara 
önderlik yapan yani günümüzün 
Genelkurmay Başkanı. Ama gelin 
görün ki yine bizim inancımız 
sorgulanıyor ve kadına değer 
verilmediği söyleniyor. O dönemde 
başka toplumlarda kadının adı bile 
yokken bizim inancımız kadını baş 
tacı yapmıştır  ifadelerini kullandı. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluşunda Hayme Ananın 
katkısının büyük olduğunu ve Türk 
toplumunda da kadının yerinin 
her zaman özel bir yere sahip 
olduğunu vurgulayan Başkan Uysal 
şöyle devam etti  İstanbul’a küçük 

yaşlarda gelenler hafızalarını şöyle 
bir yoklasınlar. Anadolumuzda 
hiçbir erkek eşinden habersiz bir şey 
yapmaz aslında. Tarladaki ürününe 
tüccar gelse fiyat konusunda ben 
bir düşüneyim der ama akşam 
eşine sorar. Kızını istemeye gelseler 
ben bir düşüneyim der sonra yine 
eşine sorar. Yani Anadoluda hiçbir 
erkek işine sormadan bir iş yapmaz. 
İstanbul’a geldik, büyükşehirlere 
geldik ve bazı değerlerimizi unuttuk. 
Bizim bazı güzel huylarımızı ve 
değerlerimizi bizden aldı götürdü.

HÜKÜMETİMİZ KADIN 
HAKLARI KONUSUNDA 
ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstanbul İl Başkanı 
olması ile birlikte İstanbul’da 
kadın kollarının kurulduğunu 
hatırlatan Başkan Uysal, 
Cumhurbaşkanımız ta o yıllarda 

siyasette kadın olmalı dedi. Ak Parti 
kuruldu hemen ardından kadın 
kolları kuruldu. Muhakkak meclis 
üyeleri olmalı dedi, muhakkak 
kadın milletvekilleri olmalı dedi. 
Çok şükür hükümetimizin kadın 
hakları ile ilgili önemli çalışmaları 
oluyor. Diğer partiler mecliste 
yüzde 33 sınırı gelsin diyorlar 
ama bizler zaten kadına her yer de 
öncelik veriyoruz ve onların çok 
ilerisindeyiz  ifadelerini kullandı.
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O
rtaöğretim ve lise 
öğrencilerine yönelik 
yapılacak Karikatür 
Okulu’nda çizim ve 
mizah yeteneği olan 

gençlere temel eğitim, kompozisyon, 
anatomi ve benzeri konularda 
dersler verilecek. Eğitimlere Şafak 
Tavkul, Ahmet Kesgin, Yusuf Kot ve 

aruk Günindi gibi ünlü karikatür 
sanatçıları katılacak.

Eğitimler, 17 Mart’ta başlayıp 12 
Mayıs’ta sona erecek. Ders dönemini 
başarıyla tamamlayan her öğrenciye 
sertifika verilecek. Ayrıca başarılı 
öğrencilerin çalışmalarını içeren 
bir albüm hazırlanıp yayımlanacak. 
Karikatür Okulu, mizah yeteneğini 
geliştirmek isteyen tüm gençleri 
bekliyor.

ilistin’in Başkenti Doğu 
Kudüs’ü ziyaret eden meclis 
üyeleri, Mescidi Aksa’da 
Sabah ve Cuma Namazı kıldı 
ve Türkiye Cumhuriyeti 

Kudüs Başkonsolosluğunu ziyaret etti.
iyarette konuşan AK Parti Grup 

Başkan Vekili Temel Başalan, Başkan 
Trump’ın Kudüs’ü ABD’nin başkenti 
olarak tanıma kararı nedeniyle İBB 
Meclisi olarak ortak bir kınama bildirisi 
yayınladıklarını söyledi. İBB Meclisi’nde 

ilistin’e destek için Kudüs’ü ziyaret 
kararı aldıklarını ve bu kapsamda 
ziyarete geldiklerini ifade eden Başalan, 

ilisitnli kardeşlerimizin yanında 
olmak Türkiye’nin ilgisini buraya 
çekmek için 172 meclis üyemizle 3 ayrı 
grup olarak Kudüs’ü ziyarete geliyoruz  
dedi.

Karikatür okulu kuruluyor

 ilistin e destek için ud s te

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, genç yetenekleri desteklemek ve 
karikatüre olan ilgiyi arttırmak amacıyla Karikatür Okulu kuruyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ilistin’de artan baskılar nedeniyle Türkiye’nin 
ve İBB’nin ilistinlilerin yanında yer aldığını göstermek için Kudüs’e gitti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın söz verdiği tarihte inşaat 
çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi’nde çevre düzenleme çalışmaları 
sürüyor. Tarihi caddeye 24 adet saksı içinde ağaç yerleştirildi.

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi Park Bahçeler 
Daire Başkanlığı tarafından 
İstiklal Caddesi’nin özgün 
ve tarihi dokusundan 

esinlenerek hazırlanan proje 
kapsamında çevre düzenleme 
çalışmaları devam ediyor. Proje 
kapsamında 1350 metrelik 
tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç 
yerleştirildi.

Taksim Meydanı, Ağa Cami 
Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule 
ve Tünel Meydanı’nı kapsayan 
çalışma kapsamında, 20 metre 
arayla saksılar konuldu. Dört farklı 
türde ağacın yerleştirildiği saksılar, 
tarihi caddeyi yeşillendirirken, 
modern ve özgün tasarımlarıyla 
Beyoğlu’nun estetiğine de katkı 
sağlıyor. Ağaç türleri, defne gibi her 

daim yeşil kalacak türlerden seçildi. 
Saksılardan 4 adedi İstiklal Caddesi 
ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde 
tasarlandı.

SAKSILAR ESNAFIN 
GÖRÜŞLERİ ALINARAK 
KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Park Bahçeler Daire Başkanlığı, 
İstiklal Caddesi boyunca yerleştirilen 
saksıların yerlerini belirlerken, 

esnafın görüşlerini aldı. Esnafın 
mağduriyet yaşamaması için saksılar 
dükkân önlerini kapatmayacak 
şekilde konuldu.

Oturma yerleri ahşap olarak 
tasarlanan saksıların tasarımında, 
İstiklal Caddesi’nin dokusundan ve 
cadde üzerindeki tarihi yapılardan 
ilham alındı. İBB Park Bahçeler 
Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi’ne 
mevsimlere göre meyve ağacı 
saksıları da yerleştirecek.
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Bölge Raporu B E Y KO Z 

r ya ı a  
b r ya ı ara

TSKB 
Gayrimenkul 

AŞ
Projeler 

B
Bölgesini 

Yapılan yatırımlar, buna bağlı olarak artan nitelikli ve villa tarzı müstakil 
konutlar üst gelir grubu tarafından da talep görmeye başlayınca, Beykoz 
İstanbul’un en popüler bölgelerinden biri haline geldi.

B
eykoz, boğaz 
hattı üzerinde yer 
alması nedeniyle 
İstanbul’un tarihi 
dokusunun önemli 

bir parçasını oluşturmakta 
iken bölgeye yapılan yatırımlar, 
buna bağlı olarak artan nitelikli 
konut projeleri ve villa tarzı 
müstakil yapılaşmalar ile üst 
gelir grubu tarafından da talep 
görmeye başlamıştır.

Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün hizmete 
girmesi ile birlikte, Anadolu 
Yakası’ndaki bağlantı noktası 
konumundaki bölgenin 
erişilebilirliği ve tercih edilirliği 
artmıştır. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ile birlikte inşaatının 

bir kısmı tamamlanan Kuzey 
Marmara Otoyolu da ilçe 
sınırlarından geçmekte olup 
ilçenin önemli noktalarına 
ulaşımı kolaylaştırmıştır. 
Ayrıca, 2021 yılında 
tamamlanması düşünülen 
Üsküdar Beykoz metro hattı 
projesi bölgeye olan ilgiyi 
artıran mega projelerdendir.

İstanbul şehir 
merkezine yakınlığı, ulaşım 
alternatiflerinin iyileştirilmesi, 
yeşil alanları, doğal güzellikleri, 
nüfus yoğunluğunun azlığı gibi 
nedenler bölgeye olan talebi 
artırmıştır. Buna bağlı olarak 
da gayrimenkul geliştiricilerinin 
bölgeye olan ilgisi artmış, büyük 
konut projeleri bölgede yerini 

almaya başlamıştır. Ayrıca, 
bölgede yer alan ormanlık 
alanlara yakın müstakil yapılar, 
şehir hayatından uzaklaşmak 
isteyen insanlar için önemli bir 
seçenek olmuştur.

Müstakil villa tarzı 
yapılaşmaların yoğunlukta 
olduğu Riva, Acarlar, Soğuksu 
ve devamındaki sahil hattı 
bölgesi, Beykoz ilçesinin 
en prestijli bölgeleri haline 
gelmiştir. Bölgede genellikle 
manzara avantajına sahip 
müstakil yapılar tercih 
edilmekte olup bu bölge üst 
gelir grubu için alternatif 
sağlamış durumdadır. Anadolu 
Hisarı, Kanlıca, Göksu, 
Anadolu Kavağı, Paşabahçe 
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ve Çubuklu bölgeleri ise 
Beykoz’un tarihi bölgeleri olup 
aynı zamanda özellikle hafta 
sonları nüfus yoğunluğunun 
arttığı bölgelerdendir. 
Bölgenin merkez ilçelerinde, 
standart tarzda konut 
projeleri incelendiğinde 
tablodaki değerler karşımıza 
çıkmaktadır. İnşaat kalitesi, 
konsept, büyüklük ve manzara 
özelliğine göre değerlerin 
daha da yukarıya çıkabildiği 
görülmektedir. Müstakil villa 
tarzı yapılaşmalarda ise, bölgeye 
ve yapı özelliklerine göre m  
birim satış değerlerinin 2.000 
USD m   5.000 USD m2 
değer aralığına kadar çıkabildiği 
görülmektedir.

İ

B

B T
İ B

Merkez 4.500 TL/m2 - 6.000 TL/m2

Soğuksu .  m2 - 7.500 TL/m2

Göztepe 5.000 TL/m2 - 6.500 TL/m2

Kavacık .  m2 - 5.500 TL/m2
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ürk y  t ra ıKayseri
Kayseri bugün itibarıyla, ekonomi, kültür, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik 
alanlarında yakaladığı ivme ile Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken 
şehirlerinin başında geliyor.
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T
ürkiye’nin kültür, 
sanat, bilim ve turizm 
merkezlerinden biri 
olan Kayseri, tarihin 
eski zamanlarından 

beri birçok uygarlığa beşiklik etmiş 
ve her dönemde önemli bir merkez 
konumunda yer almıştır. Şehrin 
en eski adı olan Mazaka, Roma 
devrine kadar devam etmiş. Roma 
devrinde şehre imparator şehri 

anlamında Kaisareia adı verilmiş  
bu isim Araplarca Kaysariya 
şeklinde kullanılmıştır. Türkler 
Anadolu’yu fethettikten sonra 
şehre Kayseriye adını vermişler ve 
bu isim, Cumhuriyet döneminde 
Kayseri olmuştur. Kayseri, her 
köşesi değişik uygarlıkların 
kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı 
Anadolu’nun en köklü ve en eski 
yerleşim alanlarından biridir. 

M.Ö. 5 binden, yani Kalkolotik 
Bakırtaş  çağlardan başlayarak 

Asur, Hitit, rig dönemlerinde 
ve Roma devri sonuna kadar bir 
yerleşim alanı olan Kültepe  bu 
uygarlıkların kalıntılarını barındıran 
bir açık hava müzesidir. Kayseri, bu 
önemli merkezin yakınında yer alan 
bir bölge olarak bu uygarlıkların 
hepsinden derin izler taşır.

1067’de Selçuklu komutanı Afşin 
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ile Türk hâkimiyetine giren Kayseri  
Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, 
Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, 
Karamanoğulları ve Osmanlı 
Devleti dönemlerini yaşamış, 
başta Selçuklular olmak üzere her 
dönemde önemli bir Türk kültür 
merkezi olmuştur.

Cumhuriyet döneminde 1924 
Anayasası ile il yapılan Kayseri, 
ülkemizin ilk uçak fabrikasının 
kurulması ve ardından gelen 
demiryolları bağlantıları hattı, 1953’te 
kurulan Sümer Bez abrikası ve 
1950’lilerde başlayan sanayi sitesi 
ile Türkiye’nin ilk büyük sanayi ve 
ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. 
Günümüzde ise Kayseri ekonomik, 
kültürel, sağlık, eğitim, spor ve 
şehircilik alanında yakaladığı ivme ile 
Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dikkat 
çeken şehirlerinin başında geliyor. 
Kayseri ili nüfusu 2000 yılında 
1.060.432 iken, 31 Aralık 2016 yılında 
1.358.980’e ulaşmıştır. 2016 yılında 
nüfus büyüklüğü bakımından son 
genel nüfus sayımına göre ülkemizin 
15. büyük ilidir. 

Kayseri, İç Anadolu’nun güney 

bölümü ile Toros Dağları’nın 
birbiriyle kesiştiği yerde, Orta 
Kızılırmak bölümünde yer alır. 
Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, 
kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, 
güneybatısı Niğde, güneyi ise 
Adana ve Kahramanmaraş illeri 
ile çevrilidir. İlin yüzölçümü 
17.109 km2’dir. Kayseri ilinin en 
önemli ve en yüksek dağı 3.916 
metre yüksekliğindeki Erciyes 
Dağı’dır. Erciyes Dağı, göğsünde 
ve eteklerinde birçok tali volkan 
tepelerinin bulunduğu sönmüş 
küme volkandır. İlin önemli gölleri 
ise Camız Gölü, Çöl Gölü, Sarıgöl, 
Yay Gölü ve Tuzla Gölü’dür.

Bunların yanı sıra, çeşitli 
büyüklüklerde barajlar ve göletler 
vardır. İlin başlıca akarsuyu ise 
Kızılırmak’tır. Kayseri ilinin birçok 
yerinde bozkır iklimi hâkimdir. 
Burada yazlar sıcak ve kurak, 
kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. 
Ancak ilde dağlık yerler ve bunlar 
arasında kalmış ovalar ile tekneler 
bulunduğundan yüksekliğin 
verdiği birtakım iklim özellikleri 
de etkilidir. Kayseri topraklarında, 

ovalarda olduğu gibi dağ ve tepelik 
alanlarda da bozkır bitki örtüsü 
hâkimdir. İlin yüksek kesimlerinde 
yer yer orman örtüsüne rastlansa da 
topraklar genellikle bozuk orman 
ve çalılıklarla kaplıdır. Bu durumun 
oluşmasında eski orman örtüsünün 
insan eliyle yok edilmesinin büyük 
payı vardır.

İlin güney kesiminde Toros 
Dağları’nın yer aldığı bölümde 
karaçam, kızılçam, köknar, ladin 
ve meşe türleri bulunmaktadır. İyi 
sayılabilecek nitelikteki ormanlar 
Tomarza, Yahyalı ve Develi ilçeleri 
çevresinde yer almıştır. 

KIŞ TURİZMİNİN MERKEZİ 
ERCİYES DAĞI

Kayseri’nin simgesi olan Erciyes 
Dağı, hiç eksilmeyen karı ile 
ünlü  Kayseri il merkezine 25 km 
uzaklıktaki Erciyes Dağı’nın 1800 ile 
3000 metre arası yükseklikleri dağ 
ve kış turizmi açısından önemlidir. 
Erciyes Kayak Merkezi’nde, zorluk 
derecelerine göre farklılıklar 
gösteren 32 adet pist seçeneği 
mevcut.
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ARKEOLOJİ MÜZESİ
Tarih öncesi ve sonrasında 

büyük ve önemli gelişmelere sahne 
olan Kayseri’de müzeciliğin geçmişi 
eskilere uzanmaktadır. Osman 
Hamdi Bey tarafından vilayetlere 
gönderilen bir genelge ile taşınabilir 
eski eserlerden en önemlilerinin 
İstanbul’a gönderilmesi, diğerlerinin 
korumaya elverişli okullarda 
toplanmasının istenmesi üzerine, 
Kayseri çevresinden toplanan pek 
çok eser Kayseri Lisesi’nin bir 
odasına konarak koruma altına 
alınmıştır. 1928 yılında Milli 
Eğitim Bakanı Esat Bey Kayseri’ye 

yaptığı bir ziyaret sırasında bu 
eserleri görür ve Kayseri Valisi 

uat Bey’le bir müze kurulması 
konusunu görüşür. Vali uat 
Bey’in çalışmalarıyla, Hunat 
Hatun Medresesi’nin onarımı 
yapıldıktan sonra İl Daimi 
Encümeninin kararıyla 1 Mart 
1930 tarihinde resmen müze 
olarak kullanılmaya başlanır ve 
müdürlüğüne de Nuh Mehmet 
Turancı  atanır. 1937 yılına 

kadar ‘Depo Müze’ olarak 
faaliyette bulunan medrese, 
eserlerin kronolojik ve bilimsel 
tasnifinin yapılmasından sonra 

1938 yılında 5 kuruş giriş ücreti 
karşılığında halkın ziyaretine açılır. 

Bugün hala faaliyette bulunan 
ve tamamı arkeolojik olan eserler 
iki salon ve bahçede teşhir 
edilmektedir. Teşhir ve tanzimde 
mümkün mertebe kronolojik sıra 
esas alınmıştır. Birinci salonun 
girişinde Eski Tunç Devrine ait 
M.Ö.3000 2000  Polikrom 

ve Monokrom seramikler ile su 
Mermeri Alabastron  idoller 
yer alır. Büyük salonda  Kültepe 
Örenyerinde 1948 yılından beri 
yapılan düzenli kazılarda açığa 
çıkartılan Asur Ticaret Kolonileri 
devrine ait M.Ö.1950 1750  eserler 
tipolojik olarak sergilenmektedir. 
Bunlar arasında çivi yazılı tabletler, 
boyalı ve boyasız, pişmiş topraktan 
yapılmış, yuvarlak, yonca ve gaga 
ağızlı testiler, vazolar, meyvelikler, 
silindir ve damga mühürler, hayvan 
biçimli içki, kapları ryton , madeni 
eşyalar ve kalıplar ile İmam kulu 
Hitit kaya kabartması mulâjı 
önemli bir yer tutar. Aynı salonun 
güney bölümünde  Kültepe, Kululu 
ve diğer merkezlerden getirilmiş 
Geç Hitit devrine M.Ö.1200 700  
ait heykellere, kabartmalara ve 
hiyeroğrif stellere yer verilmiştir. 
İkinci salona geçişi sağlayan 
koridorda Kültepe’den çıkartılan 

rig Devri M.Ö 750 300  
seramikleri görülür.

KÜ TÜR ERİ Y T  Ü E ER E T Rİ İ Y P R
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ETNOGRAFYA MÜZESİ
1969 yılında Arkeolojik eserlerin Gültepe Mahallesi’ndeki yeni 

yapılan binaya taşınmasından sonra, Hunat Hatun Medresesi’nin, 
restorasyon çalışmaları tamamlanıp 06 Mart 1983 tarihinde 
Etnografya Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Daha sonra Bakanlık 
emirleri gereğince Medrese boşaltılarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 
teslim edilmiştir.

Güpgüpoğlu Konağı’nın doğusunda yer alan ve binaya sonradan 
ilave edilen Selamlık bölümüne, Etnoğrafik eserler  taşınmış, teşhir 
ve tanzim işlemleri  tamamlandıktan sonra 18 Mayıs 1998  tarihinde 
Etnografya Müzesi  ziyarete açılmıştır.

Müze, binanın ikinci katındadır ve taş basamaklı ahşap 
korkuluklu bir merdiven ile çıkılmaktadır. Odalar orta hol 
çevresinde düzenlenmiştir. Holün kuzeyinde yarı açık bir köşk 
vardır. Etnografya Müzesi’nde  çini, ve seramikler, çeşitli silahlar, 
ahşap ve madeni eşyalar, yazma eserler, halı ve kilimler, kadın erkek 
kıyafetleri, takı ve süs eşyaları sergilenmektedir.

Etnografya Müzesi 18 Mayıs 1998 
tarihinde konağın doğu kısmı 
ikinci katına taşınarak hizmet 
vermeye başlamıştır. Evin eski 
orijinal bölümleri 1419 ile 1497 
yılları arasında yapılmış, ekleme ve 
değişiklikler 18.yüzyıla kadar devam 
etmiştir.

Konak, Selamlık ve Haremlik 
olmak üzere iki ana bölümden 
oluşmaktadır. Bugün girişte sağ 
tarafta bulunan Haremlik Bölümü 
Müze Ev olarak, sol tarafta bulunan 
Selamlık Bölümü de Etnografya 
Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Selamlık ölümü  Haremlikten 
daha sonra yapılmıştır. Doğuda dış 
kale duvarlarına yaslanır ve iki katlı 
yoğun bir kitleye sahiptir. Alt katı 
hayvanlara ve onların yiyeceklerinin 
depolanmasına ayrılmıştır. Üst kat, 
dışarıdan çıkılan ağaç korkuluklu 
taş bir merdivenle ulaşılan bir orta 
hol çevresinde düzenlenmiştir. 
Hol kuzey yanda yarı açık bir köşk, 
doğuda bir selamlık odası ve batıda 
bir kabul salonu ile çevrelenir. Bu 
odaların duvar ve tavanları ahşap 
süslemelerle kaplıdır. Üst katın 
güneyinde bir tokana, bir hizmetçi 
odası, bir servis holü ve kahve ocağı 
adı verilen bir mutfak vardır.

aremlik ölümü  Kayseri’nin 
diğer evlerinde de olduğu gibi 
haremlik bölümü üç ana mekândan 
oluşur. Bu kısımlar Sofa, Harem 
Odası ve Tokana’dır. ana mutfak  
Sofa  ana mekân düşünülerek, diğer 
odalar bunun çevresinde gelişmiştir. 
Sofanın doğusunda Harem Odası, 
batısında Tokana, güneyinde büyük 
bir Ambar ve Hizmetçi Odası yer 
alır. Tokananın kuzeyinde kadın 
konuklar için eve sonradan eklenen 
bir kabul veya misafir  odası vardır. 
Misafir odasının batısında, kahve 
odası olarak adlandırılan bir mutfak 
ve ona bitişik bir açık köşk yer alır. 
Buradaki köşk,  ahşap kolonlar 
üzerine yükselen ahşap bir çatıdan 
oluşur. Kolonlar ince uzun, tavan 
işlemelidir. Köşkün önünü, dekoratif 
taşlarla yapılmış bir havuz süsler. 
Avlu taş kaplıdır. Bunlardan başka 
haremlik bölümünde bir de hamam 
yer almaktadır.

GÜPGÜPOĞLU KONAĞI
Cumhuriyet Mahallesi, 

Tennuri Sokak’ta yer alan bina, 
1976 yılında Kültür Bakanlığınca 
kamulaştırılmış ve Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı 
olarak tescil edilmiştir. Daha sonra 

yapılan restorasyon çalışmalarından 
sonra konağın batı tarafı 18 Mayıs 
1995 günü teşhir ve tanzimi 
yapılarak Müze Ev olarak ziyarete 
açılmıştır.3 yıl sonra Bakanlık 
emirleri gereğince, daha önce 
Hunat Medresesi’nde bulunan 
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KAYSERİ EVLERİ
Geleneksel Kayseri Evleri, 

girintili çıkıntılı, dar ve çıkmaz 
sokaklar üzerinde sıralanmıştır. 
Evler tek katlı, iki veya üç katlı, 
bahçeli veya çıkmalıdır. Kayseri 
Evleri basit bir plan şemasına 
sahiptir. Sofa adı verilen büyük oda, 
kapalı mekanların çekirdeğidir. 
Sofanın bir yanında harem yatak 
odası  diğer yanında mutfak 
tokana  bulunur. Avlu evin 

önemli bir bölümüdür. Mutfak, 
kiler, tuvalet, ahır, samanlık gibi 
mekanların tümü avlu çevresindedir. 
Gündelik hayatın büyük bir bölümü 
burada geçtiği için Kayseri’de 
avluya ‘hayat’ adı verilir. Genellikle 
Kayseri Evleri’nin iç bölümleri farklı 
özelliklere sahiptir. Odalar tamamen 
farklı hacimlerdedir. Her bir odanın 
iki, bazen üç yanında sedirler 
bulunur. Odaların duvarlarının ve 
tavanının tamamı veya bir kısmı 
işlemeli ağaçlarla kaplıdır. Evin en 
etkileyici odası ‘sofa’dır.

Kayseri evlerinin bir özelliği de 
her odada küçük bir niş içerisine 
bir dolap yerleştirilmiş oluşudur. 
Aynı zamanda bunlara şerbetlik 
nişi denilen bir niş yerleştirilmiştir. 
Bu şerbetliğin alt tarafı mermerden 
olup, kahve pişirmek, şerbet 
hazırlamak için yapılmıştır. 
Şerbetliğin iki tarafında süslü raf 
ve küçük nişler bulunmaktadır. 
Gilve ismi verilen küçük nişler, 
gaz lambası vazo, buhurdanlık 
gibi dekoratif eşyaların konulması 
için düşünülmüştür. Kayseri 
evlerinin kapı tokmaklarının da 

KAYSERİ KALESİ
Coğrafi ve stratejik konumu 

nedeniyle tarihin her döneminde 
önemini koruyan Kayseri, bu 
nedenle çeşitli saldırı ve işgallere 
maruz kalmıştır. Kayseri Kalesi, bu 
saldırılara ve işgallere karşı tedbir 
almak amacıyla inşa edilen şehirdeki 
en önemli yapıdır. Bugünkü 
Kayseri’nin ilk yerleşim yerlerini 
içine alan kale ve surlar geniş bir 
alana yayılmıştır. Kayseri surları 
hakkında ilk bilgi Roma İmparatoru 

. Gordianus zamanına M.Ö. 
238 244  ait olan sikkelerde yer 
almaktadır. Bu bilgilere göre surlar, 
ilk olarak . Yüzyıl ortalarında inşa 
edilmiştir. 

Kayseri Kalesi, iç ve dış 
kale olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır. Yamuk bir dikdörtgen 
biçimindeki iç kale, dış kalenin 
kuzey surlarına bitişik olarak inşa 
edilmiştir. 

Dış kale ise tarihi şehri güney ve 
batıdan kuşatarak çevrelemektedir. 
İç kalenin kuzeyinde yer alan surlar 
günümüze ulaşamamıştır. Tarihte 
Kayseri halkı, tehlike zamanlarında 
dış kale surlarını kapatıp 
savunmaya geçer, zor durumda 
kalınca da bugün sağlam olarak 
şehrin ortasında yer alan iç kaleye 
çekilirlerdi. 

Türk fethi öncesinde bir kale 
şehri görünümündeki Kayseri, ilk 
savunma hattı olan dış surların 
içinde kalan bölgede yer almaktaydı. 
Kale duvarlarının bazı bölümlerinde, 
islami dönem yapılarından alınmış 
bezemeli malzeme görülmektedir. 
Altın kapıdaki arslan heykelleri de 
bezemeli öğeler arasındadır. Kalenin 
tamamında kesme taş kullanılmıştır. 

ayrı bir önemi vardır. Bu tokmaklar 
çoğunlukla aslan, heykel başlı kartal, 
parmağında yüzük bulunan kadın 
eli, insan başı biçimindedir. 

Kayseri evlerini bir özelliği 
de bahçede üzeri örtülü, yanları 
açık teras şeklinde köşk tabir 
edilen yapıların bulunuşudur. Bu 
bölümlerde yaz aylarında yaşanır ve 
geceleri de yatılırdı. Ayrıca Kayseri 
evleri iklimden ötürü yazın sıcaktan, 
kışın da soğutan korunacak biçimde 
yapılmışlardır. Çoğunlukla evler 
kuzeye açıktır ve bazı yerlerde de 
doğal oluşmuş çatlaklar buzluk 
denilen şekle sokularak soğuk 
hava akımının oluşmasına olanak 
sağlanmıştır. Kış aylarında sofanın 
ortasına yerleştirilen tandırlar evin 
ısınması sağlanmıştır. Kayseri’nin 
bazı evlerinde ise puhayri denilen 
ocaklarla ısınma sağlanmıştır. 

Kayseri evlerinde kemerlere 
geniş yer verilmiştir. Bu evlerin 
bazılarında kemerler yalın, bazıları 
da bezenmiştir. Kemerler siyah 
veya beyaz taşlardan yapıldığı gibi 
yekpare taşın oyulmasıyla yapılmış 
örnekler de bulunmaktadır. Kayseri 
evlerinin üzerindeki örtü genellikle 
toprak damlıdır. Kirişlerin üzerine 
keverk taşı ve toprak döşenmiştir. 
En üst tabakaya da toprağın 
kuruyup çatlamasını önlemek 
amacıyla çamur sıva içerisine tuz 
katılmıştır. Böylece nemin aşağıya 
sızması önlenmiştir. Kayseri 
evlerinin bazılarında çörtenlere 
yer verilmiştir. Bu çörtenler sade 
oldukları gibi hayvan başı şeklinde 
olanlar da bulunmaktadır. 
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Bölge K AY E R I

KALE CAMİSİ 
İç kalenin içinde, merkezi tek 

kubbeli cami, vakıflar idaresindeki 
kayıtlarda ‘ atih Cami i Şerifi’ 
adıyla belirtilmektedir. Gedik 
Ahmed Paşa’nın nezaretinde ve 

atih Sultan Mehmed’in fermanı 
ile yaptırılmıştır. 1467’de Kayseri 
Karamanoğulları’ndan Osmanlılara 
geçtiği sırada bu caminin yerinde 
‘Karamanoğlu Mescid i Şerifi’ adıyla 
harap bir mescid bulunuyordu. 
Cami daha sonra 1711, 1778, 1886 ve 
son olarak da 1990’lı yıllarda tamir 
edilmiştir. 

hidayet üzere bulunanlardan 
oldukları umulanlar bunlardır’’ 
mealindeki Ayet i Kerime yazılıdır. 
Kitabesinde ise şöyle denilmektedir  
Bu mübarek mescidin yapılmasını, 

fetihler babası, dünya ve dinin 
yardımı ve emanı, Keykubad’ın 
oğlu, Keyhüsrev zamanında, yüksek 
mertebe sahibi zahide, saliha, dünya 
ve dini safvetti, hayırların öncüsü, 
büyük valide emretmiştir. Allah 
onun yüceliğinin gölgesini daim ve 
iktidarını kat kat eylesin. Bu yapı 
altıyüzotuzbeş yılında şevval ayında 
inşaa edilmiştir.  Cami’nin üç kapısı 
vardır. Bunlar, kuzey, batı ve doğuya 
açılmaktadır. Ana kapı batıdadır. 
Bu kapının girişte sol tarafında, 
caminin kuzey ucunda, Mahperi 
Hatun’un türbesi bulunmaktadır.

HUNAT HATUN KÜLLİYESİ
Alaeddin Keykubad’ın karısı, 

. Keyhüsrev’in annesi  Mahperi 
Hatun tarafından 1237 1246 yılları 
arasında yaptırılmıştır. Cami, 
medrese, türbe ve hamamdan 
oluşan bu külliye, gerek genel 
görünüşü, gerekse yapılış şekliyle 
Anadolu’da bulunan Selçuklu 
eserlerinin en güzel ve en önemli 
örneklerinden biridir. Oturum 
alanı 2.203 metrekaredir. Caminin 
batı cephesindeki ana giriş 
kapısı şaheser bir arabesk süsle 
donatılmıştır. Bunun üzerine de, 
‘’Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a 
ve ahiret gününe iman eden, gereği 
üzere namaz kılan, zekat veren, 
Allah’tan başkasından korkmayan 
kimseler imar eder, onarır. İşte 

CAMİ KEBİR (ULU CAMİ)
Kayseri şehir merkezinde 

olup, Kapalıçarşı’nın yanında 
yer almaktadır. Ulu Cami olarak 
bilinmekle beraber değişik 
kaynaklarda Cami i Kebir 
veya Sultan Cami olarak da 
anılmaktadır. H.530 M.1135 
tarihinde, Danişmendli hükümdarı 
Melik Mehmet Gazi tarafından 
yaptırılmıştır. Caminin kuzeye 
açılan kapısının yanındaki kitabe 
ise bir onarım kitabesidir. Melik 
Mehmet Gazi’nin yeğenlerinden 
olan Yağıbasanoğlu, Muzaffereddin 
Mahmud tarafından 1206 yılında 
onartılmıştır. Aynı şahsın kızı 
olan Atsuz Elti Hatun da Gülük 
Camii’ni aynı dönemde onartmıştır.  
Abidenin bugün taşıdığı tek kitabe 
olan onarım kitabesi kuzey duvarın 
dış yüzüne, kapının yakınına 
konulmuştur. 

Onarım kitabesinde şu ifadeler 
yer almaktadır  Bu cami, Kılıçaslan 
oğlu, büyük Sultan Keyhusrev 
devrinde Allah onun yardımını 
yüceltsin  H.602 M.1206 yılında 
Yağıbasanoğlu Muzaffereddin 
Mahmud tarafından onarılmıştır.  

Ulu Cami, 1716 yılında meydana 
gelen büyük depremden zarar 
görmüş, 5 6 yıl gibi bir süre harap 
halde kullanılmadan kaldıktan 
sonra 1723 yılında Matbah ı 
Amire Emini Saray mutfak 
sorumlusu  Kayserili Hacı Halil 
Efendi tarafından onartılmıştır. Bu 
onarımda minarenin yıkılan külah 
kısmı da yenilenmiş, çöken kubbesi 
ve minareleri de onartılmıştır.
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T rk yemekleri denildi inde akla gelen en zel lezzetlerden biri 
phesi ayseri antısı dır. ayseri sade e mantısıyla de il di er 

lezzetleri de damaklarda m thi  lezzetler bırakıyor. ayseri mut a ı 
a ırlıklı olarak unlu ve etli yemeklerden olu uyor. ayseri pastırması 
ve su u unun da n  T rkiye sınırlarını a mı  lezzetlerden

TEKGÖZ KÖPRÜSÜ
Sultan . Rükneddin Süleyman 

Şah zamanında, H.599 1202 1203 
yılında Kayserili Hacı Ali Şir Bin 
Hüseyin tarafından yaptırılmıştır. 120 
metre uzunluğundaki köprünün iki 
kemeri arasında kalın bir sülüs yazı 
ile yazılmış kitabesi bulunmaktadır. 
Bu kitabede şu ifadeler geçmektedir  
Bu köprüyü fetihler sahibi, İslam 

ve Müslümanları şereflendiren, din 
ve dünyanın dayanağı düşmanlarını 
kahreden, Kılıcarslan oğlu Süleyman 
zamanında Emir ül Müminine 
yardım eden, Kayserili Hüseyin oğlu 
Allah’ın rahmetine muhtaç Bedreddin 
Hacı Alişir H 599 M l 203  yılında 
inşa etti  Halil Edhem, ‘Kayseri 

Şehri’ adlı eserinde, köprüyü yaptıran 
Hüseyin oğlu Ali Şir hakkında hiç 
bir bilgi bulamadığından  ancak bu 
kişinin Rükneddin Süleyman Şah’ın 
emirlerinden biri olabileceğinden 
bahsetmektedir.   

Evliya Çelebi Tekgöz 
Köprüsü’nden bahsederken, Şehrin 
canibi garbisinde bir saat mesafede, 
Kızılırmak Nehri üzerinde, iki kaya 
arasında inşa edilmiş bir göz köprü 
namı ile bibedel bir cisr ail vardır 
ki Sultan Süleyman asrında Koca 
Mimar Sinan binasıdır. Üstadı 
Mimar Ömer keranemayesinin nice 
senelerini geçirip ve var kudretini 
sarf edip kavs u kuzey misali bedel 
bir kantara bina etmiş ki, gören 
seyyah biihtiyar ve valih i sergedar 
olarak üstadına tahsini han olur  
demektedir. Belli ki, Evliya Çelebi 
kitabeyi incelerken, oradaki Süleyman 
ismini, Kanuni Sultan Süleyman’a mal 
etmiş olmalıdır. Kızılırmak üzerinde 
bulunan köprü, kesme taştan 27 metre 
çapında ve 18 metre yüksekliğinde 
büyük kemer ile 11.5 metre çapında ve 
7.5 metre yüksekliğinde daha küçük 
bir kemerden meydana gelmiştir. 
Bu büyük kemerden dolayı halk 
arasında ‘Tekgöz’ ve ‘Yalnızgöz’ ismi ile 
anılmıştır.  
Kaynak  Kayser  l Kültür ve ur zm 

üdürlüğü

ayseri utfa ı

KURŞUN AŞI
ana eti ve nohut ile yapılan 

doyurucu bir yemektir. emeğin 
ismi yöreden yöreye değişiklik 
gösterebiliyor.

YAĞLAMA
Salçalı, kıymalı, soğanlı bir harç 
yapılıyor öncelikle. nlar incecik 
hamurun üzerinde servis ediliyor ve 
üst üste katlanıyor. Kayseri yağlaması 
olarak da bilinen yağlama özel 
günlerde masada olmazsa olmaz 
yiyeceklerin başında geliyor.

KAYSERI MANTISI
Kayseri deyince akla gelen ilk lezzet 
şüphesi Kayseri antısı dır.  çeşidi 
yapılan mantının en meşhur olanı ise 
etli mantıdır. Kayseri mantısı çok hafif 
çorba gibi salçalı bir suyun içinde 
servis ediliyor.

ÇEMENLI EKMEK
kmeğinin hamuru da ev yapımı 

hazırlanıyor. Çayların ve kahvaltıların 
olmazsa olmaz lezzetlerinden biridir. 

KAYSERI TIRIDI
avuk göğsü ile yapılan tirit, Kayseri 

mutfağının sevilen lezzetlerinden 
birisidir. epsiye ekmek ya da el 
açması yufka serilir. zerine ise, 
haşlanan ve parçalanan tavuk eti ve 
de özel hazırlanan sos eklenir.

CIVIKLI
Kayseri nin eveli yöresinde kuşbaşılı 
pideye verilen isimdir. eveli nin 
kültürüyle özdeşleşmiş bir yemektir. 

DÜĞÜMLÜ TATLI
Kayseri nin özel günlerde masalardan 
eksik olmayan güzel şerbetli 
tatlılarından birisidir. Hazırlaması 
kolay ve pratiktir.
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R T         Y D  K T B İ E E İ İ  E T K İ İ K E R

EMLAK 
KONUT

BALDAN KARANLIK 
etin kdülger in tek kişilik 

tra edi dram oyunu, aldan 
Karanlık,  art a kadar oy 
stanbul da sizleri bekliyor. 
iyatro, oyunculuk ve yazarlık 

gibi sahne sanatlarının en 
önemli disiplinlerini tek bir çatı 
altında toplayan oy stanbul, 
kendi prodüksiyonu olan ikinci 
oyununu sahneye koyuyor. 
Kemal Hamamcıoğlu nun 
yazıp yönettiği tek kişilik 

aldan Karanlık  oyununda 
etin kdülger güçlü ve 

sarsıcı bir performans 
sahneliyor. römiyeri aralık 
ayında gerçekleşen oyun, 
tiyatroseverler tarafından yoğun 
bir ilgi ve büyük bir beğeniyle 
takip ediliyor. zleyenleri, çok 
iyi bildikleri ama unutmayı 
seçtikleri yollardan geçerken, 
kaybolanların hik yelerine ortak 
olmaya davet eden aldan 
Karanlık  insanın, doğaya ve 
insana yaptıklarının nedenini 
sorguluyor. yun, insana kim 
olduğunu hatırlatan içten 
anlatımıyla da izleyenleri 
sarmalıyor.

İ

NOTRE DAME DE PARIS 
ictor Hugo nun klasik aşk hikayesi otre ame ın Kamburu 

eserinden uyarlanan modern yapımın müzikleri iccardo occiante 
tarafından bestelenirken, sözleri uc lamondon tarafından yazıldı. 

aklaşık  yıl sonra, bugün alais des ongres aris te başlayan 
aşk hikayesi tıpkı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla sahnelenmeye 
ve seyircileri kendine çekmeye devam ediyor. uinness ekorlar 
kitabına ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal olarak giren 

otre ame e aris, ori inal dili ransızca dan sahnelenmek üzere, 
 performans için   art tarihleri arasında orlu erformans 

Sanatları erkezi na iyatro da sergilenecek.
İ

İ E E ER A A I
ural ingöl ün yönettiği Çingeneler 
amanı üzikali, rump Kültür 

ve österi erkezi nde seyirci ile 
buluşuyor. lerin ugoslavya sında 
her daim neşe ile yaşayan ancak 
yüzlerine baktığımızda her bir çizgide 
hüzünlerini görebildiğimiz çingenelerin 
aşkları, ayrılıkları, neşeleri, acıları  
zaman zaman güldürüp, zaman zaman da hüzünlendiriyor bizi. 
Kızını kaybetmiş iki torununa hayatını adamış bir büyükanne ve 
başından bela eksik olmayan oğluyla yaşayan bir annedir Hatica  

ilmden uyarlanan müzikalde anlatılan, tüm sa ığıyla aşık olan, 
ancak büyükannesinin kararıyla kardeşi için yollara düşen, zengin 
olmak hayaliyle kalbindeki beyazı siyaha çeviren bir torun ve 
hayallerindeki Holly ood a ulaşmak isterken sahip olduğu saf aşkı 
kaybeden genç bir çingene kızın hikayesi

İ



Tarih O R TA K Ö Y  C A M I I 
Sami Özbudak

93E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

Boğaz’ın efendisi 

Tarihte Mart!
•	 1836	Teksas	Meksika’dan	bağımsızlığını	ilan	etti.
•	 1902	Real	Madrid	futbol	kulübü	kuruldu.
•	 1921	Türkiye’nin	İstiklal	Marşı	TBMM’de	kabul	edildi.
•	 1954	Boston’da	ilk	böbrek	nakli	gerçekleştirildi.

Onun için Ortaköy’ün 
simgesi hatta İstanbul’un 
simgesi demek yanlış 
olur mu? Olmamalı, 

çünkü Ortaköy’deki Ortaköy Büyük 
Mecidiye Camii hem dışarıdan 
hem de içeriden İstanbul’un tüm 
heybetini ziyaretçilerine armağan 
ediyor. Caminin içindeyken adeta 
İstanbul Boğazı’nın tüm enerjisini 
ve güzelliğini sonuna kadar 
hissediyorsunuz. Balyan ailesinin 
mensuplarından Nigoğos Balyan 
imzası taşıyan cami 1853 yılında 
Sultan Abdülmecid tarafından 
yaptırılmış. Balyan’ın mimari dehası 
birçok ayrıntıda kendini gösterir, 
mesela yapının büyük pencereleri 
Boğaz sularından yansıyan ışıkları 
enfes bir görsel şölen olarak içeriye 
taşıyor. Bu aydınlık, müthiş ferahlık 
duygusu yaşatıyor insana. Barok 
üslubuna güzel bir örnek olarak 
sunabileceğimiz yapının doğu 
tarafında çok güzel bir bahçe bulunur, 
ön tarafında ise camiye ait bir rıhtım 
yer alır. İçeri girdiğimiz zaman enfes 
mozaikler hemen gözümüze çarpar. 
Özellikle mihraptaki mozaiklerin 
büyüleyici olduğunu belirtmeliyiz. 
Minberde yer alan Kelime-i Tevhid’in 
yazılarını Abdülmecit kendisi 
yazmış. Mermerden yapılmış vaaz 
yükseltisi de caminin görkemiyle 

uygunluk içindedir. Ortaköy Camii’nin 
önemli özelliklerinden birisi de 
genelde gözden kaçar ama biz bunu 
belirtelim. Söz konusu dantel gibi 
işlenmiş, zarif minareleri... Buradaki 
yaprak kabartmaları altın yaldızla 
boyanmıştır, bu anlamda da bir 
ilktir. Eser tarihindeki en büyük 
hasarı 1894 yılındaki depremde 
almıştır. Her iki minare de şerefelerin 
altına kadar yıkılmış, kıble tarafı da 
büyük bir hasar almıştır. Sonraki 
zamanlarda caminin denize doğru 
kaydığı tespit edilmiş ve 1960 yılında 
ibadete kapatılmış. 4 yıllık bir tespit 
sürecinden sonra yeni bir onarım 
süreci başladı. 64 adet fore kazıkla 
binanın sağlamlığı kesinleştirilmiş ve 
74 yılında tekrar ibadete açılmıştır. 
1984 yılında da büyük bir yangını 
atlatmış ve tekrar esaslı bir onarım 
sürecine girmiştir.  

Ortaköy’ün incisi Ortaköy Camii ya da Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, Osmanlı 
mimarisinin en önemli örneklerinden birisi. Hem konumu hem de mimarisindeki ayrıntılar 
göz önünde bulundurulduğu zaman dünya çapında bir eser olarak değerlendirilebilir. 

ABDÜLMECİD’E SELAM 
OLSUN!
Sultan I.Abdülmecit, 31. Osmanlı 
padişahı ve 110. İslam halifesidir. 
Sultan II. Mahmut’un Bezmialem 
Sultan’dan olan oğlu olan 
I.Abdülmecit Tanzimat Fermanı’nı 
ilan ettirmesiyle çok konuşulmuştur. 
Sultan Abdülmecit, döneminde 
yapılan saray ve köşkler şu 
şeklindedir. Dolmabahçe Sarayı 
(1853), Beykoz Kasrı (1855), Küçüksu 
Kasrı (1857), Mecidiye Camii (1849), 
Teşvikiye Camii (1854) Hırka-i Şerif 
Camii (1851). 
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Bizden Haberler

A
vangart İstanbul’un 
basın lansmanına 
Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü Murat 
Kurum, Gül Proje 

Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Gül ve Gül Proje Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Ali Gül ve 
Sönmez Aydın katıldı. Yaklaşık 
36.750 metrekare arsa alanı üzerine 
inşa edilen ve 207 bin metrekare 
inşaat alanı bulunan Avangart 
İstanbul ‘Şehrin içinde, klişelerin 
dışında’ mottosuyla yola çıkıyor. 
Yürüyüş yolları, parklar, açık hava 
spor alanları, kapalı yüzme havuzu 
ve sauna, çocuklar için oyun alanları 
ve hayatın tadını çıkarmak için nefis 
bir orman havası sahip proje sosyal 
imkânları ile dikkat çekiyor. 

Gayrettepe, Maslak, Levent 
ve İstinye gibi İstanbul’un en 
merkezi AVM’lerinin bulunduğu 

lokasyonlar projeye çok yakın  
Evinden çıkmadan tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak isteyen site sakinleri için 
de 18 dükkândan oluşan Avangart 
İstanbul Çarşı kuruluyor. 

HER İHTİYACA 
UYGUN DAİRE TİPİ

Tem Otoyolu üzerinde 
Seyrantepe’de 11 Blok 935 daire 
ve 18 ticari üniteden oluşan proje, 

atih Sultan Mehmet Köprüsü ve 
Türk Telekom Stadyumu’nun hemen 
yanında inşa ediliyor. Projedeki 
daireler, ünlü mimar Hakan 
Helvacıoğlu tarafından tasarlanıyor. 
Avangart İstanbul’da 1+0, 1+1, 2+1, 
3+1 ve 4+1 olmak üzere her ihtiyaca 
cevap verebilecek büyüklük ve 
özellikte daire tipi bulunuyor. Daire 
fiyatları 504 bin liradan başlıyor ve 
kısa bir süre için lansmana özel 84 
ay sıfır faiz kampanyası sunuluyor.

Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçen Gül Proje’nin 
Seyrantepe’deki yeni projesi Avangart İstanbul, şehrin içine 
kadar uzanan Belgrad Ormanı’nın yanı başında yükseliyor.

angart stanbul un 
lans anı gerçekle ti

iniklerden 
 art adınlar 

n  utla ası

k aryu  
iyareti

Emlak Konut GYO oyun 
alanında eğitim gören 
öğrenciler, mlak Konut un 
kadın çalışanlarına elleriyle 
yaptıkları Kadınlar ünü 
tebrik kartlarını dağıttı.

Emlak Konut GYO oyun 
alanı öğrencileri, akvaryuma 
bir gezi gerçekleştirdi. 

eğişik balık türlerini 
tanıyan çocuklar keyi i 
zaman geçirdi.



95E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 8

Haber U A R  TA K I M I

Sektöre canlılık kazandıran fuarlar 2018 yılında 
da ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

u ayın dikkat 
çeken fuarları

ART ANKARA  4. 
ULUSLARARAS  ÇA DAŞ 
SANAT FUARI 2018
Ülkemizin sanat ortamının ve piyasalarının 
güçlenmesinin, gelişmesinin yanı sıra 
sanatçıların düşsel penceresinden, yeniden 
oluşturulan bir dünyaya bakma şansını 
sağlayan Art Ankara, katılımcılar ve sanata 
ilgi duyanları uluslararası düzeyde bir araya 
getirerek yeni paylaşımlar, başlangıçlar ve 
kazanımlar sağlamayı hedefliyor. uarda, 
Türkiye’nin çeşitli illerinden ve farklı 
ülkelerden gelen galeriler, müzeler, sanatla 
ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, sanatçılar, 
sanatseverler görsel bir şölene katılarak 
gelenekselleşen bu organizasyonda bir arada 
olacak. İş dünyası ve sanat buluşmasının 
önemli ve anlamlı bir sinerjiye dönüşerek, 
değerli sonuçlar ortaya çıkaracağı inancıyla Art 
Ankara’nın alt teması olan ‘İş’te Sanat’ bu yıl da 
devam edecek.

 art  Atis uarcılık Ankara

3. YAP DA AHŞAP  AHŞAP 
ÜRÜNLER FUARI 2018
Yapı Ahşap uarı Yapı Ahşap uarı, 2009 
yılından bu yana her yıl büyüyen fuar alanları, 
zenginleşen ürün ve hizmetleri, artan 
yerli ve yabancı katılımcı sayısı ile dünya 
standartlarında hizmet sunan uluslararası bir 
zirve haline gelmiştir. Yapı Ahşap uarı,  bölge 
yapı sektörünün en son ürün ve hizmetlerini 
sergileme ve takip etme olanağı sunmanın 
ötesinde, uluslararası bir ‘İş Geliştirme 
Platformu’ olarak öne çıkmaktadır. Sektör 
için yeni pazarlar oluşturulması, sektöre ve 
ülke ekonomisine ticari fayda sağlanması için, 
her yıl içeriği zenginleştirilen etkinliklerle 
güçlendirilmektedir.

 isan   stanbul Kongre 
erkezi stanbul

İSTANBUL POOL SHO  2018
İstanbul Pool Sho , 14 17 Mart 2018 tarihlerinde CEC İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, UHE Ulusal Havuz Enstitüsü  desteği 
ile düzenlenecek. Yüzme havuzları, SPA ekipmanları, filtrasyon sistemleri, 
dezenfeksiyon sistemleri, havuz kimyasalları ve test ekipmanları, sualtı 
aydınlatma ekipmanları, havuz aksesuarları, yüzme havuzu inşaat ve izolasyon 
malzemeleri, olimpik havuz ekipmanları, havuz kaplama malzemeleri, ısıtma ve 
nem alma cihazları, su ekipmanları, süs havuzları, havuz mobilyaları, güvenlik 
örtüleri, kış örtüleri ve kapama sistemleri, fuarda sergilenecek olan ürün 
grupları arasında yer alıyor. uar, havuz ve SPA sektörleri için çok önemli bir 
buluşma noktası olmayı hedefliyor.

 art  üt i Kırdar luslararası Kongre ve Sergi Sarayı stanbul

8. ORTA DO U İNŞAAT UAR  2018
TÜYAP Tüm uarcılık Yapım A.Ş. tarafından, T.C. Diyarbakır Valiliği, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası DTSO , 
Diyarbakır Ticaret Borsası DTB , Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği DESOB  desteği ile düzenlenen Ortadoğu İnşaat uarı bu yıl 15 18 Mart 
tarihleri arasında 8. kez düzenleniyor. Yapı malzemeleri, yapı teknolojileri, 
elektrik sistemleri malzemeleri ve otomasyon, asansör, iş ve inşaat makineleri, 
doğalgaz, ısıtma, soğutma, havalandırma ve tesisat malzemelerinin yer alacağı 
fuar bir kez daha sektörün buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

 art  üyap uar ve Kongre erkezi iyarbakır
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Evde büyük bahar indirimi!
Ev yaşam kategorisinde bulunan markalarda büyük kampanyalar başladı. 

12 Mart Pazartesi günü 
başlayan kampanya, Morhipo 
Home ile tanışmak isteyenler 
için güzel bir fırsat sunuyor.  

Morhipo Home markasında 100 TL 
ve üzeri alışveriş yapanlar bedava 
kargo fırsatından yararlanıyor ve 
yüzde 10 Paracık kazanıyor.

Morhipo Home. Ev 
dekorasyonunda trend yaratacak 
kaliteli tasarımları bir araya 
getiren Morhipo Home’un ana 
koleksiyonunda minimal ve sade 
çizgiler yer alıyor. People by abrika 
ve Agenda markalarının ardından 
ev yaşam kategorisine de yeni bir 
soluk getirmeyi hedefl eyen Morhipo, 
ev dekorasyonunda moda yaratacak 
yeni özel markası Morhipo Home’u 
hayata geçirdi.

Modern tasarımlarıyla evlerin 
havasını değiştirecek Morhipo 
Home’un ana koleksiyonunda 
minimal ve sade çizgiler öne 
çıkıyor. İskandinav tarzda tablolar 
duvarlarda ferah bir atmosfer 
yaratırken, sade çizgilerdeki 
pike ve nevresim takımları yatak 
odalarına doğal bir ruh getiriyor. 
Ana koleksiyonun yanı sıra trend 
olan desenlerde tasarımları sunan 
markanın yeni koleksiyonunda 
limon desenli sofra setleri, yapay 
çiçek ve çiçeklikler ile mottolu 
kupalar ön plana çıkıyor.  

Evde büyük bahar indirimi!

lilik ha ırlıkları ba lasın
Bahar sezonuyla birlikte 

yeni bir hayata adım atmaya 
hazırlanan çiftlere özel 
kampanyalar sunuluyor.

Türkiye’nin sevilen mobilya 
ve ev dekorasyon markası Tepe 
Home’un paylaştıkça mutluyuz 
kampanyası başladı. Tüm 
mobilyalarda 2017 fi yatlarıyla 
yüzde 50 indirim fırsatı sunan 
ve evlilik paketleriyle yeni 
evlenecek çiftlere özel kombinler 
oluşturan Tepe Home, stil sahibi 
gençlere yuvalarını kurarken 
yol gösteriyor. Tepe Home, 
yeni evlenecek çiftlere fırsatlar 
sunuyor. Doğalın sıcaklığını kent 
senteziyle birleştiren ve yaşam 

alanlarını çağdaş ve sofi stike 
bir görünüme kavuşturan 
Tepe Home, etiketin yarısı 
bizden kampanyası ve evlilik 
paketleriyle yeni evlenecek 
çiftlere özel kombinleri 
fırsatlarla birlikte sunuyor.

Tepe Home, farklı hayat 
tarzlarını düşünerek kurguladığı 
stillerde estetik, fonksiyon, 
form, doku ve renkleri, 1. 
sınıf malzeme ve işçilikle 
yeniden yorumlayarak keyifl i 
ve alternatif yaşam alanları 
oluşturuyor. Evlilik paketleri 
kampanyasından faydalanmak 
isteyen yeni evlenecek çiftleri 
mağazalarına bekliyor.
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Bu fuara gitmeden çeyiz 
a ı ı ı ı ka atmayı

ner ik uyan anın sırrı do ru yatak

ÜCDER’in desteğiyle Tarsus Life Media tarafından düzenlenen 13. Uluslararası DEAL 
HOME  Ev Eşyaları, üccaciye, Dekoratif Ürünler ve Çeyiz uarı 29 Mart’ta kapılarını açıyor.

Uluslararası DEAL 
HOME  2018, cam, 
porselen ve seramikten 
elektrikli ev gereçlerine, 

paslanmaz çelik ürünlerden plastik 
ev eşyalarına, dekoratif ürünlerden 
mutfak eşyalarına kadar yaşam 
alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik 
katan yüzlerce yeni tasarımı bir 
arada sunuyor. 

Evini yenileyenlere ve evlilik 
için çeyiz hazırlığı yapanlara 
yönelik binlerce ürün sergileniyor   
İlkbaharda yenilenen doğadan ilham 
alarak evlerinde yenilik düşünenlere 
ya da düğün planı yapan ve çeyiz 
hazırlığında olanlara yönelik 
binlerce farklı ürün çeşidine ev 
sahipliği yapan DEAL HOME ’te, 
yerel ve uluslararası markalar, eve 
dair yeniliklerini sergiliyor.

Özellikle şehir yaşamının 
beraberinde getirdiği yoğun 
iş temposu, uzun mesai 
saatleri, aşırı stres ve evdeki 

elektronik cihazların olumsuz etkileri 
gibi pek çok neden, bir taraftan uyku 
sürelerini azaltırken diğer yandan 
verimsiz ve yorgun uyku sorununa yol 
açıyor. Bugüne kadar 97 ülkede 35 
milyondan fazla insanın tercih ettiği 
İtalyan Magnifle  markası ile dünyaca 
ünlü By Tonino Lamborghini yatakları, 
bedenin ağırlığına ve ısısına göre şekil 
alan Visco içeriği, vücudu tam olarak 
saran memosoft dolgu malzemesi 
ve anti stres özellikleri sayesinde, 
kullanıcılarına 4 5 saat gibi kısa 
sürelerde dahi ‘verimli ve enerjik uyku’ 
çözümü sunuyor.
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Türk mobilya 
marka arı a  

 ıkarma 
Bu yıl 18 21 Mart 2018 tarihleri arasında Çin’in en büyük 
kenti Guangzhou’da 41’incisi düzenlenecek Guangzhou 
Mobilya uarı’na Türkiye’den 27 farklı mobilya markası 
katılmaya hazırlanıyor. 

Sektörün geçen yılki 2,7 
milyar dolarlık ihracatını 
bu yıl 3 milyar dolar 
olarak belirlediklerini 

söyleyen İstanbul Mobilya, Kağıt 
ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ahmet Güleç  bu 
rakamlara ulaşmada Çin pazarının 
önemli bir rol üstlendiğini söyledi. 
Güleç, 2023 yılında hem Çin 
hem de ABD’ye 1’er milyar dolar 
ihracat hedefimiz açısından bu 
fuarda firmalarımızın daha fazla yer 
alması büyük önem arz ediyor. uar 
sayesinde gerek gelişmiş mobilya 
ülkelerinin trendlerini gerekse de 
Polonya, Vietnam gibi yükselen 
rakiplerimizin üretim teknolojilerini 
takip edebiliyoruz  dedi.

İ
İ B B A

uka dan yeni 
se ona el 
rekla  fil i

Özelleştirilebilir akıllı 
çözüm seçenekleriyle mobilya 
sektörüne farklı bir soluk 
getiren Buka, yatırımlarına 
global bir Türk markası olma 
yolunda devam ediyor. Gupse 
Özay’ın rol aldığı reklam 
filmiyle sezona merhaba 
diyen Buka, Türkiye’nin farklı 
illerinde bayi ağıyla büyümeye 
devam ediyor. Bir yılda 
mağaza sayısını 11’e çıkaran 
ve yıllık 50 bin parça koltuk 
üretim kapasitesine sahip 
olan Buka’nın hedefi, 2018 
yılında 25 mağazaya ulaşmak. 
Akıllı değişim felsefesiyle 
2015 yılında faaliyete geçen 
ve ismini bukalemunun renk 
değiştirme özelliğinden alan 
Buka, kullanıcılara mobilya 
tercihlerinde  model, renk, 
ölçü ve fiyat seçeneklerinde 
özgürlük sunuyor. Ürün 
yelpazesinde  kanepe, koltuk, 
sehpa, yemek odası, yatak 
odası, çocuk mobilyası, 
dekoratif kırlentler, halı, kilim 
ve ev aksesuarları bulunan 
Buka, geçtiğimiz yıl girdiği 
mağazalaşma süreciyle kısa 
sürede mağaza sayısını 11’e 
çıkardı. 2018 yılında akıllı 
değişim konseptini tüm 
Türkiye ile tanıştırmak isteyen 
Buka, yeni reklam filminde 
Gupse Özay’a yer verdi. 
Buka’nın modüler özelliğini ön 
plana çıkaran filmde, Gupse 
Özay meraklı bir komşu rolünü 
oynuyor. 
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Pratik dekorasyon önerileri

A I A İTA I
Çocukluğumuzdan hatırladığımız salıncaklar artık 
dekorasyon için kullanılıyor. Sıradanlaşmış kitaplık fikirlerinden 
sıkıldıysanız size bir önerimiz var. Çocukluğumuzdan 
hatırladığınız salıncakları birbiri ile bağlantılı olarak kitaplık 
olarak kullanabilirsiniz. öylece hem yaratıcı hem de estetik 
bir kitaplığa sahip olabilirsiniz.

A A A ARI I
ARI I I E İ

Sıradanlaşmış duvar kağıtlarına 
alternatif olarak ağaç dallarını 
kullanabilirsiniz. asıl mı  ncelikle 
ağaç dallarını bir noktadan birbiri 
ile birleştirerek yapıştırıcı yardımı 
ile duvara yapıştırabilirsiniz. 
Sonrasında ise dalların üzerine ağaç 
parçaları yapıştırarak özgün bir 
duvar tasarımına sahip olabilirsiniz.

HA ATTA ER İ
isafirlerinize özgün ve güzel bir 

sofra hazırlamak isteyenler için 
bir önerimiz var. Çok fazla bir 
ürün kullanmadan sadece halat 
ipi ve tutkal ile farklı birer servis 
hazırlayabilirsiniz. 

A I AR A I HA
anyonuzda yer alan havlularınız dağınık 

gözüksün istemiyor ve onları nereye 
koyacağınızı düşünüyorsanız size bir 
önerimiz var. anyo kapınızın arkasına 
havlu asmak için boru monte edebilirsiniz. 

öylece banyonuzda daha düzenli bir 
görüntüye sahip olabilirsiniz.

A A E İ E A I I
ontlarınız evin girişinde dağınık 

gözükmesin diye askılık kullanmak istiyor 
ancak o klasik askılık görüntüsünden 
de hoşlanmıyor musunuz  Kalın bir 
ağaç gövdesini bir platform üzerine 
sabitleyerek askılık olarak kullanabilirsiniz. 

öylece evinizin girişinde hoş bir 
görüntüye sahip olabilirsiniz.
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Çocuk P I K L I

O K K  
DEPRE YO R  
YETİ Kİ İ İ 
ETKİ EYEBİ İYOR
Yenidoğan döneminde anne ile kurulan bağın 
yetersizliğiyle başlayabilen depresyon, eğer 
zamanında önlem alınmazsa ergenliğe hatta yetişkin 
döneme kadar devam edebiliyor.

Ç
ocukların da depresyona 
girebildiğini biliyor 
muydunuz  Buna 
şaşırmayın çünkü 
uzmanlar onların da 
tıpkı yetişkinler gibi 

depresyon yaşayabildiğine dikkat 
çekiyor. Bu dönemde çözülemeyen 
sorunlar da ergenlikle birlikte 
ağırlaşabiliyor. Tembel çocuk, 
ailedeki huzursuzluğun habercisi 
oluyor. Çatışmalı ortamda çocuğun 
motivasyonu ve başarısı düşüyor. 
İki aydan uzun süren sessizlik 
ve içe kapanıklık depresyon 
habercisi olabiliyor  diyen Üsküdar 
Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesi’nden Uzman Klinik 
Psikolog Leyla Arslan, çocukların 
depresyonu davranışlarıyla ele 
verdiğini, iyi gözlemlenmesi 
gerektiğini belirterek erken 
müdahalenin önemli olduğunun 
altını çiziyor  Çocuklar da 

depresyona giriyor. Enerji azlığı, bir 
şey yapmak istememek gibi farklı 
belirtiler aslında depresyonu ortaya 
koyan belirteçler ve çocuklar da 
stresli bir durumu bu şekilde dışa 
vuruyor.

FARKLI EVRELERDE 
FARKLI DAVRANIŞLAR 
GÖRÜLEBİLİYOR

Çocuklarda görülen depresyonlar 
dört farklı dönemde ele alınabiliyor. 
Uz. Kln. Psk. Leyla Arslan, bu 
dönemleri ve yaşananları şöyle 
açıklıyor

 yaş grubu  Bu dönemde 
görülen depresyon daha çok 
annenin depresyonuyla bağlantılı 
oluyor. 0 2 yaş grubundaki çocuklar, 
annelerinin ilgi ve şefkatine, onun 
kendisiyle kurduğu göz temasına 
çok muhtaç oluyor ve bu dönemde 
çocuğun isteklerinin zamanında 
yapılması yani acıkınca doyurulması, 

altının temizlenmesinin 
bekletmeden gerçekleştirilmesi 
büyük önem taşıyor. Dolayısıyla o 
yaşlarda çocuğun ihtiyaçlarının eş 
güdümlü olarak karşılanmaması, 
annesiyle arasında güvensiz 
bağlanmanın ortaya çıkmasına 
neden oluyor. Bu da daha sonra 
çocukta mutsuzluk, güvensizlik 
duyguları ile stresi tetikliyor. Bazı 
çocuklar annelerine çok yapışıyor 
ve sürekli ağlıyor. Aslında küçük 
bebeklerdeki anlamsız ağlamaların, 
anneye çok yapışmanın hatta 
bazen anne uzaklaşınca bağırması, 
gelince de sevinmemesi güvensiz 
bağlanmanın oluştuğunu işaret 
ediyor.

 yaş grubu  Bundan 
sonraki evrede yani iki yaştan 
dört yaşa kadar olan dönemde 
çocuk eğer depresyona girmişse, 
gelişiminde de yavaşlama oluyor. 
Örneğin, konuşmasında kararsız 
kalmalar ya da kekemelikler ortaya 
çıkıyor. Çünkü 2,5 3 yaş konuşma 
gelişiminin hızlandığı döneme 
karşılık geliyor. Konuşmanın geç 
gelişmesi, depresyon için bir belirti 
olabiliyor. Depresyonda konuşmada 
yavaşlama ortaya çıktığı gibi, çocuk 
bu dönemde tuvalet eğitimini de 
geç kazanabiliyor. Bu dönemde, 
parmak emme ve başka davranış 
sorunları da ortaya çıkabiliyor. O 
aşamada bir de kardeş doğduysa, 
bu durum çocuk için depresyona 
girme nedenini oluşturuyor. 
Yani aile içinde yaşanan çatışma, 
gerginlik, köklü değişiklikler gibi 
bütün olaylardan çocuk etkileniyor. 
Depresyon, davranış bozukluğu 
olarak da ortaya çıkabiliyor. Tırnak 
yeme, parmak emme ya da gerginlik 
olarak kendini gösteriyor.

 yaş grubu  Dört yaşından 
sonra yani oyun çağı denilen 
sosyalleşme döneminde, çocuktaki 
depresyonu aile fark etmediyse 
bu durum onunla birlikte 
büyümeye devam ediyor. Tembel 
yani oyun oynamayı istemeyen, 
başka çocuklarla ilişki kurmayan 
işbirliğine girmeyen çocuklar 
anaokulu ya da ilkokul çağında 
da aileden kopmak istemiyor. 
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“ERGENLİKTEKİ DEPRESYON 
BAZEN GELİŞİMSEL OLARAK 

DA ORTAYA ÇIKABİLİYOR. 
ÇOCUKLARDA İÇ VE DIŞ 

DENGENİN BOZULMASINA SIK 
RASTLANIYOR. AİLE DE ANCAK 

O ZAMAN YARDIM ALIYOR.”

Esasında o dönemde ailenin de 
çocuğa bağlandığı için ne yapacağını 
bilemediğinin altını çizen Psk. 
Arslan, Genellikle en basit şekliyle 
depresyonun çıkma nedeni, annenin 
annelik rolüyle kendi eşlik ya da 
mesleki rolü arasında bocalaması 
ve bunları iyi netleştirememesi 
oluyor. Kadının yaşadığı sorunlar 
buna neden oluyor  kadının aile 
içinde kayınvalidesiyle ya da eğitim 
konusunda çatışması ve değişik 
faktörler bir araya gelince çocuk 
için örseleyici oluyor. Çocuk okulda 
ilişki sorunları yaşıyor. Öğretmene 
bağlanamıyor, arkadaşları ile 
konuşmuyor. Okula başlamaktan 
korkuyor ve bu aşamada da 
‘Okula gitmek istemiyorum’ 
sözü sıklıkla duyuluyor. 
Midesini bulandırıyor, 
kendi kendini kusturuyor. 
Çocukta regresyon denilen 
gerilemeler yaşanıyor  
örneğin alt ıslatmalar 
başlıyor. Okula yeni 
başlayan çocukta tuvalet 
eğitimini kazandığı halde 
akşamları alt ıslatmalar 
başlıyor  diyor.

Aile çocuktaki 
depresyonu fark etmeyip, 
Bir çocuk psikiyatrisine ya 
da psikoloğa götürerek tetkik 
de yaptırmadığından bu durumu 
anlamıyor. Yaşananların kişilik 
özelliği olduğu düşünülüyor. Evde 
gergin ya da çatışmalı bir ortam 
varsa çocuk zaten bir şey yapmak 
istemiyor. Tembellik denilen durum 
ise aslında bastırılmış öfkeden 
kaynaklanıyor. Sürekli çatışmalı bir 
ortamda kimse bir şey yapmıyor. 
Çocuk bundan etkileniyor, bir şey 
yapmıyor ve tembelleşiyor. Böyle 
bir durumda okul başarısı da 
düşüyor.

 yaş grubu  
Çocukluk döneminin 
son bölümünde 11 
yaşına kadar öğrenme 
güçlüğü, karşı gelme 
bozukluğu gibi tablolar 
ortaya çıkabiliyor. Bu 
duygular olduğu gibi 
kalmıyor, olumsuza döndüyse 

olumsuz olarak, artarak devam 
ediyor. Sonrasındaysa ergenliğe 
geçiliyor. Bu döneme kadar sorunlar 
çözülmediyse ergenlikte saldırganlık 
ve öfke kontrolü bozukluğunun 
boyutlarının daha çok artacağını 
dile getiren Psk. Arslan, şöyle 
devam ediyor  Çocuk daha çok 
sinirli oluyor. Ergenlik devresinde 
çocuk hem ailesinin hem okulun 
beklentilerini yerine getirmekte 
zorlanıyor. Bu dönemde hem içten 
hormonların baskısı hem de toplum 
beklentisi oluyor. Dolayısıyla 
ergenlikte depresyon çok artmış 
olarak görülüyor.

Aİ E İ Bİ İ İ A I
ERE İ R
zman Klinik sikolog eyla 
rslan, ailelerin çocuktaki 

depresyonu zamanında 
fark edemediğini, önlem 
alamadığını, dolayısıyla 
da ileriki yıllarda daha 
ağır şeyler yaşanabildiğini 
belirterek, ilenin şunu 
bilmesi gerekiyor  Çocuk 
bu davranışları isteyerek 
yapmıyor çünkü bu 
depresyon. lk yıllardaki 
öğrenme sorunları, karşı 
gelme davranışına dönüşüyor. 

una uygun tutumlar 
gelişmediği için de aile 
hem kendini suçluyor hem 
çocuğu suçluyor. şin içinden 
çıkamadıklarında da bir 
uzmana başvuruyorlar  diyor.
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ayatımı ı 
a arımı ı  

 ya ıy r
‘Mesajlaşma Boynu’na Te t Neck  dikkat edin  

alışkanlığın derin temellerini ve doymanın ne 
demek olduğunu tatmamış neslin temellerini 
atıyor.

Spor salonlarında da manzara pek farklı 
değil, bir çok kişi egzersiz sırasında cep 
telefonları ile uğraşarak hareketlerin doğru 
formunu ve vücut dengesini bozuyor ve 
sakatlanmaya yatkın hale geliyor. Mesaj yazmak 
dengeyi yüzde 45, konuşmak ise yüzde 19 
oranında etkileyebiliyor. 

Günde iki ila altı saat arasında telefon 
kullanan, tuvalete bile avuçlarına bakarak 
giden, gece uykusundan telefonunu kontrol 
etmek için uyanan bir çok kişi başta mesajlaşma 
boynu te t neck  olmak üzere, bir çok duruş 
bozukluğunu vücuduna davet etmiş oluyor. 
Üstelik sorun sadece boynunuzla da sınırlı değil, 
bir bütün olan vücuda baktığımızda bu süreç 
kolda ve parmaklarda uyuşma, hissizlik, işitme 
problemleri, hareketsizlik ve obezite gibi pek çok 
rahatsızlığa davetiye çıkarıyor.

Başınızı sürekli öne çeken bunca alışkanlığa 
karşı, kaslar her geçen gün gücünü ve 
mukavemetini kaybetmeye başlar. Kafanızın 
bir limanda, halatlarla iskeleye bağlanmış bir 
gemi olduğunu hayal edin, güçlü dalgalar her an 
gemiyi sürüklemeye ve denize doğru çekmeye 
çalışırken, gemiyi tutan halatlar da günden güne 
zayıfl amaya ve ilmek ilmek çözülmeye başlar. 
Şimdi halatlarımızı güçlendirecek ve gemimize 
yeni bağlantılar kurarak onu sağlama alacak bir 
yöntemden bahsetmek istiyorum.

İnsanlığın her geçen gün telefona daha 
fazla esir olacağını bildiğim için boyun ve sırt 
kaslarını güçlendirecek bir egzersiz programı 
hazırladım. Bunun için bir adet direnç bandı 
kullandım böylece öne düşmeye namzet başımızı 
dengeleyecek ve yükün omurgamıza dengeli bir 
şekilde aktarılmasını sağlayacağız.

G
elişen teknoloji, dijital 
araçların yaygınlaşması ve 
sosyal medyanın bilinçsizce 
kullanılması neticesinde 
e hastalıklarımız oldu  
‘Nomofobi, OMO, Ego Sörfü, 

Siberhondrik, acebook Sendromu’ vb pek çok 
terim hayatımıza girdi ancak bunlar arasında bir 
tanesi konumuzla yakından ilgili  ‘Te t Neck’ yani 
‘Mesajlaşma Boynu.’

Cep telefonları, tabletler, e kitap okuyucular 
vb cihazlar avuçlarımızın içinde bize bilgi 
akışı sunuyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. 
Buraya kadar her şey gayet güzel gidiyor ancak 
vücudumuz açısından bu konuyu değerlendirecek 
olursak tablo değişiyor ve ortaya istemediğimiz 
bir durum çıkıyor  bu bilgilerden istifade etmenin 
bedelini boynumuza zarar vererek ödüyoruz. Bu 
kitaba kısa bir süre ara verin ve telefonu elinize 
alın, ekrandaki yazıları okurken başınızın aldığı 
pozisyona dikkat edin, şu anda karşıya mı yoksa 
aşağıya mı bakıyorsunuz

Kuvvetle muhtemelen aşağıya bakıyorsunuz 
ve yaklaşık 5 6 kg ağırlığında olan kafanızın 
kütlesel ağırlığını sadece boynunuzdaki omurlara 
yükleyerek 27 kg’a kadar çıkarabiliyorsunuz. 
Yan tarafta görmüş olduğunuz çizim size bir 
fi kir verecektir, OTO2  yaklaşık olarak bir 
bo ling topu ağırlığındaki kafanızın ağırlığı 
ideal pozisyonunu kaybettiği için çok daha 
ağırlaşmakta ve boyun bölgenizdeki omurların 
zarar görmesine yol açmaktadır. 

Lütfen kendinizi kontrol edin çünkü 
günümüzde çoğu kişi telefon bağımlısı olduğunu 
bilmeden hayatını devam ettiriyor. Telefon 
kullanma yaşı altı yaşına, telefonla oynama yaşı 
da iki yaşa kadar inmiş durumda. Aç bakalım 
ağzını mama geliyor derken cep telefonu ile 
çocuğu yönlendiren aileler farkında olmadan bir 

Mahmut 
T
Spor ğ tmen

Boyun ve 

E
cep telefonunuza 
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a ın a

Kadınlar için her şeyKadınlar için her şey Bahar 
ile gelen 
g ne ten 
cildinizi 
koruyun

ürüzsüz ve aynı zamanda 
sağlıklı bir cilt görünümüne 
sahip olmak hepimizin ortak 
hayali. ioderma, güneş 
korumasında devrim yaratan 

hotoderm ude ouch 
S   ile cilt kusurlarını 
giderme ve güneş koruması 
özelliklerini tek bir üründe 
buluşturuyor.

hotoderm ude ouch S  
, luidactiv  atent 

ile cildin yağ dengesini 
düzenlerken, Hücresel 

ioprotection  atent ile 
güneşin zararlı etkilerine karşı 
çok yüksek koruma sunuyor. 

atural, light ve golden olmak 
üzere  farklı renk seçeneği 
bulunan hotoderm ude 
ouch S  , yüksek 

kapatıcı özelliği ile ciltte 
doğal ve mat bir görünüm 
yakalıyor.

Günlük 
ıklı ını ın 

ta a layı ısı 
saatler

Stil, zarafet ve sportif dokunuş  
üm bu unsurları ilham verici 

kayış renkleri ve paslanmaz çelik 
kasasıyla bir araya getiren S atch 
rony, kahverengi, gri, be , altın ve 
gümüş renklerinin hakim olduğu 

 lkbahar az koleksiyonuyla 
yeniden karşınıza çıkıyor.

aharın t  renkleri  anat ta
ş Sanat ta isan programı, ge nin karşı kıyılarının güzel sesi, rebetiko 
kraliçesi lykeriaile başlayacak. unan diva ürkiye deki müzikseverlerin de 
sevdiği ve bildiği şarkılarla  isan akşamı sahnede olacak. ş Sanat ın bu 
sezon programına aldığı vvel aman ışından asallar serisinin yepyeni 
dinletisi Kırmızı aşlıklı Kız zayda, minikleri sıra dışı bir maceraya davet 
edecek. onca uslateri nin kaleme aldığı, lican ücesoy un anlatıcılığını 
üstlendiği müzikli dinleti,  isan da perde diyecek.  isan akşamı ise 
edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden Sait aik in beş farklı hik yesi, ehir 

mber Kokacak  başlıklı dinletide seslendirilecek. ş Sanat ın renkli isan 
programının ritmi, ockemon re  ile yükselecek. Kuşağının dikkat çeken 
piyanistlerinden ars ogt, ilk kez şe  iğini de üstlendiği oyal orthern 
Symphony ile ş Sanat a konuk olacak. antastik Hik yeler akinesi,  

isan da bir kez daha miniklerle buluşacak. ş Sanat ın ill  easürans ta 
düzenlediği arlayan ıldızlar serisinin bu ayki konukları ise genç 
kemancılar uru nhon ve dil lğar olacak. 

lkbahar 
odasını ke fedin

saletin ve şıklığın sembolü rooks rothers, ilkbaharın 
neşeli havasını zamansız parçalarla gözler önüne seriyor. 
Kadın koleksiyonunda yer alan çiçek moti  i aksesuarlar 
romantik bir his oluştururken, renkli trikolar baharın 
tüm ener isini yansıtıyor. odayı yeniden yorumlayan 

merika nın en köklü markalarından rooks rothers, 
kadın koleksiyonunda yer alan birbirinden şık aksesuarlar 
ile ilkbaharın tazelik hissi veren ruhuna moda severleri 
d hil ediyor.
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n a H B I

Vizyondakiler
B  Y         İ E D  K R  E R E K E  İ E R

MEKANLAR VE YÜZLER
 art 

gn s arda, 
 aurent eves ue, gn s 

arda, , ean aul eau on, maury 
ossy, ves oulen, eann ne arpent er

 yılı aşkın bir süredir sinemadan 
fotoğrafa, video yerleştirmeden heykele 
yapıtlar üreten  yaşındaki efsane 

gn s arda, stanbul da da ehrin 
Kırışıklıkları  pro esiyle duvarlara yapıtlar 
bırakan genç  ile birlikte ransa nın 
köylerini gezdi. kili bir yandan halkla 
sohbet etti, fotoğra ar çekti, çektikleri 
fotoğra arı sergiledi, bir yandan da dost 
olup birbirlerini daha iyi tanımaya çalıştı. 

ek nlar ve üzler, iki çok özel sanatçının 
sanat, yaş almak, paylaşmak ve gezmek 
hakkında ürettikleri bir film.

İRE İŞ ARATA
  art 

Selahatt n Sancaklı 
ehmet slantuğ, ikret 

Ku kan, urdaer kur, lperen uymaz, 
urcu zberk, ik helila , olkan Kesk n, 
ahadır enişehirlioğlu
uyaseddin, babası laattin Keykubat ın 

zehirlenerek öldürülmesi üzerine 
tahta geçmiştir. akat o, babası gibi 
yetenekli bir devlet adamı değildir. u 
durum oğol baskılarının artmasına 
neden olur. mir elaleddin Karatay bu 
baskılara karşı halkı büyük bir direnişe 
hazırlamayı planlar. üm tecrübesi ve 
gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan 

elaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, 
kadın erkek demeden nadolu nun sessiz 
kahramanlarını da yanına alır.

Aİ E E ŞAŞ I I
 art 

Selçuk ydemir
hmet Kural, urat emcir, Saadet şıl ksoy, engiz ozkurt, ünay 

Karacaoğlu, ihter inçel, Çağlar rtuğrul, ustafa labora
abasının şirketinin başına geçerek luk görevini üstlenen erhat şımarık 

bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken erhat ın sağ kolu ise onun 
çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü ökhan dır. kili çalışanlarına pek de 
nazik davranmamaktadır. ünün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için 
gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. estoran sahibinin 
kızı lif e gönlünü kaptıran erhat, deliler gibi aşık olur. ncak lif narin ve saf bir 
genç kız değildir. zel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri 
ve kıvrak zekası, erhat ı bir hayli zorlayacaktır.
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Otomobil

arı  
m  yük

SUV ve Crossover tarzda otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken Opel de Crossland 
ve Mokka’dan sonra satışa sunduğu Grandland  ile bu segmenti boş bırakmıyor.

oğuş kman

O P E L  G R A N D L A N D  X

Ü
lkemizde artan 
satışları nedeniyle 
SUV ve CUV tarzı 
modeller tüm 
otomobil şirketlerinin 

en çok önem verdikleri araçlar 
haline geldi. Özellikle son iki 
yıldır markalar arasında yaşanan 
rekabetin bu segmente kaydığı çok 
açık bir şekilde belli oluyor. 

Crossover ile SUV segmenti 
otomobiller arasındaki temel 
fark şaseden kaynaklanıyor. SUV 
araçlar küçük kamyonet şaseleri 
kullanılarak tasarlanıyor ve aynı 
zamanda geniş bir bagaj hacmine 
sahip oluyor. Crossover araçlar 
ise binek otomobil şasesi üzerine 
yerleştiriliyor. Bir diğer fark ise 
SUV’lar dört tekerden çekiş gücüne 
sahipken Crossover’ların hepsinde 
bu özelliğin bulunmuyor oluşu.

Opel’in Türkiye otomobil 
pazarında satmaya başladığı 
Grandland modeli, markanın 
benzer modelleri olan Mokka  
ve Crossland ’ten yaklaşık 20 cm 
daha uzun bir araç. Doğal olarak bu 
fark otomobilin hem iç mekânına 

ferahlık katıyor hem de bagaj 
hacmini büyütüyor. 

PEUGEOT 3008’İN 
PLATFORM İKİZİ

Opel Grandland ’in en büyük 
özelliği, Peugeot’nun bu yıl büyük 
sükse yapan 3008’i ile aynı platform 
üzerinde geliştirilmiş olması. Opel’in 
yakın zamanda Peugeot’un da sahibi 
olan PSA Grubu tarafından satın 
alınmasının da iki marka arasında 
3008 ile Grandland  nedeniyle 
başlayan görüşmelerin bir sonucu 
olarak değerlendiriliyor.

Ama sakın bu yazdıklarımızı 
okuyup da Opel Grandland  
ile Peugeot 3008’in birebir aynı 
otomobiller olduğunu düşünmeyin. 
Opel mühendisleri Alman ekolünün 
tüm görsel özelliklerini Grandland 

’e yansıtırken start stop düğmesi 
ve birkaç uyarı ışığı dışında 3008’e 
neredeyse hiç bakmamışlar bile. 
Hatta Grandland ’in daha çok 
Opel’in en bilinen modellerinden 
Astra’yı çağrıştırdığı bile 
söylenebilir. Tabii ki Astra’nın daha 
yükseği ve daha uzunu

Her ne kadar Grandland 
’in ön panelinde Opel tutucu 

davranmış olsa da orta konsola 
yerleştirdiği multimedya ekranla 
marka çağı yakalamış. 

Grandland  yolculuğu daha 
konforlu ve güvenli hale getirmek 
için de gerekli ultra modern destek 
sistemlerine de sahip. Yaya tespit 
ve acil fren destekli ön çarpışma 
uyarı sistemi, Sürücü yorgunluk 
tespit sistemi, gelişmiş park desteği 
bu özelliklerden sadece birkaçı. 
E cellence donanım seviyesinden 
itibaren standart sunulan 
Otomatik Cruise Control sistemi 
ise seçilen hızda önde seyreden 
otomobille belirlenen mesafeyi 
koruyabiliyor ve gerek olduğunda 
aracı tümüyle durdurup tekrar 
hareket edebiliyor. Üstün güvenlik 
sistemleri sayesinde Grandland 

, Euro NCAP’ten de beş yıldız 
almayı da başarmış.

Dizel ve benzinli motor 
seçeneği ile satışa çıkan yeni 
modelde tüm motor seçeneklerine 
altı ileri manuel ve otomatik 
şanzımanlar eşlik ediyor.
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Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda 
yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ Avrupa Şampiyonu oldu. 17 yaşındaki 
genç sporcu 95 yıllık eskrim tarihimizde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra bireysel kategoride 
Avrupa Şampiyonluğu kazanan ikinci isim ve tek kadın sporcu olarak tarihe geçti.

D
aha 14 yaşındayken 
eskrim tutkusu 
nedeniyle İzmir’den 
Ankara’ya taşınan bir 
sporcu Deniz Selin 

Ünlüdağ. Ailesinden ayrı geçen üç yıl 
sonunda ise Avrupa Şampiyonu olan 
bir eskrimci o. Henüz 17 yaşındayken 
kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa 
Şampiyonu olan Deniz Selin, geçen 
yıl Türkiye eskrim tarihinde ilk 23 
Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğunu elde 
eden kadın kılıç milli takımında da 
yer alıyordu.

HEDEF 2020 OLİMPİYATLARI
Şampiyona öncesi geçirdiği 

sakatlığa rağmen turnuva boyunca 
çok başarılı sonuçlar alan Deniz 
Selin Üstündağ, kazandığı Avrupa 
Şampiyonluğu ile Türkiye’nin 95 

yıllık eskrim tarihinde Avrupa 
şampiyonluğu kazanan tek kadın 
sporcu oldu.

7 yaşındayken ‘Karayip 
Korsanları’ filmini izleyip eskrim 
sporuna gönül veren Deniz Selin, 
şimdi şampiyonluk madalyası 
sayesinde ailelerin çocuklarını bu 
spora yönlendiriyor olmasından 
duyduğu mutluluğun keyfini yaşıyor.

Turnuva sırasında Avrupa’nın 
en zorlu ülkelerini temsil eden 
rakiplerle oynayarak şampiyonluğa 
ulaşan Deniz Selin Üstündağ, 
Macaristan, Rusya, Ukrayna, 
Romanya ve İtalya gibi eskrim 
sporunun en başarılı ülkelerinin 
temsilcileriyle karşılaştı ve hepsini 
yendi. Konuyu değerlendirmesi 
istendiğindeyse, Ben tüm bu 
ülkelerin sporcularıyla maç 

yaparak şampiyon oldum. Tabii 
ki zorlandım ama en iyileri 
yendikçe kendime olan güvenim de 
performansım da arttı ve bu tarihi 
başarı geldi  diyecek kadar da 
başarının farkında.

Dünyaca ünlü antrenör 
Valery Shturbabin’in milli takım 
baş antrenörlüğüne getirilmesi 
sonrasında Türkiye Olimpiyat 
Hazırlık Merkezi TOHM  projesi 
kapsamında ‘altın nesil’ olarak 
şampiyonalara hazırlanan Deniz 
Selin Ünlüdağ, eskrim tarihimizde 
yeni bir sayfa açmış oldu.

Yıldızlar ve Gençler Avrupa 
Eskrim Şampiyonasını, Türkiye 
Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı 
üçüncü olarak bitirirken Yıldız 
Erkek Kılıç Türk Milli Takımı ise 
şampiyonayı 6. sırada tamamladı. 

 Y D Kİ 
POR  BİR 

İ Kİ B RD
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Genetik kodlar, 
kilo sorununun 

önüne 
geçiyor
Aşırı kiloyla mücadele 
etmede yeni bir anlayış 
gündeme geliyor  
Nutrigenomik  Beslenme 
genetiği üzerine yapılan 
çalışmalar sonucu 
oluşturulan bir programla, 
kişiler hem kilolarından 
kurtuluyor hem de daha canlı 
ve zinde bir hayata merhaba 
diyebiliyor.

G
ünümüzde insanların 
en önemli sorunlarının 
başında kilo geliyor. 
Önlenebilir hastalıkların 
başında gelen obezite 
de bu bağlamda tüm 

dünyanın çözüm aradığı sorunlardan 
biri. Aşırı kilolu olma halinin tedavisinde 
ise tüm dünyada gün geçtikçe yükselen 
trend nutrigenomik yani beslenme 
genetiği üzerine yapılan çalışmalar 
oluyor. Nutrigenomik, kişiye özel DNA 
zincirinde bulunan genetik zayıflama 
kodlarının çözümlenmesi ile başarılı 
sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor. Liv 
Hospital Estetik, Plastik ve Rekonstriktüf 
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut, 
kilo problemlerinin temelinde özellikle 
genetik yatkınlık, dengesiz beslenme, 
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asıl uygulanıyor

hareketsiz yaşam, yaş artışı ve strese 
bağlı hormon düşüklüğü gibi nedenler 
olduğuna dikkat çekerek, Bu disiplinde  
kişinin kilo verememe nedenleri 
dikkatlice değerlendirilerek, özel bir 
planlama yapılıyor. Kilo veremeyen 
dirençli hastalar için genetik ve hormonal 
yapıları üzerinden detaylı DNA analizi ve 
değerlendirmeler yapılarak, buna uygun 
beslenme ve egzersiz programı ile yüz 
güldürücü sonuçla elde ediliyor. Böylece 
zorlanmadan sağlıklı kilo verilebilmek ve 
bunu uzun yıllar koruyabilmek mümkün 
olabiliyor  diyor.

ÖNCE HORMONLAR 
DENGELENİYOR

Bugün market raflarında yer alan 
gıdalar, genellikle yeterli miktarda 
protein, bitkisel yağ, vitamin ve mineral 
içermeyen basit karbonhidratlardan 
oluşuyor. Bu beslenme şekli, insülin 
üretimini arttırarak metabolizmamıza, 
hormonlarımıza, vücudumuza, kilo 
dengemize ve sağlığımıza zarar veriyor. 
Gıdaların yanlış seçilmesi sonucu insan 
vücudu gerekli besinleri alamıyor. Buna 
bağlı olarak da metabolizma dengesizliği, 
hormon yetersizlikleri ve kilo verememe 
gibi sorunlar yaşanıyor. İşte tam da 
burada devreye kişiye özel genetik 
zayıflama programı giriyor. Bu programa 
başvuranlara, genetik haritasına göre 
özel bir beslenme programı hazırlanıyor  
diyen Prof. Dr. Turgut, şöyle devam 
ediyor  Program dahilinde, kişiye özel 
öğünler belirleniyor, doğru gıda alımının 
sağlanması ile düzenli insülin salgılanıyor 
ve hormonlar dengeleniyor. Bunun 
sonucunda da kişi, sağlıklı ve dengeli bir 
metabolizmaya sahip oluyor. Metabolik 
denge sağlandıktan sonra etkili kilo 
kontrolü devam ediyor.

“PROGRAM DÂHİLİNDE, 
KİŞİYE ÖZEL ÖĞÜNLER 
BELİRLENİYOR. SONUÇTA 
DA KİŞİ, SAĞLIKLI 
VE DENGELİ BİR 
METABOLİZMAYA SAHİP 
OLUYOR.”

Kİ İ TEPEDE  T R  YE İ E İYOR
. D .  T T  T  Y  

 D  TT  YD  Y  Y
KİLO VERME
Sadece beslenme değişikliği ile diyet yapmadan, zayıflamaya 
destek ürünler ve ilaçlar kullanmadan sağlıklı biçimde kilo 
verilebiliyor.
CANL L K VE GÜÇLÜLÜK
Uygulanan anti aging kişiye özel beslenme programında 
özellikle bacak, popo, karın bölgesi kaslarının güçlendirilmesi, 
seksüel aktiviteyi arttıracak hormonal destek mekanizmalarının 
artırılması hedefleniyor. Tedavi de bu esasa göre planlanıyor. 
Beslenme şekli değişikliği genelde kişinin kendini fiziksel 
ve psikolojik olarak daha iyi hissetmesini sağlıyor. Bu da 
daha sağlıklı ve canlı hissetmeye, psikolojinin, fiziksel 
gücün ve konsantrasyonunun yükselmesine, duygularının 
dengelenmesine yol açıyor. Beslenme düzenlemesiyle birlikte, 
daha önce hissedilen yorgunluk yerini enerji artışına ve canlılığa 
bırakıyor. Ayrıca destekleyici egzersizlerle metabolizma da 
güçlendirilebiliyor.
SA L KL  BİR CİLT

ayıflama sürecinde, yüzde ve vücutta görülen kırışıklıklar 
ile sarkmaların bu program uygulanırken oluşmadığının 
gözlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Turgut, Bu programda, 
kas ve dokuların değil, vücudun yağlı kısımlarını zayıflaması 
amaçlanıyor. Bu yöntemle zayıflayan kişinin de cildi gergin ve 
güzel kalıyor  diyor.

Nutrigenomik programına dahil olan kişiler, 
öncelikle beslenme konusunda doktorla bir 
görüşme yapılıyor. Laboratuvar tahlilleri 
doğrultusunda, tamamen kişiye özel 
beslenme programı hazırlanıyor. Bu program 
doğrultusunda, vücudu koruyacak olan kolay 
ve sorunsuz beslenme değişimi için gereken 
hazırlık da yapılmış oluyor. En az iki hafta 
devam edecek olan sıkı dönemde, vücut bu yeni 
ve sağlıklı beslenme programına hazırlanıyor. 
Üçüncü aşamada, ikinci aşamada izin 
verilmeyen besin çeşitleri ve miktarları kontrollü 
olarak tüketilmeye başlanıyor. Bu süreçte, kişi 
için en uygun olan beslenme biçimi bulunuyor. 
Dengeli bir metabolizmaya kavuşmak ise kişinin 
kendini daha iyi ve daha sağlıklı hissetmesini 
sağlıyor. Yeni görünümünden memnun olan 
kişiler ise koruma dönemine geçiyor.
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Gurme

a  rta  k r  
ürk ka

Her ne kadar bahane de olsa kahve, her zaman sohbetlerin ayrılmaz bir parçası olmuştur.  
Kahvenin hatırı sayılır bir içecek olması da onun ağırlığını, önemini hatırlatıyor bize. 

kahve tadımları yapılır, tadılan 
kahvelerin yorumlanması istenirdi. 
Katıldığım tüm kahve tadımlarında 
bu işin keyifli olduğu kadar ne 
kadar da zor olduğunu anladım. 
Dünyada ciddi bir kahve ticareti 
var ve dünyanın güneyinde yaşayan 
insanlar tarafından yetiştirilen, 
toplanan kahveler, dünyanın 
kuzeyinde yaşayanlar tarafından 
tüketiliyor. Kahve tadımı  sabah 
saatlerinde, damak algısının yüksek 
olduğu saat 10 11 civarında yapılıyor. 
Dünyada bu işi yapan çok sayıda 
uzman var. Kahvelerin yöresine, 
yani yetiştiği bölgeye, kalitelerine 
bakılıyor, harmanlara karar 
veriliyor, çekirdekler inceleniyor 
vs.  Amerika, İtalya, ransa bu işi 
son derece profesyonel biçimde 
yapıyor. Kahvelerini markalaştırıp 
pazarlama, satış ve tanıtımlarla 
güçlendiriyorlar. Günümüzde 

kullanım alanı genişleyen ve 
değişime uğrayan kahve pek 
çok sütlü içecekte aroma amaçlı 
kullanılıyor. Kahveli kurabiyeler, 
pastalar yapılıyor. Soğuk kahve 
çeşitleri sıcak aylarda buzlu olarak 
içiliyor. 

KANUNİ DÖNEMİNDEN 
GÜNÜMÜZE

Her ne kadar bahane de olsa 
kahve, her zaman sohbetlerin 
ayrılmaz bir parçası olmuştur. 
Hanımların birbirini sabah 
kahvesine davetleri, beylerin bir 
birine bir acı kahve ısmarlamaları, 
esnafın kahvehanelerde buluşmaları, 
kahve sohbetleri yüz yıllardır devam 
etmiş. Kahvenin hatırı sayılır bir 
içecek olması da onun ağırlığını, 
önemini hatırlatıyor bize. Yemen’den 
gelişi, keyifli içimi için özel fincanlar 
üretilmesi, sıcak külde bakır 
cezvede usulünce pişirilmesi  az, 
orta, çok kavrulmuş çekirdekleri, 
sade, az şekerli, orta, çok şekerli 
damak tadı seçenekleriyle kahve 
müthiş bir kültür. Hele Türk 
kahvesi, yani Türk usulü pişirilen 
çekirdekleri Yemen’den gelen 
kahve sıkı sıkıya sahip çıkmamız 
gereken bir kültür. Osmanlı’nın 
Avrupa’yı fetihlerde Viyana’ya kadar 

Gülhan Kara

K
ahveden 
bahsedildiği 
anda kokusunu 
burnumda 
hissederim. En 
keyif alarak 

içtiğim sıcak içecektir diyebilirim. 
Kendimi bildim bileli kahve içerim. 
Günün hangi saatinde olursa olsun 
şöyle bol köpüklü mis gibi bir 
Türk kahvesine hiç hayır demem. 
Kahvenin önce kokusuyla tanıştım. 
Düzenli olarak kahve pişirilen ve 
içilen bir evde doğduysanız bu 
kaçınılmazdır. 

Bir ‘kahvesever’ olarak meslek 
seçtiğim alanda bu sevgim ve 
kahveye olan ilgim hep işime 
yaramıştır. Kahve son yıllarda 
çok farklı boyutlara taşındı. İlk 
kahve konseptli ‘cafe’ler açılmaya 
başlandığı yıllarda gurmeler ve 
yemek yazarının davet edildiği 
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götürdüğü kahve çuvallarından 
günümüze döndüğümüzde nasıl 
bir popüler kültürün temellerini 
attığımızın ve dünyaya armağan 
ettiğimizin farkında mıyız acaba  
Kahve de, kakao gibi ağaçta yetişen 
yuvarlak meyveleri olan bir bitki. 
Kuru Kahveci Mehmet Efendi 
ve Oğulları’nın eb sayfasında 
şöyle tanımlanıyor  Yasemin gibi 
kokan beyaz renkli çiçeği, kiraza 
benzeyen kırmızı meyvesi ile kahve 
bitkisi 10. yüzyılda Habeşistan’da 
Etiyopya  keşfedildi. O dönemde, 

meyveleri kaynatıldıktan sonra 
suyu içilmek suretiyle tıbbi amaçlı 
kullanılıyor ve ‘sihirli meyve’ olarak 
adlandırılıyordu. Kahve bitkisinin 
ünü yayılınca, yüzyıllar boyu sürecek 
yolculuğu da başladı.  

Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde, 1543’te, Yemen Valisi 
Özdemir Paşa, Yemen’de içtiği 
ve çok sevdiği kahveyi İstanbul’a 
getirir. Kahve, kısa zamanda itibarlı 
bir içecek olarak saray mutfağında 
yerini alır. Saray görevleri arasına 
bir de ‘kahvecibaşı’ eklenir. Saraydan 
konaklara ardından evlere giren 
kahve, İstanbul halkının kısa 
sürede tutkunu olduğu bir lezzet 
haline gelir. Satın alınan çiğ kahve 
çekirdekleri tavalarda kavrulup, 
dibeklerde dövüldükten sonra 
cezvelerde pişirilmeye başlanır. 
Venedikliler, ransızlar, Viyanalılar, 
kısaca bütün Avrupa kahveyle 
Türkler sayesinde tanıştı ve kahveyi 
Türk usulü pişirerek içmeyi 
öğrendiler. 

Günümüze geldiğimizde ve şöyle 
bir çevremize baktığımızda İtalyan 
ve Amerikan kahve markalarının, 
kafelerinin hızla yaygınlaştığını 
ve gençliğin çok ilgi gösterdiğini 
görüyoruz. Bu yeni nesil kahve 
akımına ‘üçüncü nesil’ deniyor. Bu 
da ayrı bir yazı konusu... 

Türk kahvesinin, makinelerle 
hazırlanan İtalyan, ransız ve 
Amerikan usulü kahvelere göre daha 
zor, uğraştırıcı ve özen isteyen bir 
yöntemle hazırlansa da Türk usulü 
pişmiş bir fincan sade kahvenin yeri 
ayrıdır. 

Kahvenin gelişimiyle beraber 

onu pişirmeye, sunmaya yönelik 
bir sektör oluştu ve elektrikli kahve 
cezveleri hızla mutfaklara girdi. 
Eminönü’ne her indiğimde ya 
Kuru Kahveci Mehmed Efendi’den 
veya hemen 50 m ilerisinde aynı 
sokakta bulunan Kahveci Nuri 
Toplar’dan 100 gr orta kavrulmuş 
taze kahve almadan geçmiyorum. 
Nuri Toplar’ın dükkanına uğrarsanız 
içerdeki kavurma kazanını 
görmenizi tavsiye derim. Halen eski 
usulde odun ateşinde kavuruyorlar 
kahve çekirdeklerini... 

Kahvenin, yudum, yudum, hatta 
höpürdetilerek içilmesi adettendir. 
Ayıp sayarlar ama ayıp değildir. 
Bilakis kahveyi höpürdeterek 
içtiğinizde kokusunu, tadını, 
kalitesini ve lezzetini daha iyi 
anlarsınız. Aroması damaklarınıza 
yayılır. Kahve, sabah keyfidir. İnsanı 
uyandırır, canlandırır, kokusuyla 
keyiflendirir, zihin açar. Kahve, 
görücüye çıkan gelinlik genç kızın 
elleri titreyerek pişirdiği en özel ve 
en önemli ikramdır. Kahve, işten 
yorgun gelmiş eşine hanımın zevkle 
pişirip ikram ettiği yorgunluk 
içeceğidir. Kahve, ‘kahve altı’ndan 
sonra kuşluk vaktinin içeceğidir. 
Velhasıl kahve cezvesiyle, fincanıyla, 
yanında lokumuyla her zaman 
özeldir.

‘TÜRK KAHVESİ’NİN 
ÖZELLİKLERİ

Dünyanın en eski kahve 
pişirme yöntemidir. Köpük, kahve 
ve telveden oluşur. Yumuşak ve 
kadifemsi köpüğü sayesinde tadı 
ve kokusu uzun süre damakta 
kalır. Birkaç dakika süresince 
şekli bozulmadan kalabilen bu 
leziz köpüğü sayesinde, fincanda 
uzun süre sıcak kalabilen Türk 
kahvesi, fincanın formundan dolayı 
ve ince porselenden yapıldığı 
için diğer kahvelere göre daha 
yavaş soğur ve daha uzun süren 
bir kahve keyfi sunar. Yoğun 
kıvamı ve aromatik yapısı ile 
ağızdaki lezzet tomurcuklarını 
aşırı uyararak hafızada yer eder. 
Kendine özgü enfes kokusu ve 
özel köpüğü ile diğer kahvelerden 

kolaylıkla ayırt edilebilir. Kahve 
tutkunları tarafından, kaynatılarak 
içilebilen tek kahve olarak kabul 
edilir. Çünkü diğer tüm yöntemler 
belli derecelerdeki sıcak sularla 
kahvenin demlenmesi ya da 
özünün çıkarılması, filtre edilmesi 
yöntemiyle hazırlanır. Eşsizdir, 
çünkü kahvesi yani telvesi fincanın 
içinde durduğu halde içilebilen 
kısmı filtre edilmiş gibi durudur.  
Şekeri, tercihe göre pişirilme 
sırasında ilave edildiğinden 
diğer kahveler gibi sonradan 
tatlandırılmasına gerek kalmaz. 
Sabah mahmurluğunuzu hızlıca 
üzerinizden atmak, çabuk uyanmak 
ve bütün günü aynı uyanıklıkla 
geçirmek istiyorsanız, üşenmeyin 
kendinize bir fincan sade Türk 
kahvesi pişirin ve afiyetle için. 

T R AH E İ A I
İŞİRİ İR
eniş tabanlı, dar gövdeli dövme 

bakırdan bir cezveye  fincan içme 
suyu konur. Her bir fincan başına 
 kahve kaşığı dolusu ürk kahvesi 

konur. z şekerli olacaksa her 
fincan başına yarım kesme şeker, 
orta şekerli olacaksa fincan başına 
 kesme şeker, şekerli olacaksa .  

kesme şeker eklenir. öyle bir kez 
karıştırılıp kaşık içinden alınır ve 
kısık ateşte pişmeye bırakılır. ekrar 
karıştırılmaz. zerinde oluşan köpük 
kenarlardan hafifçe kabardığında 
cezve alınır fincanlara yarım yarım 
pay edilir. ir kez daha ateşe 
konur ve tekrar köpük kabartılıp 
hemen fincanlara doldurulur. 

anında birer bardak soğuk su ve 
varsa birer lokumla ikram edilir. 
Soğuk havalarda fincanları bir kez 
sıcak suyla çalkalayarak ısıtırsanız 
kahveleriniz çabuk soğumaz.  
Kahveden önce su içeriz ki 
damağımızı temizleyelim, kahvenin 
tadını daha iyi alalım diye.
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E  YE İ Dİ Ü TÜ 
Bİ İ Y R R
En yeni nesil ntel işlemcili dizüstü bilgisayarlardan 
bir kısmını sizin için derledik. En hafi f, taşınabilir 
cihazlardan ağır yük işçilerine kadar hepsi burada

Intel’in yeni işlemcilerine sahip 
dizüstü bilgisayarların en önemli 
özelliği pil tüketiminde eskiye 

nazaran daha tutumlu olmaları. Aynı 
zamanda bu yeni işlemciler sayesinde 
bilgisayarların performanslarında da 
gözle görülür bir artış var.

  EV İÇİN EN İYİSİ 

Teknoloji Y E N I L I K
Haber: Ersin AKMAN

DELL XPS 13 9360
İ  ntel ore i
B 16 GB DDR3

  SS
E ümleşik ntel H  

raphics 
E  ,  inç, , nfinity 

isplay
B  S  . , S   

hunderbolt , S  kart okuyucu
.  

LENOVO YOGA 920
İ ntel ore i
B   

  SS
E ümleşik ntel H  

raphics 
E  ,  inç, 
B  hunderbolt , S  .

.  

ASUS ZENBOOK FLIP S 
UX370UA
İ ntel ore i
B  16 GB DDR3

  SS
E ümleşik ntel H  

raphics 
E ,  inç, 
B  S  

.  

bir kısmını sizin için derledik. En hafi f, taşınabilir 
cihazlardan ağır yük işçilerine kadar hepsi burada

dizüstü bilgisayarların en önemli 

nazaran daha tutumlu olmaları. Aynı 
zamanda bu yeni işlemciler sayesinde 
bilgisayarların performanslarında da 

CASPER F650
İ ntel ore i
B   

  SS
E  e orce  

,  
E ,  inç, 
B thernet,  S  . , S  kart 
okuyucu, H , optik sürücü

.  

ASUS S510UN
İ  ntel ore i
B   

  SS
E  e orce ,  
GB
E ,  inç, 
B   S  . , S  kart okuyucu, 

S  , H
.  

  İŞ İÇİN EN İYİSİ

.  

ASUS S510UN

112

E
GB
E
B

S  , H

HP 14 BS104NT
İ ntel ore i
B   

  SS
E  adeon ,  
E  inç, 
B optik sürücü, H , S  . ,   

S  . , Sub, thernet, S  kart okuyucu
.  

DELL INSPIRON 5379
İ ntel ore i
B  , 

  SS
E ümleşik ntel 

H  raphics 
E  ,  inç, 

, 
dokunmatik
B  S  

. , H , S  kart 
okuyucu

.  

E M L A K  K O N U T
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  OYUN İÇİN EN İYİSİ ı a  ı a  ı a

 
Y  

 skiden orta sını  
olarak adlandırılan 

Samsung’un Galaxy A 
serisi  artık st n kamera 
yetenekleri sayesinde st 
sını  tele onlarla yarı ıyor. 
amsung un ubat ayında 

satı a çıkardı ı ala y  
ve  modelleri zellikle 
sel ie çekimlerinde ço u 

pahalı tele ondan daha iyi 
bir per ormans sergiliyor.

B E K O  R Y T  T   
 eko nun en yeni serisi olan rystal  adından da anla ıla a ı gibi 

kristal netli inde g r nt  sunuyor.  inçlik bu model  D 
deste inden ba ka ses anlamında da DT  remium ound ve Dolby Digital 

serti ikalarına sahip.

O Y  
 ony nin  isimli bu kulak içi luetooth kulaklı ı tablet  ep 

tele onu veya televizyon  laptop gibi ihazlarla e le tirilebiliyor. Çok 
ba arılı bir g r lt  engelleme teknolo isine sahip olan r n n kutusu  aynı 

zamanda ar  nitesi olarak da kullanılabiliyor.

E M L A K  K O N U T

  OYUN İÇİN EN İYİSİ

HP ENVY 13 AD100NT
İ ntel ore i
B    

  SS
E  e orce 

,  
E  ,  inç, 
B  S   isplay ort 
. ,  S  . , microS  kart 

okuyucu
 .  

ACER E5-576G
İ  ntel ore i
B 16 GB DDR3

  H
E  e orce 

,   
E  ,  inç 
B  thernet,  S  . , 
S  kart okuyucu, H , Sub, 
optik sürücü

.  

LENOVO IDEAPAD 
520
İ ntel ore i

B   
  H

E NVIDIA 
e orce ,   

E  ,  inç, 
B  thernet,  

S  . , S  kart okuyucu, 
H , S  , optik sürücü

 .  

DELL VOSTRO 14 5471
İ ntel ore i
B  

  SS
E  adeon ,  
E  in, 
B   S  . , S   isplay ort , H , 

thernet, H , S  kart okuyucu
,  

LENOVO IDEAPAD 
520
İ

B

E
e orce ,   

E
B

S  . , S  kart okuyucu, 
H , S  , optik sürücü
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Bulmaca
Resimdeki

proje
Tekin 

olmayan

Uzaklık 
anlatan
sözcük

Ses
geçirmez 
bir briket

cinsi

Tepkili 
uçak

Pazarlama

Vizon
“… 

Corbusier”
(mimar)

Özlem
Boru sesi

Evrenpulu

Değerli 
bir taş
Lise 

öğrencisi
Nişasta

parçalama
enzimi

Geri verme
Pinpong

Bir çalgı

Bir bağlaç

Harekete
hazır, tetikte

En gelişmiş
röntgen
“Jet …”
(aktör)

Avusturya
plakası

Bir yapının
taşıyıcı iskeleti

Almanca
evet

Taşların
yere döşe-
nip sıkış-
tırılması

Bir borsa
görevlisi

Familya

Beddua

Doğa 
yıkımı

Arapçada 
ilk harf

Spielberg
filmi

Zerk

Büyük tepsi

Köpek
Fayans

Düz ve ensiz
bir kılıç

Hicap
Orhan 

Pamuk’un
bir romanı

Sebep Namuslu

Bir iskambil
oyunu

Külde pişen
çörek

İri delikli
kalbur

Ağaçlıklı yol

Bir renk

Bir meyve

Ünlem

Faktör

Aynı ahır
adına koşan

atlar

Baş çoban

Öbür yan

Cılız, zayıf,
güçsüz

Dördül
Birinin
payına

düşen şey
Orijin

Otlak

Kiloamper
simgesi

Bir şaşma
ünlemi

Kampana Temel, 
esas

Ucu bucağı
olmayan

Bir meyve
Hangi yer

Güney
Afrika
plakası

Mitoloji

İsim
Kuramsal

Uçan
memeli

Pierre
Loti’nin bir

romanı

Toplum
yaşamına

uygun
davranma

Temiz

Tırpana
balığı

Antalya’da
bir plaj

Kaz
Dağları’nın

eski adı

Altın

U harfi
biçimli 

betonarme
demiri

Amaç

SEMT 
BAHÇEKENT

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR EKİ 
B  

Ü Ü

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

V H M A O D
İ H Z A R A T R A H Ş A N
Z A N K A A M A S R A O

S K İ E V E A Ş İ N A K
O L D E N E Y İ M T O S
Z E L İ L R O T A R İ A

P İ A Ş İ Y O N
T A Y J E T

M E T İ S T İ O D
Ö H Ö T A N E

S A L A M Z O R
A Y E N E İ K A M E
R E K L A M T A T A M İ

R E O H A R A P R İ A
A K S İ E M A R E A D

Y E K A Y E V İ A L A T A
S Ü R V E Y A N B İ Z İ M

Orta bölümde yer alan projemiz ‘Bizim Mahalle’ydi.
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