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Bir dünya 
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Patronlardan 
eğitime yatırım

ESKI ‘HIFZISSIHHA’ KAMU-ÖZEL 
SEKTÖR ORTAKLIĞIYLA YENILENIYOR
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büyük başarı
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Emlak&Konut dergisi vesilesiyle şirket olarak 
faaliyetlerimizi, sektörde yaşanan gelişmeleri 
ve güncel bilgileri sizinle paylaşmaya 
devam ediyoruz. İlk yarısını tamamlamaya 
yaklaştığımız 2018 yılının bu döneminde, şirket 

olarak yüksek kârlılık, satış oranı ve gerçekleştirdiğimiz 
ihaleler ile başarılı bir dönem geçirdiğimizi paylaşmaktan 
mutluluk duyuyorum. 15 yıldır sürekli artırarak 
sürdürdüğümüz iş hacmimiz ve kârlılığımız tüm hızıyla 
devam ederken, bu konuda sektöre ve ülkemize fayda 
sağlamak bakış açısıyla ben ve tüm çalışma arkadaşlarım 
aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Ülkemizin 2017 yılında yakaladığı 7,4 büyüme 
oranının ve bu konuda süregelen istikrarın, 2018 yılı için 
hem sektör hem de şirketimiz açısından olumlu etki ve 
canlılık gerçekleştirdiğini belirtmek isterim. Uzun yıllardır 
istikrarlı bir şekilde büyüyen ülkemizde inşaat sektörü 
ana pay sahiplerinden olmuş ve bu etkisini sektörün tüm 
elemanlarının katkılarıyla sürdürmeye devam etmektedir. 
Son dönemde özellikle konut sektöründe çizilen 
karamsar senaryoyu yalanlar nitelikte 2018 ilk çeyrek 
döneminde Türkiye genelinde 304 bin adet konut satışı 
gerçekleşmiştir. 

Şirket olarak ise 2018 yılının ilk çeyreklik dönemini 
1 milyar TL satış gelirinin üzerine çıkarak hedeflerimiz 
doğrultusunda bir satış oranıyla tamamladık. 31 
Mart tarihi itibarıyla açıklamış olduğumuz finansal 
göstergelerimizle ise 867 milyon TL gibi yüksek bir dönem 
kârı yakalamıştık. 1,8 milyar TL olarak belirlediğimiz 2018 
yılı kâr hedefimizin yaklaşık yarısını böylelikle ilk çeyrek 
sonu itibarıyla yakalamış bulunmaktayız.

Bunun yanında; yine sene başı itibarıyla açıkladığımız 
ihale takvimini takiben İstanbul Şişli, İstanbul Çekmeköy 
ve bir parçası Galatasaray Spor Kulübü’nün arsasını teşkil 
eden Florya arsalarımızın ihalelerini gerçekleştirdik. Bu 
ihalelerde elde ettiğimiz çarpan 1,74 seviyesinde olmakla 
birlikte 5,12 milyar TL toplam satış geliri rakamını da 

elde etmiş bulunuyoruz. Bunun 1,89 milyar TL’lik kısmı 
Minimum Şirket Payı Geliri, 1,06 milyar TL’lik kısmı ise 
Emlak Konut’un payına düşecek olan asgari tutar olarak 
belirlenmiştir.               

2017 yıl sonu itibarıyla elde ettiğimiz kârın, yüzde 40 
temettü politikamız gereği 666,9 milyon TL’lik kısmını 
2017 Yılı Genel Kurulu’muzda kabul edildiği şekliyle 
Mayıs ayı sonunda tüm yatırımcılarımıza ödemeyi taahhüt 
etmiş bulunuyoruz. Tüm konut ve hisse yatırımcılarımıza, 
şirketimize verdikleri destekten ve güvenden ötürü 
teşekkür ederim. 

Ayrıca, şirketimizin sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında kurmuş olduğu basketbol branşında faaliyet 
gösteren Spor Kulübümüz, yaşları 13 ila 18 arasında 
değişen 50’yi aşkın lisanslı sporcusuyla U13 E- U13 K- U14 
K- U15 K ve U18 K olmak üzere 5 ayrı takımla mücadele 
etmektedir. U14 Kız takımımız 3 Mayıs tarihinde Beşiktaş 
ile oynadığı final mücadelesini kazanarak şampiyonluğa 
ulaşmıştır. Bu vesileyle kızlarımızı göstermiş oldukları 
başarıdan dolayı bir kez daha tebrik etmek ve diğer 
takımlarımıza da başarılar dilemek isterim. Gençlerimizin 
spor konusunda olanaklarını geliştirmek, onlara bu 
konuda imkan sağlamanın ülkemiz çocukları açısından çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda biz ve bizim 
gibi şirketlerin Türk sporuna sağlayabileceği her katkının 
değerli olduğu inancındayım.

Son olarak ülkemizin girdiği erken seçim döneminin 
tüm vatandaşlarımız, ülkemiz ve şirket olarak öncüsü 
olduğumuz inşaat sektörü için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar...

GENEL MÜDÜR’DEN
MURAT KURUM

Emlak Konut GYO Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Kurum
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İlk çeyrek 
sonu 
hedeflerimizi 
tutturduk
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İÇİNDEKİLER  MAYIS-HAZİRAN 2018

06 DEĞERLI TEŞVIKIYE ARAZISI 
IÇIN IMZALAR ATILDI

 Emlak Konut GYO ile DAP 
Holding arasında İstanbul’un 
değerli arazilerinden biri olan 
Şişli Teşvikiye Arazisi ihalesi 
kapsamında imzalar atıldı. 

10 HOŞGELDIN 11 AYIN 
SULTANI!

 Ramazan ayı tüm bereketiyle 
geldi. Sofralar paylaşılıyor, 
dualar yükseliyor ve bir Türkiye 
geleneği olarak, her ilde 
kurulan Ramazan çadırları ile 
bu Ramazan’da da kimse aç 
yatmıyor.

16 GAZIANTEP’E YIL SONUNDA 
GÜNEŞ DOĞACAK

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Gaziantep’te inşası 
devam eden Güneş Barajı’nın yıl 
sonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

18 BIRLIKTEN GÜÇ DOĞACAK, 
TÜRKIYE KAZANACAK

 Hükümetin çağrısıyla 
gerçekleşen faiz indirimi 
teşviğine GYODER, İNDER 
VE KONUTDER indirim 
kampanyasıyla destek verdi. 

20 PATRONLARDAN EĞITIME 
YATIRIM

 Bazı gayrimenkul geliştirici 
şirketlerin patronları, eğitim 
alanındaki yatırımlarıyla öne 
çıkıyor. 

28 BEKLENEN KDV INDIRIMI 
GELDI

 Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 
ay süreyle, konut teslimlerinde, 
yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV 
uygulanacak. 

49 TÜRKLERE NOBELLER 
KAZANDIRACAK PROJE 
YOLDA

 Eski ‘Hıfzıssıhha’ kamu-özel 
sektör ortaklığıyla yenileniyor. 
Proje dahilinde 2’si uluslararası 
akreditasyona sahip olmak üzere 
303 laboratuvar olacak. 

64 BIR DÜNYA ŞEHRI DOĞUYOR: 
BEYOĞLU 

 Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan röportajı.

86 TARIH VE KÜLTÜR ŞEHRI 
TOKAT

 Hala her sokağında tarihi 
koklayabileceğiniz Tokat, 
Yeşilırmak’ın bereketli topraklarının 
üzerinde sıcacık bir Anadolu 
şehridir.

EMLAK KONUT GYO A.Ş. adına
İMTİYAZ SAHİBİ
Ertan Yetim

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Havvanur Yurtsever

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu) 
Özlem Hanoğlu Çelik

YAYIN KURULU 
Özlem Hanoğlu Çelik

Nurettin Şam
Hakan Akbulut
Yasemin Ülkü

Mehmet Akif Aydoğan
İlyas Fehim Çelik
Selçuk Aydemir

Enver Turan

KATKIDA BULUNANLAR 
Yıldıray Gökkaya, Fulya Arslan, 
Selma Şenol, Bahadır Dalkılıç 

Mustafa Aşkın, Ezgi Kızıl

YÖNETİM YERİ

EMLAK KONUT GYO A.Ş
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B 

ATAŞEHİR - İSTANBUL
Telefon: 444 36 55

Faks: 0216 456 48 75
info@emlakkonutdergi.com

BASKI: Elma Basım
Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No: 16/7 

Sefaköy - Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0212 697 30 30

Yayın türü: Aylık, süreli.

emlak&konut

49 12 16

64

Başkentray 
Cumhurbaşkanı’nın 

katıldığı törenle 
hizmete 
başladı.
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İNFOGRAFİK
PROJELERİMİZ

TAMAMLANAN 
PROJELER

PROJE SAYISI: 82 İNŞAAT ALANI: 14.729.299 M2

DEVAM EDEN 
PROJELER

PROJE SAYISI: 54 İNŞAAT ALANI: 13.887.534 M2
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2 1
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K R E Ş
7

SAĞ L I K  T E S İ S İ
3

SAĞ L I K  T E S İ S İ
7

CA M İ
7
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1 6

Emlak Konut GYO 2003 - 2017 yılları arasında toplamda 
130.984 adet bağımsız bölüm 44 okul, 23 cami projesi geliştirdi.

Genel toplam: 130.984 bağımsız bölüm
Dipnot: İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanıp ancak ruhsatı alınmamış projelerde inşaat alanı üzerinden 
tahmini hesaplama yapılmıştır. İnşaat ruhsatı alındığında artı eksi değişiklikler olabilir.

PROJELER

TOPLAM: 115.846 KONUT, 15.138 TİCARET, 44 OKUL, 1.192 DERSLİK, 10 KREŞ, 10 SAĞLIK TESİSİ, 23 CAMİ

TOPLAM PROJE SAYISI: 136 TOPLAM İNŞAAT ALANI: 28.616.833 M2
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HABER
İHALE

DEĞERLİ TEŞVİKİYE 
ARAZİSİ İÇİN 

İMZALAR ATILDI
Emlak Konut GYO ile DAP Holding arasında İstanbul’un 

değerli arazilerinden biri olan Şişli Teşvikiye Arazisi 
ihalesi kapsamında imzalar atıldı.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, İstlife Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Topçuoğlu ve Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu
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Emlak Konut GYO 
tarafından ihalesi yapılan 
ve DAP Holding iştiraki 
Eltes İnşaat & İstlife Yapı 
İş Ortaklığı tarafından 

toplam 1 milyar 763 milyon 750 bin 
TL bedelle kazanılan Şişli Teşvikiye 
Arazisi İhalesi’nin imza töreni 27 
Nisan günü gerçekleşti.

Yaklaşık 21 dönümlük arsanın 
13 dönümü ticaret ve konut alanı, 
1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve 
yaklaşık 7 dönümü de park alanı 
olarak ayrılacak. Konut ve ticaret 
alanında yapılacak binaların kat sayısı 
10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı 
da 5 kat olarak belirlendi.  

İmza töreninde ihaleye ilişkin 
açıklamalar yapan Emlak Konut 
GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 
ihalenin başta ülkemiz olmak üzere 
sektörümüze ve kazanan firmalara 
hayırlı olmasını dileyerek şunları dile 
getirdi: “İstanbul’un değerli yerleşim 
yerlerinden biri olan Teşvikiye’deki 
arazinin ülkemize kazandırılacak 
olmasından mutluluk duyuyoruz. 
Böylesi değerli bir arsanın ihalesini 
başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, 
bizlere ve sektörümüze olan inancın 
bir göstergesidir. Emlak Konut 
olarak ülkemizin geleceğine ve 

ekonomisine güvenimiz tam. Bu 
vesileyle sektörümüzün sürdürülebilir 
büyümesini devam ettirmek ve 
gelişimini sağlamak amacıyla 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 

ZİYA YILMAZ: “YATIRIMLARA 
DEVAM EDİYORUZ” 

DAP Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya Yılmaz da imzaya ilişkin 
olarak yaptığı değerlendirmede şöyle 
konuştu: “Ülkemize ve İstanbul’un 
potansiyeline güveniyoruz. DAP 
Holding olarak bugünün değil, 30 
– 40 yıl sonrasının yapılarını inşa 
ediyoruz. Bulunduğumuz bölgelere 
değer katan bir vizyonla Teşvikiye’ye 

DAP Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya 
Yılmaz, Emlak 
Konut GYO 
Genel Müdürü 
Murat Kurum, 
İstlife Yapı 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci 
Topçuoğlu 

bir eser kazandırmak istiyoruz. Bu 
çerçevede sahip olduğumuz güçlü 
finansal yapımızla yatırımlarımıza 
ve ülkemize katma değer sağlamaya 
devam ediyoruz. İhalenin başta 
sektörümüze ve Emlak Konut 
GYO’ya olmak üzere firmalarımıza 
da hayırlı olmasını diliyorum.”

İstlife Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Topçuoğlu da yaptığı 
değerlendirmede DAP Holding’le 
olan ortaklıkları çerçevesinde 
Emlak Konut GYO’nun ihalesini 
kazanmış olmaktan ve böylelikle 
ülke ekonomisine katkı sağlayacak 
olmaktan mutluluk duyduklarını 
belirtti. 
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BİZDEN 
HABERLER

Sezonu İstanbul Final 
grubuna kalarak 
Galatasaray, Fenerbahçe 
ve Beşiktaş’ın önünde 
2. sırada tamamlayan 

Emlak Konut Spor Kulübü, U14 
Kızlar Basketbol liginde Play-
Off maçlarında Çeyrek Final’de 
Fenerbahçe ile karşılaştı. Baştan 
sona çekişmeli geçen maçı son saniye 
basketi ile 56-55 kazanan takımın 
finaldeki rakibi Beşiktaş oldu.

Başta Emlak Konut Yönetim 
Kurulu Başkanı Ertan Yetim, 
Emlak Konut Genel Müdürü Murat 
Kurum ve Kulüp Başkanı Hakan 
Gedikli olmak üzere Emlak Konut 
Yönetiminin büyük ilgi gösterdiği 
final maçı, kulübün İstanbul 

Emlak Konut Spor 
Kulübü’nden 
büyük başarı

Emlak Konut Spor 
Kulübü, büyük bir 
rekabete sahne olan 
İstanbul U14 A Kızlar 
Basketbol Yerel 
Ligi’nde tüm rakiplerini 
geride bırakarak 
İstanbul şampiyonu 
oldu. 
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şampiyonluğunu ilan etmesiyle 
tamamlandı. Takımı destekleyen 
yaklaşık 100 kişilik taraftarının 
önünde Mavi Melekler baştan sona 
büyük bir fark yaratarak maçı 41-34 
kazandı. 

Emlak Konut yönetiminin, 
çalışanlarının ve taraftarların büyük 
bir destekle soluksuz izlediği maçın 
sonunda Emlak Konut U14 kız takımı 
ilk senesinde büyük bir başarıya imza 
atarak şampiyonluğa ulaştı. Spor 
Kulübüne her zaman büyük destek 
veren Emlak Konut Yönetim Kurulu 
Başkanı Ertan Yetim ve Emlak 
Konut Genel Müdürü Murat Kurum 
final maçı sonrası şampiyonluğa 
ulaşan mavi meleklere şampiyonluk 
primi sözü verdi. 

Bunun yanında final grubunda 
sezonu 2. tamamlayan Emlak Konut 
U13 kız takımı da İstanbul Play-
Off’larında yarı finale yükseldi. Yarı 
Final ile birlikte sezona nokta koyan 
U13 kız takımı İstanbul 4.’sü olarak 
kupa almaya hak kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
altyapı takımları için organize edilen 
kupa töreninde 5 altyapı takımından 
2’si kupa kaldırarak sezonu 
tamamladı. 

Final maçı sonrası sezonu 
değerlendiren Kulüp Başkanı Hakan 
Gedikli, “Önümüzdeki sezon bu 
başarı çıtasını daha da yükselterek 
yolumuza devam edeceğiz. Bizim için 
öncelik gençlere spor alışkanlığını 
vererek ülkemize yararlı, disiplinli, 
sağlıklı ve başarılı gençler yetiştirmek. 
Emlak Konut ailesi adına tüm 
sporcularımızı ve teknik ekibimizi 
bir kez daha başarılarından dolayı 
kutlarım” diye konuştu.

Takımı destekleyen yaklaşık 100 kişilik taraftarının 
önünde Mavi Melekler baştan sona büyük bir fark 
yaratarak maçı 41-34 kazandı. 
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HABER
RAMAZAN ÖZEL

HOŞ GELDIN 
11 AYIN SULTANI 

RAMAZAN!
Ramazan ayı tüm bereketiyle geldi. Sofralar paylaşılıyor, dualar 

yükseliyor ve bir Türkiye geleneği olarak, her ilde kurulan 
Ramazan çadırları ile bu Ramazan’da da kimse aç yatmıyor.
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İslam dünyasının heyecanla 
beklediği Ramazan ayı geldi. 
15 Mayıs Salı gününü 16 Mayıs 
Çarşamba gününe bağlayan gece 
ilk sahura kalkıldı.

Ramazan ayının bitişi ise 14 
Haziran Perşembe akşamı olacak. 
İslam dininde oldukça önemli bir yere 
sahip olan Kadir Gecesi ise 10 Haziran 
Pazar gününe denk geliyor. Ramazan 
Bayramı’nın arifesi 14 Haziran 2018 
Perşembe gününe denk gelirken, birinci 
günü 15 Haziran Cuma gününe geliyor. 

RAMAZAN AYINDA UMRE 
ZİYARETLERİ ARTIYOR

Müslümanlar için en önemli 
ibadetlerden biri olan Umre ziyareti, 
mübarek üç aylarda yoğun olarak tercih 
ediliyor. Ramazan ayında Umre ziyereti 
için dünyanın her yerinden milyonlarca 
Müslüman, Kabe ve Mescid-i Nebevi’ye 
akın ediyor. Birbiri ardına açılan 
rahmet ve mağfiret kapıları olan 
Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde 
barındıran Üç Aylar; Regâib kandiliyle 
başlayan, Miraç ve Berat’le devam 
eden, bin aydan daha hayırlı Kadir 
gecesiyle Ramazan bayramına bağlanan 
bağışlanma aylarıdır. Ve üç aylık bu 
kutsal dönemde ibadet yapmak için her 
ayın farklı bir önemi bulunuyor. 

İSTANBUL’DA RAMAZAN…
On bir ayın sultanı Ramazan; tarih, 

kültür ve maneviyatla harmanlanan 
İstanbul’da bir başka güzellikte 
yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan 
ayını; tarihi, kültürü ve maneviyatıyla 
‘Sultanlar Şehri İstanbul’a ve 
İstanbullulara yaraşır sanatsal ve 
kültürel etkinliklerle ihya ediyor. 
Rahmet, bereket ve mağfiretin adı 
Ramazan boyunca, etkinlik alanları ve 
açık hava iftarlarında biraya gelen on 
binlerce kişi, kardeşlik ve paylaşmanın 
huzurunu doyasıya yaşıyor. 

MALTEPE ŞEHİR PARKI 
RAMAZAN ETKİNLİK 
ALANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce, 
Maltepe sahilindeki 1 milyon 200 bin 
metrekarelik alanın doldurulmasıyla 
oluşturulan Avrupa’nın en büyük 
yaşam, spor ve eğlence merkezi 
Marmara Şehir Parkı, Anadolu 
yakasındaki Ramazan etkinliklerine ev 
sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
2014 yılından itibaren Ramazan 
etkinlikleri düzenlemek için belirlediği 
iki yeni adresten biri olan Maltepe 
Şehir Parkı sayesinde özellikle Anadolu 
yakasında yaşayan İstanbullular, on 
bir ayın sultanı Ramazan ayını, tüm 
maneviyatıyla geleneksel kültürümüzü 
yansıtan bir atmosferde yaşama 
imkânına kavuştu.

AÇIK HAVA İFTAR 
SOFRALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Ramazan ayı boyunca İstanbul’un 
çeşitli semtlerinde düzenlediği Açık 
hava İftarları ile bir araya gelen 
1 milyonun üzerinde İstanbullu, 
birlik ve beraberlik içerisinde oruç 
açmanın manevi hazzını yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2010 
yılından bu yana Açıkhava İftarları ile 
Ramazan Ayı boyunca İstanbul’un farklı 
semtlerinde kurduğu iftar sofralarında 
İstanbulluları bir araya getiriyor. İBB 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 
gerçekleştirilen Açıkhava İftarları ile her 
gün 20 binin üzerinde İstanbullu iftar 
sofralarında buluşuyor. Kurulan iftar 
sofralarıyla bir yandan aynı coğrafyayı 
paylaşan halk arasında dayanışma 
ve paylaşma duyguları artırılırken bir 
yandan da kültürümüzü yansıtan örf 
ve adetlerimizin yaşatılmasına katkı 
sağlanıyor.  Kardeşlik ve dayanışmanın 
doyasıya yaşandığı iftar sofralarında 
Ramazan ayının ruhuna uygun olarak 
ihtiyaç sahibi aileler ile gönüllüler de 
bir araya geliyor. Ramazan ayı boyunca 
İstanbul’un farklı semtlerinde toplam 
1 milyonun üzerinde İstanbullunun 
ağırlandığı iftar sofraları ile ilgili tüm 
organizasyon çalışmaları ve her türlü 
ikram ise İBB İşletmeler Müdürlüğü’ne 
bağlı Lojistik Destek Merkezi’nce 
gerçekleştiriliyor.

YENİKAPI ŞEHİR PARKI 
RAMAZAN ETKİNLİK 
ALANI

On bir ayın sultanı Ramazan’ın tüm 
maneviyatı ve coşkusuyla yaşandığı 
İstanbul’da etkinlik adreslerinden 
biri de Yenikapı Şehir Parkı. Yenikapı 
sahilinde 700 bin metrekare alan 
üzerine kurulan Yenikapı Sahili ve Etkinlik 
Alanı, 2014 yılından itibaren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa 
yakasındaki Ramazan etkinliklerine ev 
sahipliği yapıyor.

Sahil boyunca uzanan Yenikapı 
Şehir Parkı Etkinlik Alanı, göz alabildiğine 
ağaçlandırılarak yeşille mavinin müthiş 
uyumu içerisinde, uzun yürüyüş ve 
bisiklet parkurları ile Ramazan ayı 
boyunca İstanbullular için farklı bir 
alternatif oluyor. Ramazan ayı içerisinde 
her gece yaklaşık 25 bin İstanbullunun 
geleneksel Ramazan eğlenceleriyle 
buluştuğu Yenikapı Şehir Parkı’ndaki 
etkinliklerin her yıl aynı coşkuyla sürmesi 
için gerekli çalışmalar yapılıyor.

İFTAR ÇADIRLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 
Ramazan ayı boyunca her 
gün, iftar saatinde  çeşitli 
nedenlerde evlerine yetişemeyen 
vatandaşlar için çadır kurarak 
sıcak iftarlık dağıtıyor. 2013 
yılından buyana Mecidiyeköy 
ve Taksim Meydanı’nda kurulan 
sabit iftar çadırlarında, Ramazan 
ayı boyunca her gün toplam 9 
bini aşkın kişiye iftar veriliyor.
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Ankara’da, Sincan-
Kayaş arasında 
metro konforunda 
banliyö hizmeti sunan 
Başkentray, başlangıçta 

15 dakikada bir, ilerleyen zamanda 
ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle 
günlük 520 bin yolcuya hizmet 
verecek.

Proje kapsamında tamamı 
engelli vatandaşların kullanımına 
uygun projelendirilen bir YHT gar 
ve 23 banliyö istasyonunun yapımı 
da tamamlandı. Sincan, Lale, 
Elvankent, YHT Eryaman Gar, 
Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, 
Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş 
istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri kapalı ticari 
alanlar oluşturuldu. Başkentray’ın 
Yenişehir İstasyonu’ndan Kızılay 
Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe 
istasyonlarından Ankaray’a yolcu 
aktarması mümkün olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Kayaş Tren Garı’nda 
düzenlenen Başkentray Açılış 
Töreni’nde yaptığı konuşmasında, 
Ankara’da metro konforunda banliyö 
hizmeti verecek Başkentray’ın 
Ankara’ya ve ülkeye hayırlı olmasını 
diledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür 
eden Erdoğan, İstanbul’daki 
Marmaray ve İzmir’deki Egeray’ın 
ardından şehir için banliyö 
hizmetinde üçüncü projeyi de hayata 
geçirdiklerini bildirdi. Şehrin en 
uç iki noktasını birleştiren Kayaş-
Sincan hattı üzerinde modern ulaşım 
ihtiyacına uygun bir şekilde yepyeni 
bir hat kurduklarını vurgulayan 
Erdoğan, toplam 156 kilometrelik 
yeni demiryolu döşeyip istasyonları 
her türlü ihtiyaca cevap verecek 
hale getirerek, alt ve üst geçitlerle 
güzergah güvenliğini sağlayarak, 
hattın diğer ulaşım ağlarıyla 

entegrasyonunu temin ederek 
Ankara’ya iftiharla anlatılacak bir 
banliyö hattı kazandırdıklarını belirtti.

MESAFELER KISALDI
Erdoğan, Kayaş’tan Sincan’a 45 

dakikada gidilebilmesini sağlayacak 
Başkentray altyapısının aynı zamanda 
yüksek hızlı trenin Eryaman-Gar 
mesafesini de kısalttığına işaret 
ederek, “İlk etapta 15 dakikada 
bir olacak trenlerin hareket 
aralığı gerekirse 5 dakikada bire 
kadar indirilecek. Hem zamandan 
kazandıracak hem de konforlu 
seyahate imkan hazırlayacak 
hizmetin bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu muhteşem katılım bu 
projenin ne kadar önemli olduğunu 
da ortaya koyuyor. 

Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin her 
köşesi gibi Ankara’ya da şehircilik 
bakımından adeta çağ atlattık. 
Çevresi gecekondularla kuşatılmış, 

BAŞKENT 
YENİ ULAŞIM 

ARACINA KAVUŞTU
Ankara’nın önemli yatırımlarından Başkentray, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.



14   MAYIS / HAZİRAN 2018

HABER
ULAŞIM

havası kirden, dereleri kokudan, 
sokakları pislikten geçilmeyen bir 
şehirden başkentlik sıfatına yakışan 
görüntüye kavuşan bir Ankara’ya 
geliyoruz. Bakın geldik demiyorum. 
Şimdi, kentsel dönüşüm diyoruz, 
yerinden dönüşüm diyorum. İnşallah 
bu görülen bütün yerlerde yerinden 
dönüşümü gerçekleştireceğiz ve 
her taraf pırıl pırıl olacak. Benim 
kardeşim, vatandaşım da modern bir 
hayatı yaşayacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
1970’lerde yokluğun ve yoksulluğun 
bir yandan, terörün bir yandan 
cendere gibi sıkıştırdığı Kayaş’ın, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin 
en somut ifadesi olduğunu aktardı. 
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 
“Gençlere, o eski Türkiye’yi, eski 
Ankara’yı anlatmak gerçekten zor. 
Bugünün gençleri musluklardan 
haftalarca, aylarca su akmamasının 
ne demek olduğunu, çeşme ve tanker 
kuyruklarını bilmezler. Şimdi arıza 
veya bakım sebebiyle birkaç saatlik 
veya bilemediğiniz bir iki günlük su 
kesintisi uygulandığında hayatımız 
nasıl felç oluyor değil mi? Gençler 
odun kömürle tek odası ısınan evlerde 
soğuktan titreyerek kışı geçirmenin ne 
anlama geldiğini, tüp kuyruklarında 
gecelemenin nasıl bir şey olduğunu 

anlayamazlar. Büyüklerinizden 
bunları dinleyin. Doğalgaz ile ısınan, 
musluktan kesintisiz 24 saat sıcak su 
akan, çakmağı çakınca yanan ocağı 
bulunan bir evde yaşayana bunları 
anlatmak elbette mümkün değil.”

Erdoğan gençlere şöyle seslendi: 
“Şimdi havayolunu halkın yolu haline 
getirdik. Pek çok yere uçakla gitmek 
otobüsle gitmekten hem daha kolay 
hem daha hesaplı hale geldi. Bütün 
bunların muhasebesini kendi içimizde 
yapmazsak nereden geldiğimizi 
unuturuz. Nereden geldiğimizi 
unuttuğumuzda nereye gideceğimizi 
de bilemeyiz. Türkiye’nin 1970 ve 90’lı 
yıllarını bilmeyen, hadi geçtik, son 
15 yılda yapılanların manasını, 2023 
hedeflerinin önemini de anlatamayız. 
Bunun için tüm vatandaşlarımdan, 
özellikle de gençlerimizden şunu 
rica ediyorum; gençler Peygamber 
Efendimizin nübüvvetinden bugüne 
medeniyetimizi lütfen çok iyi 
öğrenin.”

Erdoğan, “İhracatımıza 6 milyar 

dolarlık katkı yapacak, ithalatımızı 
12 milyar dolar azaltacak 135 milyar 
liralık yatırım teşvik belgelerini 
sahiplerine teslim ettik. Böylece, 
olumsuz değerlendirmelerin en 
önemli bahanesi olan cari açığın 
düşürülmesine yönelik çok ciddi 
bir adım atmış olduk. Yatırım 
ortamının iyileştirilmesine yönelik 
çok önemli düzenlemeleri hayata 
geçirdik. Neredeyse her gün savunma 
sanayisinde gerçekten çok önemli 
başarıların haberlerini alıyoruz” diye 
konuştu.

Bunların yanı sıra terör 
eylemlerinde zarar gören 
Diyarbakır’ın Sur ilçesini 2 milyar 
lirayı aşan bir yatırımla yeniden 
hayata döndürdüklerini belirten 
Erdoğan, Çanakkale’de kendi 
alanında dünyanın en büyük eseri 
olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
kule kazıklarını da denize çaktıklarını 
anımsattı.

Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi 
metrosunu Kızılay’a uzattıklarını, 
bunun da inşaatının başladığını 
aktaran Erdoğan, Kuyubaşı’ndan 
Esenboğa Havalimanı, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi’ne uzatmak 
için de bu yıl ihale yaptıklarını sonra 
da Çubuk’a uzatacakları bilgisini 
paylaştı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: “Dev Kanal 
İstanbul’un ihalesini 
yapmamız olmazsa 
olmaz hale geldi. İşte 
son Boğaz’daki kaza 
bunun ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koydu, 
daha bekleyemeyiz. 
Bu ihalenin süratle 
yapılması lazım.”
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Erdoğan, “İstanbul’da dev Kanal 
İstanbul’un ihalesini yapmamız 
olmazsa olmaz hale geldi. İşte son 
Boğaz’daki kaza bunun ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koydu, daha 
bekleyemeyiz. Bu ihalenin süratle 
yapılması lazım” açıklamalarında 
bulundu.

ANKARA YÜKSEK HIZLI TRENİN 
BAŞKENTİ HALİNE GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım, 
Başkentray açılışında yaptığı 
konuşmada, Ankara’nın, Selçuklu 
ve Osmanlı devletlerinin mirası, 
ahilik teşkilatının merkezi olduğunu 
hatırlattı. Türkiye ve Ankara’nın, 16 
yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde dönüşüm 
yaşadığını belirtti. Ankara’nın 
değiştiğini, bambaşka bir Ankara’ya 
dönüştüğünü ifade eden Yıldırım, 
gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse 
ilçe belediyelerinin Ankara’yı daha 
da güzelleştirmek için çalıştıklarını 
aktardı.

AK Parti hükümetlerinin, 
başkent Ankara’ya her dönem hak 
ettiği desteği verdiğini, yeni yollar, 
geçitler, parklar ve yaşam alanlarıyla 
Başkenti güzelleştirdiğini anlatan 
Yıldırım, Ankara’nın konutlar, 
hastaneler, okullarla örnek bir 
baş şehir haline geldiğini söyledi. 
Başkentin, turizmden sağlığa, 
ulaştırmadan şehirleşmeye kadar 
hayata geçirilen projelerle adeta 
yeniden ayağa kaldırıldığını dile 
getiren Yıldırım, “Yola çıktığımızda 
‘Laf değil, eser siyaseti yapacağız’ 
dedik ve bunun gereğini yaptık. 
Bugüne kadar hangi başarılara imza 
attıysak millet adına, milletimiz 
için yaptık. Hayal edilemeyen 
hedefleri birer birer gerçeğe 
dönüştürüyoruz. Cumhuriyetimizin 
bütün kazanımlarını güçlendiriyoruz. 
Demokrasimizi vesayet odaklarının 
elinden kurtarıyoruz” dedi.

Başbakan Yıldırım, başkent 
Ankara’yı 81 ildeki vatandaşlarla 
yakınlaştırdıklarını ifade etti. 
Başkentray’ın, 1 milyar 227 milyon 
liraya mal olduğunu bildiren Yıldırım, 
“36 kilometre ama tek hat değil, 
3 hattan 6 hata kadar güzergahta 

demiryolu döşedik. Niye? Çünkü artık 
Ankara yüksek hızlı trenin başkenti 
haline geldi. Ankara’dan İstanbul’a, 
Konya’ya, şimdi de Yozgat’a, Sivas’a, 
Erzincan’a hızlı tren yapılıyor. Yozgat 
da Erzurum da var. Doğuya kadar her 
ilimizi kapsayacak” diye konuştu.

Projenin hayata geçirilmesi için 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile Devlet Demiryolları’nın 
gece gündüz çalıştığını anlatan 
Yıldırım şöyle devam etti: “20 ay gibi 
kısa bir sürede bu hattı tamamladık 
ama ben size bir şey söyleyeyim, 
Sayın Cumhurbaşkanım, ‘bürokrasi 
bürokrasi’ diyoruz, ‘engel engel’ 
diyoruz, en tipik örneğini biz bu 
projede gördük. 2012’de bu ihale 
yapıldı ancak 3 sene mahkemesi 
sürdü yani 36 ay, yapımı da 20 ay 
sürdü. Bu ne demektir? Büyük bir 
kayıp. Akıp giden zamanı yerine 
getiremeyiz. Onun için memleket 
işlerinde, vatandaşın hayatını 
kolaylaştıracak işlerde herkesin iş 
yaparken daha duyarlı olması lazım, 
millet menfaatini, kamu menfaatini 
her zaman gözetmesi lazım.”

Başkentray’ın yarım milyondan 
fazla Ankaralı’ya hizmet vereceğine 
dikkati çeken Yıldırım, proje 
kapsamında gar binası, 23 istasyon, 
12 karayolu alt ve üst geçidi, 10 
yaya alt ve üst geçidi, tünel ve 
70 menfez yapıldığını bildirdi. 
Başbakan Yıldırım, “Kayaş’tan 
gara, Sincan’a kadar gittiğinizde 
hiç demir yolunun üzerinden 
geçmiyorsunuz, ya üstünden geçitle 
ya da altından geçitle geçiyorsunuz. 
İnsan hayatına verdiğimiz önemin 
en güzel göstergesi. Kazalar oluyor, 
insanlarımız hayatını kaybediyor. 
Onun için dedik ki bu hattı yaparken, 
bu projeyi tamamlarken hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayalım, tek bir 
vatandaşımızın bile burnu kanamasın. 
Rahat, konforlu, güven içinde 
seyahatini tamamlasın.” ifadelerini 
kullandı.

Başbakan Yıldırım, Yenimahalle, 
Sincan, Etimesgut’ta oturanların 
Ankara Hızlı Tren Garı’na gelmeden 
yüksek hızlı trenden yararlanmalarını 
sağlayacak Eryaman Yüksek 
Hızlı Tren Garı binasını da proje 

kapsamında tamamladıklarını bildirdi.
Başkentray’ın Yenişehir 

İstasyonu’ndan Kızılay Metrosu’na, 
Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından 
Ankaray’a yolcu aktarmasının 
mümkün olacağını bildiren Yıldırım, 
şunları kaydetti: “Kayaş-Ankara-
Sincan arasındaki seyahat süresi 
45 dakikaya iniyor. Ayrıca hızlı 
tren de 18 dakikadan 10 dakikaya 
iniyor. 10 dakikada buradan hızlı 
trenle Sincan’a gideceksiniz. Gar 
istasyonlarının tamamı engelli 
vatandaşlarımızın rahatça inip 
çıkması, trene binmesi için 
projelendirildi, yapıldı. Biz bütün 
bunları ‘İnsanı yücelt ki devlet 
yücelsin.’ anlayışıyla yapıyoruz. 
İnsanlarımıza, halka hizmeti Hakka 
hizmet olarak biliyoruz. Ankara’nın 
sadece bu hattını değil, aynı zamanda 
yine sizin talimatınızla Çayyolu-
Kızılay-Batıkent, Sincan-Törekent, 
Keçiören-Kızılay arası metro hatlarını 
da açtık. AŞTİ-Söğütözü hattı da 
yakın zamanda açılacak.”

Başbakan Yıldırım, 
Yenimahalle, Sincan, 
Etimesgut’ta oturanların 
Ankara Hızlı Tren Garı’na 
gelmeden yüksek hızlı 
trenden yararlanmalarını 
sağlayacak Eryaman 
Yüksek Hızlı Tren 
Garı binasını da 
proje kapsamında 
tamamladıklarını 
bildirdi.
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Devlet Su İşleri 
(DSİ) Genel 
Müdürlüğü’nce 
Gaziantep’te inşaatı 
devam eden Güneş 
Barajı’nın yıl sonuna 

kadar tamamlanması hedefleniyor. 
Gaziantep’in İslahiye ilçesine 18 km 
mesafedeki Güneş Deresi üzerinde 
yer alacak Güneş Barajı, temelden 
39 metre yükseklikte inşa ediliyor. 

Çalışmaları devam eden barajın 
sulama hattı uzunluğu 7 bin 963 
metre olacak. 

Basınçlı borulu şebeke tipinde 
inşa edilen barajda yüzde 64 fiziki 
gerçekleşme sağlandı. 3 milyon 
840 bin metreküp su biriktirme 
hacmine sahip olacak barajın sulama 
projesinin de tamamlanarak devreye 
alınması ile brüt 5 bin dekar zirai alan 
modern sulama sistemine kavuşacak. 

Güneş Barajı ile yöre topraklarını 
suya kavuşturacaklarını ifade 
eden Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, “Çalışmalarına hızla 
devam ettiğimiz baraj inşaatını 
bu yıl sonunda tamamlamayı 
hedefliyoruz. Toplam maliyeti 26 
milyon 388 bin lira olan Güneş 
Barajı ile topraklardaki verim ve ürün 
çeşitliliğinde artış olacak. Ayrıca baraj 
ile milli ekonomiye 3 milyon 827 bin 
TL katkı ve bin 10 kişiye de istihdam 
sağlanacak” diye konuştu.

Güneş Barajı’na ev sahipliği yapan 
Gaziantep, Doğu Anadolu Projesi’nin 
9 şehrinden biri olma özelliğini 
taşıyor. Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları 
değerlendirerek, bu yörede yaşayan 
insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam 
kalitesini yükseltmeyi, bölgeler 
arası farklılıkları gidermeyi ve ulusal 
düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal 
istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı 
amaçlayan ve ülkemizi uluslararası 

alanda markalaştıran bir bölgesel 
kalkınma projesidir. 

Kalkınma programları arasında 
ölçek, boyut ve hedefleri itibarıyla 
dünyadaki en büyük atılımlardan biri 
olan Güneydoğu Anadolu Projesi; 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa ve Şırnak illerinin yer aldığı, 
alan ve nüfus açısından ülkemizin 
yaklaşık yüzde 10’luk bölümünü 
oluşturan Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde uygulanmaktadır. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

GAZIANTEP’E 
YIL SONUNDA 

GÜNEŞ DOĞACAK

26 MILYON LIRAYA MAL OLDU

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Gaziantep’te inşası devam eden Güneş Barajı’nda 

çalışmalar hızla devam ediyor. 26 milyon liraya mal olan 
barajın yıl sonuna yetiştirilmesi planlanıyor.
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Dokuz ili kapsayan GAP Bölgesi’nin özelliklerinden birisi 
de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki su havzaları içinde 
gelişme ve değerlendirme potansiyeli en yüksek havza 
oluşudur. 

GAP Master Plan (1989) ile Bölge’de 22 baraj, 19 
hidroelektrik santrali ve sulama şebekelerinin yapımı 
planlanmıştı. GAP’ın tamamlanmasıyla 1,8 milyon hektar 
alanın sulamaya açılması, yılda 27 milyar kilovat-saat 

hidroelektrik enerji üretimi ile ülke enerji ihtiyacının 
büyük bir bölümünün karşılanması öngörülmüştür. 

Tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve 
kentsel altyapı yatırımları ile Bölge’nin ekonomik ve sosyal 
göstergelerinin ülke ortalamasına getirilmesi, Bölge 
halkının yaşam kalitesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi 
hedeflenmiştir. 

GAP kapsamındaki yatırımlara 2003-2017 döneminde 
2018 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 83,1 milyar TL kaynak ayrılmış, 
yüzde 85,7 nakdi gerçekleşme ile 71,2 milyar TL’si yatırıma 
dönüşmüştür. 2018 yılında GAP Bölgesi’ne tahsis edilen 
kaynak yaklaşık 5,5 milyar TL olmuştur. 

EN YÜKSEK POTANSIYELE SAHIP SU HAVZALARI

KURAKLIK HIDROELEKTRIKTE 
ÜRETIMI DÜŞÜRDÜ 

AB içinde Türkiye’nin doğalgaz ve elektrik tüketimi en 
ucuz olan ülkeler arasında bulunduğunu aktaran Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, özellikle 
sanayinin çok rekabetçi fiyatlarla doğalgaz kullandığını ve 
bu maliyet avantajının sanayiye önemli katkısı olduğunu 

söyledi. Elektrik ve doğalgaz maliyetlerini dengeli bir şekilde 
yönetmeye çalıştıklarını belirten Albayrak, şöyle devam 
etti: “Bu maliyetleri enflasyona baskı oluşturmayacak 
şekilde çeyreklik düzenlemelerle, küçük küçük artış ve 
azalışlarla yönetmeyi öngördük. Doğalgazda da portföy 

ve ticaret yönetimiyle, stratejik iş birliğiyle... Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma AŞ’yi (BOTAŞ) sadece evlere doğalgaz 
boru hattı çeken bir kurum olmaktan çıkarıp daha farklı 

bir yere taşımak için bölgesel ve küresel oyuncularla sessiz 
yürüttüğümüz iş birlikleri var. BOTAŞ’ın daha güçlü 

bilançoya kavuşmasıyla, sektörleri, sanayi ve hane halkını 
çok daha mutlu kılacak bir strateji güdüyoruz ama bu tabii 

normal şartlar altında. Yeni bir rezerv bulursunuz, 
o maliyetleri başka bir noktaya taşır. Elektrikteki 

yerli payımız noktasında ise son 44 yılın en 
kurak yılını geçirdik ve 2018’e de öyle girdik. 

Maalesef tarihin en düşük hidroelektrik 
santraline dayalı üretimini yapıyoruz.”

TÜRKİYE’NİN 
ELEKTRİKTEKİ 
KURULU GÜCÜ 85 
BİN 200 MEGAVATA 
YÜKSELDİ  

Türkiye’de geçen yıl 5 bin 840 
megavat kapasiteye sahip 
elektrik üretim santrali devreye 
alındı. Bu santrallerin işletmeye 
girmesi için yaklaşık 6,2 milyar 
dolarlık yatırım yapıldı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine 
göre, Türkiye’nin elektrikteki 
kurulu gücü, geçen yılsonu 
itibariyle toplam 85 bin 200 
megavata yükseldi. Geçen yıl en 
büyük yatırım doğalgaz ve kömür 
santrallerine yapıldı. Bir yılda 2 
bin 621,5 megavat kurulu güce 
sahip doğalgaz santralinin kabulü 
tamamlandı. Bu santrallerin 
yatırım tutarı yaklaşık 2 milyar 225 
milyon doları buldu. İşletmeye 
giren bin 320 megavat kapasiteli 
ithal kömür santralleri için de 1 
milyar 560 milyon dolarlık yatırım 
yapıldı.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 

Bakanı Berat 
Albayrak
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kampanya 30 gün sürecek.
Konut kredi faizlerinin 

psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına 
çekilmesiyle Türkiye’nin önde gelen 
gayrimenkul kuruluşları GYODER, 
İNDER ve KONUTDER güç 
birliği yaparak geniş kapsamlı bir 
indirim kampanyasıyla karşılık 
verdi. Kamu, finans sektörü ve 
gayrimenkul sektörü daha güçlü 
Türkiye için el ele verdi. Kamu 
bankalarının yaptığı indirime elini 
taşın altına koyarak destek veren 
gayrimenkul devlerinin açıkladığı 
kampanya hem sektörü hem de 
ekonomiyi uçuracak. Kampanyanın 
detayları, GYODER Başkanı Doç. 
Dr. Feyzullah Yetgin, İNDER 
Başkanı Nazmi Durbakayım, 
KONUTDER Başkanı Z. Altan 
Elmas ve Türkiye’nin önde gelen 
40 markalı konut üreticisi firmanın 
katılımıyla gerçekleştirilen ortak 
basın toplantısında açıklandı.

EV ALMAK ISTEYENE 3’LÜ AVANTAJ 
Kampanyayla ev almak isteyen konut 

alıcısı yüzde 5 peşinat, 120 ay vadeli 
kredisini 0.98 faizle ve yüzde 20 indirimle 
alabilecek. Daha geniş kitlelerin konut 
alabilmelerini hedefleyen kampanya 
kapsamında ayrıca peşinat yüzde 5’e 
indiriliyor. Peşin alımlarda ve banka 
kredili olan alımlarda ise yüzde 20 indirim 
yapılıyor. Dolayısıyla peşin fiyatına vadeli 
satışlar başlıyor. Ayrıca kampanya süresi 
boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı 
taahhüt ediliyor. 30 gün sürecek 
kampanyada son gün 15 Haziran 2018 
olacak. Türkiye’nin en büyük firmalarının 
en gözde projeleri kampanya kapsamında 
olacak. 

GYODER Başkanı Doç. Dr. 
Feyzullah Yetgin, “Bakanlar Kurulu 
kararı ile uygulamaya konulan tapu 
harcı ve KDV indirimlerinin ardından, 
konut kredilerinde Hükümetin çağrısıyla 
düşürülen faiz oranlarının yaratacağı 
ivmenin sektörümüzü şaha kaldıracağından 

Birlikten güç doğacak 
Türkiye kazanacak
Hükümetin çağrısıyla gerçekleşen faiz indirimi teşviğine GYODER, 
İNDER VE KONUTDER indirim kampanyasıyla destek verdi. Kampanyayla 
ev almak isteyen konut alıcısı yüzde 5 peşinat, 120 ay vadeli kredisini 
0.98 faizle ve yüzde 20 indirimle alabilecek.

Gayrimenkul sektörü, 
Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanın çağrısına 
indirim ve düşük 
peşinat kampanyasıyla 

destek verdi. Hükümetin tapu harcı ve 
KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, 
kamu bankalarının da konut kredi 
faizlerini düşürmesinin ardından 
Türkiye’nin önde gelen kuruluşları 
GYODER, İNDER ve KONUTDER 
güç birliği yaptı. Türkiye’nin en 
gözde gayrimenkul firmalarının üyesi 
olduğu 3 kuruluş, 15 Mayıs’tan geçerli 
olmak üzere tüm peşin ve konut 
kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve 
yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. 
Böylece ev almak isteyen biri yüzde 5 
peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 
faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve 
banka kredili ödemelerde kampanya 
kapsamında yüzde 20 indirim 
alabilecek. Kampanyayla birlikte 
konut piyasasında bahar havası esecek, 
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Kampanyadaki 
Maliyet
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hiç şüphe duymuyoruz. GYODER 
olarak, Türkiye ekonomisinin 
istikrarının devamı ve güçlenmesi için 
her zaman olduğu gibi, bu dönemde de 
sorumluluk almaya ve güçlü adımlar 
atmaya kararlıyız. 

Ev almayı planlayan ancak sınırlı 
imkanları olan vatandaşlarımız bu 
tarz fırsatları iyi değerlendiriyor. 
İNDER ve KONUTDER ile birlikte 
Hükümetimizin bu son desteğine, biz 
de yeni bir kampanya ile destek verme 
kararı aldık. Sektör temsilcileri olarak 
yeni kampanyamızda, yüzde 0.98 cazip 
faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı 
sunarak özellikle orta gelir grubuna 
ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. 
GYODER’in Başkanı olarak, konut 
almanın tam zamanı olduğunu net bir 
şekilde söyleyebilirim. Hükümetimiz 
tarafından verilen destekle yola 
çıktığımız bu kampanyanın tüm 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyoruz” dedi. 

BU KAMPANYAYLA KONUT 
ALIMININ GENÇ KITLELERE 
ULAŞMASINI ISTEDIK 

İNDER Başkanı Nazmi 
Durbakayım, “Türkiye ekonomisinin 
dinamosu inşaat sektörü olarak, konuta 
ihtiyacı olan vatandaşlarımız için oluşan 
bu fırsat iklimine İNDER olarak 
biz de katkıda bulunuyoruz. Sektör 
olarak elimizi taşın altına koymaktan 
çekinmiyoruz. Her zaman ekonomiyi 
ve insanlarımızı düşünerek hareket 

ediyoruz. Türkiye’de inşaat maliyetleri 
son bir yılda yüzde 22 artarken sektör 
konut fiyatlarına bunu yansıtmadı. 
Konut fiyatları İstanbul’da yüzde 6 
Türkiye’de ise yüzde 10 arttı. Şimdi bu 
zamsız fiyatları peşin ve kredili satışlarda 
yüzde 20 indiriyoruz, peşinatı ise yüzde 
5’e çekiyoruz. Çok cazip bir kampanya 
dönemiyle gençler, yeni evlenenler başta 
olmak üzere daha geniş kitlelerin bu 
avantajlardan yararlanmasını istiyoruz. 
Onlarca başka sektöre destek olan konut 
sektörümüz ekonominin dişlilerine 
biraz daha güç versin. Daha güçlü 
olalım. İstediğimiz zaman nasıl BİR 
olabildiğimizi de bu fırsatla göstermiş 
olalım istedik” şeklinde konuştu. 

BIRLIKTEN HEP GÜÇ DOĞDU 
Üç dernek adına ortak 

açıklama yapan KONUTDER 
Başkanı Z. Altan Elmas, şunları 
söyledi; “Cumhurbaşkanımızın ve 
Başbakanımızın çağrısına gayrimenkul 
sektörü olarak biz de en güçlü şekilde 
destek vermek istedik. Türkiye’nin 
önde gelen gayrimenkul kuruluşları 
GYODER, İNDER ve KONUTDER 
olarak üyelerimizin desteğini alarak 
yüzde 20 indirim ile birlikte daha geniş 
kitlelere, özellikle gençlere markalı 
konut fırsatı sunmak için peşinatı yüzde 
5’e çektik. Başta kamu bankaları olmak 
üzere konut kredi faizlerinin 0.98’e 
çekilmesi gayrimenkul sektöründe fırsat 
doğurdu. Kamu, finans ve gayrimenkul 
sektörü bir araya geldi. Birlikten güç 

doğacak, Türkiye kazanacak. Başta 
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, 
Maliye Bakanımız, bankalarımız ve 
gayrimenkul sektörüne güvenen herkese 
teşekkür ediyoruz” dedi. 

GAYRIMENKUL SEKTÖRÜ 
TÜRKIYE’YI BÜYÜTÜYOR 

Elmas şunları ekledi; “Türkiye 
gayrimenkul sektörünün 3 önemli 
kuruluşu olarak gövdemizi taşın altına 
koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi ekonominin 
lokomotifi olmaya devam edeceğiz. 
Son olarak 2017 yılında yüzde 8.9 
büyüyen inşaat sektörü 2018’de de 
üretim ekonomisinin 250’den fazla 
koluna destek vermeye ve istihdam 
arttırmaya devam edecek. Tüm 
Dünyada inşaat sektörünün önemi 
giderek yükselirken Türk inşaat 
sektörü, Çin’den sonra dünyada 
ikinci olduğumuz tek sektör. Türkiye, 
en zor zamanlardan gayrimenkul 
sektörünün itici gücüyle çıkmayı 
başardı. Geçtiğimiz yıl da hem maliye 
bakanlığımız tapu harcı ve KDV 
indirimine destek vermişti, hem de 
kamu bankalarımız konut kredilerine 
faiz indirimi desteği vermişti. Tüm 
bu desteklerle biz de gayrimenkul 
sektörü olarak üzerimize düşeni yerine 
getirmiştik ve 2017 yılını 1.410.000 
konutluk tarihi rekorla kapatmıştık. 
Bu güç birliği ile de yine Türkiye 
kazanacak ve yeni bir rekorla 2018 
yılını tamamlayacağız.”
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K amuoyunun yakından 
tanıdığı bazı 
gayrimenkul geliştirici 
şirketlerin patronları, 
eğitim alanındaki 

yatırımlarıyla öne çıkıyor. Kurdukları 
vakıflar ya da yaptıkları bağışlarla 
eğitime büyük katkı sağlayan 
patronların bir kısmı ise üniversite 
kurma planı yapıyor. 

Ağaoğlu’ndan DAP Holding’e, 
Ege Yapı’dan TOKİ’ye, bugüne 
kadar binlerce konut inşa ederek 
vatandaşlara anahtarlarını 
teslim eden inşaat firmalarının 
ajandalarında sosyal sorumluluk 
projeleri ağırlık kazanmaya başladı. 
Şirket yöneticileri, ya doğdukları ya 
da proje geliştirdikleri bölgelerde 
çocukların ve gençlerin eğitimleri 
için de çalışıyor. Bir kısmı ilk ve orta 
öğretim binaları inşa ederken, bazıları 
adını yaşatacak üniversite kurmak 
için ilk adımı attı. İşte  gayrimenkul 

DAP Holding 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
Ziya Yılmaz

Türkiye’nin dört 
bir yanında eğitim 
kurumu inşa eden 

TOKİ, 600 civarında 
ilköğretim okulu, 

350’nin üzerinde lise, 
20’ye yakın üniversite, 

kütüphaneler ve bin 
civarında spor salonuyla 

bir rekora imza attı.

Kamuoyunun yakından 
tanıdığı bazı gayrimenkul 
geliştirici şirketlerin 
patronları, eğitim 
alanındaki yatırımlarıyla 
öne çıkıyor. Ağaoğlu’ndan 
DAP Holding’e, Ege 
Yapı’dan TOKİ’ye birçok 
şirket lise-üniversite 
kuruyor ya da bu alanda 
bir vakıf kuruyor. 

Patronlar 
eğitime 
yatırım 
yapıyor

geliştiricilerinin gündeminde olan dev 
eğitim projeleri:

İSTANBUL’DA 
ÜNİVERSİTE KURACAK

Yozgat ve Trabzon’da 
inşa ettiği eğitim 
kurumlarından sonra 
İstanbul’da bir üniversite 
kurmayı hayal eden DAP 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya Yılmaz, 
bu amaçla önce İstanbul 
Anadolu yakasında arsasını aldı, 
ardından bir şirket kurdu. Özel 
üniversitelerin kuruluş sürecini adım 
adım izleyen Yılmaz, “Sadece bir 
üniversitemiz olsun düşüncesiyle 
hareket etmiyoruz. Kuracağımız 
üniversite özel bir üniversite olacak. 
Bunun için de yasal düzenlemeleri 
bekliyoruz’’ dedi. 

Farklı bir üniversite kurmayı 
planladıklarını anlatan Yılmaz, 
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“İsteriz ki, kendi işimizle ilgili 
alanlar öncelikli olsun. Ancak 
bundan önce dünyada var olup, 
Türkiye’ye gelmeyen dallar üzerinde 
duracağız. Sadece mühendislik 
üzerine odaklanmıyoruz. Alanları 
ihtiyaca göre belirleyeceğiz. Bu 
konuda akademi dünyasıyla görüş 
alışverişimiz devam ediyor. Özgür bir 
üniversite kurmak istiyoruz” dedi.

MASLAK’TA NİŞANTAŞI 
ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ 

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun 
20’nin üzerinde bağış ve inşaat 
projesi yer alıyor. Ali Ağaoğlu 
adına inşa edilen okulların yanı sıra, 
Ağaoğlu’nun annesi Asiye Ağaoğlu 
adına yaptırılan lise, Ümraniye’de 
özel anaokulu ile ilköğretim okulu, 
memleketine Anadolu Lisesi 
gibi önemli eğitim projelerine 
imza attı. Geçen yıl ise Nişantaşı 
Üniversitesi’nin yeni yerleşkesini 

İLKOKULLARIN 
EKSİKLERİNİ GİDERİYOR

Ege Yapı, 2013 yılında sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirdi. 
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç 
Kabadayı, projeleriyle ilgili yaptığı 
açıklamada, “Ülkemizin önde gelen 
üniversitelerinden birinin inşaat fakültesi 
ile gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında 
ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarını 
her şeyiyle baştan inşa edip 
eksiklerini gideriyoruz. 
Diğer projemizde de 
14-16 yaş aralığındaki 
genç kız ve erkeklerin öz 
güvenli bireyler olarak 
istihdama katılabilmelerinin 
desteklenmesi için 
iletişim, girişimcilik temelli 
eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmalarından oluşuyor. 
Her iki proje ile Ege Yapı olarak 
Türkiye’nin geleceğine yön verecek 
gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı 
sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Grubun inşa ettiği dev konut 
projelerinde de eğitim kurumlarıyla 
işbirliği devam ediyor. Son olarak, 
Batışehir’deki sakinlerin çocuklarının 
eğitimi için Doğa Koleji ile imza atılmıştı.

Ege Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İnanç Kabadayı

Maslak 1453’te açması ile Ağaoğlu 
da, üniversite hayalinin ilk adımını 
gerçekleştirmiş oldu. Ağaoğlu Eğitim 
Vakfı’nı (AGEV) kuran Ağaoğlu, 
Maslak 1453’ü ayrıca bir eğitim 
üssüne çevirme konusunda planlama 
yaptı. Konuyla ilgili olarak Yeni 
Akit’e konuşan Ali Ağaoğlu, “Bir 
nesli yetiştirmek 30 sene sürüyor. 
Çocuklarımıza yapacağımız her 
yatırım geleceğimize yapacağımız 
yatırımdır. Grup olarak prensibimiz, 

eğitime verdiğimiz desteğe hız 
kazandırıp daha çok okul yapmaktır” 
dedi. Ağaoğlu, önceki yıl da, 
Diyarbakır’da 9 ilköğretim okulunun 
tadilatını üstlenmişti. Ağaoğlu’nun 
imzası bulunan bir başka eğitim 
kurumu da, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nin 
Uluslararası Girişimcilik, Gıda 
Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği 
Fakültelerinin konumlandığı tarihi 
yapının restorasyonu oldu.

Batışehir Doğa Koleji
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Meram Gödene TOKİ İlköğretim Okulu

Kurdukları vakıflar ya 
da yaptıkları bağışlarla 
eğitime büyük katkı 
sağlayan patronların 
bir kısmı ise üniversite 
kurma planı yapıyor. 

50’YE YAKIN 
OKUL İNŞA ETTİ

İstanbul genelinde 80 bine yakın 
konut inşa eden KİPTAŞ’ın, hemen 
hemen tüm projelerindeki eğitim 
binalarında da imzası bulunuyor. 
Bugüne kadar 50’ye yakın okulun 
inşasında rol alan KİPTAŞ, son olarak 
Bahçeşehir Vaditepe projesinde birisi 

imam hatip okulu olmak 
üzere 3 okul ve iki 

kreşin inşasını 
gerçekleştirdi. 
Şirketin genel 
müdürü İsmet 
Yıldırım ise 

İstanbullulara karşı 
sosyal sorumluluk 
projelerinin önemli 
bir halkasını 
teşkil eden konut 

edindirmeyi güçlü eğitim kurumları ile 
taçlandırdıklarını söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında eğitim 
kurumu inşa eden Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi de (TOKİ), 600 civarında 
ilköğretim okulu, 350’nin üzerinde lise, 
20’ye yakın üniversite, kütüphaneler ve 
bin civarında spor salonuyla bir rekora 
imza attı. Önceki yıl 50 yeni okulu daha 
eğitim camiasının hizmetine sunan 
TOKİ’nin Başkanı M. Ergün Turan, genç 
nesillere, kaliteli eğitim imkânı sunmak 
için büyük bir çaba harcandığını 
söyledi.

EN BÜYÜK HAYALİ 
ÜNİVERSİTE KURMAK

Haliç Kongre Merkezi işletmecisi 
Mehmet Naci Topsakal’ın en büyük 
hayallerinden birisi üniversite 
kurmak. Topsakal, “Avrupa’da ödül alan 
Küçükçekmece Belediyesi yeşil binası, 
üniversite binaları, otel, iş merkezi ve 
sosyal tesisler gibi nitelikli projeler 
tamamladık. Farklı alanlarda 
ülkemizde örnek teşkil edecek 
bu tip projelere imza atmaya 
devam edeceğiz. Bunları 
yaparken Türkiye’nin en büyük 
sorunu olan eğitim konusunda 
da bir görevimizi yerine getirerek 
üniversite kuracağız” dedi. 

Öte yandan Abdullah Gül 
Üniversitesi’nin inşasına katkı 
sağlayan Artaş Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman 
Çetinsaya da, Kayseri’de deneysel ve klinik 
araştırma merkezi, kan merkezi, üniversite 
sosyal tesisleri ardından Kayseri’deki Nuh 
Naci Yazgan Üniversitesi’ne de Kültür 
Merkezi inşa etti. 2010 yılında TBMM 
Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen 
Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Çetinsaya, “Artaş Grubu 
olarak her yıl sosyal sorumluluk sosyal 
sorumluluk projelerimizin olmasına özen 
gösteriyoruz. Camiler, okullar, üniversite 
kampüsleri gibi kamu binalarıyla halkımıza 
maksimum faydayı sağlamak istiyoruz” 
açıklamalarını yaptı.

KİPTAŞ  Genel 
Müdürü 

İsmet Yıldırım

Artaş Grubu 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Süleyman 
Çetinsaya

Son iki yılda hem konut hem de 
eğitim kurumu inşasında atağa kalkan 
TOKİ’nin inşaatında rol aldığı üniversite 
kampüs ve binalardan bazıları ise şöyle: 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Esenboğa Külliyesi - Ahi Evran-Şırnak- 
Bartın-Bozok-İstanbul Medeniyet 
Üniversiteleri.
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AİLE 
GELENEĞİNDE VAR

İstanbul’un farklı semtlerinde butik 
ve karma konut projeleri inşa eden 
Gümüşhaneli Gül ailesi, bugüne 
kadar 10’un üzerinde eğitim ve kültür 
odaklı hizmete imza attı. Gül Yapı ve Gül 
İnşaat olarak ailenin katkılarıyla eğitim, 
sağlık ve kültür dünyasına kazandırılan 
yapılar arasında; Büyükçekmece 

Lisesi, Mustafa Gül Öğrenci 
Yurdu, Beylikdüzü Sağlık 

Ocağı, Ali Osman Gül 
Başakşehir İlköğretim 
Okulu, Başakşehir 
Lisesi, Başakşehir 

İlköğretim Okulu, 
Eyüp Spor Kompleksi 

Gül Cami (Gümüşhane 
Şiran), Gümüşhane 
Şiran İlköğretim Okulu, 
Türkmenistan’da bir 
okul, İstanbul’daki birçok 

hastane bölümlerinin restorasyonu 
bulunuyor. Ailenin önde gelen ismi 
Metin Gül, “Biz tatil nedir bilmeden ve iş 
bölümü olan bir aileyiz. Eğitime katkı Gül 
ailesinin geleneğinde var’’ dedi.

Kuzu Grup da öncelikli olarak afet 
bölgelerinde gerçekleştirdiği okul 
inşaatları ile deprem sonrasında eğitim 
hizmetlerinin en kısa sürede yeniden 
verilmesine büyük katkı sağlıyor. Grup, 
73 yıldır eğitime verdiği destek ile 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde okullar 
inşa edilmesinin yanı sıra nitelikli insan 
yetiştirilmesine katkıda bulunurken, 
okuma yazma oranının artmasında 
da olumlu rol oynuyor. Çağdaş ve 
gelişen Türkiye için sosyal sorumluluk 
bilinci ile eğitim, sağlık, kültürel ve 
bilimsel alanlarda katkı sağlamayı 
amaç edinen Rönesans Eğitim Vakfı da 
bu yıl toplamda 2 bin öğrenciye burs 
vereceğini açıkladı.

2009 yılındaki 
kuruluşundan bu 

yana 4.500’ü aşkın 
öğrenciye karşılıksız 
burs veren Rönesans 
Eğitim Vakfı (REV), 

burs başvurularını bu 
yıl online olarak internet 

üzerinden kabul etti. 
Dokundukları ve burs 
verdikleri öğrenci sayısının 

her yıl büyük oranda artmasından 
mutluluk duyduklarını vurgulayan REV 
Yönetim Kurulu Başkanı Jale Ilıcak, 
portal üzerinden bu yıldan itibaren 

Gül İnşaat 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
Metin Gül

 REV Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Jale Ilıcak

gönüllülük projeleri gerçekleştirileceğini 
de hatırlattı. “Böylece gençlerimiz 
toplumsal sorumluluk çalışmaları yapma 
ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretme 
fırsatı bulacaklar” diyen Ilıcak, geliştirilen 
portal altyapısının ise sosyal bir ortam 
oluşturmaya imkan sağlayacağını 
belirtiyor.

Burs başvurusunun yanı sıra kişisel 
gelişimlere yönelik eğitim programlarıyla 
da zenginleştirilmesi planlanan portalde 
öğrenciler, ‘kişisel gelişim’, ‘çalışma 
yaşamına hazırlık’ ve ‘21. yüzyılda 
aktif sorumlu yurttaşlık’ başlıklarında 
hazırlanacak web tabanlı eğitim 
programlarından yararlanabilecek. 

Limak Şirketler Grubu’nun yıllardır 
yürüttüğü tüm sosyal sorumluluk ve 

yardım projelerini tek bir çatı altında 
toplamak, daha kurumsal ve etkili olarak 
devamını sağlamak adına 2016 yılında 
kurulan Limak Eğitim Kültür ve Sağlık 
Vakfı’nın en büyük projesi Türkiye’nin 
Mühendis Kızları projesi oldu. Kadınların 
mühendislik alanında daha fazla var 
olmasını desteklemek üzere, kapsamlı 
ve uzun vadeli bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak 2015 yılında başlatılan 
projeyle; içimizdeki mühendisleri 
ortaya çıkarmak, kızlarımızın bu alanda 
daha fazla yer almalarını sağlamak ve 
Türkiye’nin parlak geleceğine yatırım 
yapmak amacıyla mühendislik eğitimi 
alan ve alacak olan kız öğrenciler, 
eğitimleri boyunca birçok yönden 
desteklenmektedir. 
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GÜNLÜK 
KIRALAMAYA 

AILE AYARI 
GELIYOR

Yüzde 50’nin üzerinde ailenin yaşadığı konutlarda günübirlik kiralama 
yapılmasının önüne geçmeyi hedefleyen düzenleme yapılıyor. 

Düzenlemeye göre yüzde 50’nin üzerinde aile oturan apartmanlarda 
günlük kiralama yapılamayacak.
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Bir apartmanda yüzde 
50 üzeri bir çoğunlukla 
aileler yaşıyorsa, o 
binalarda günübirlik 
kiralama yapılamayacak. 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, yüzde 50’nin üzerinde 
aile oturan binalarda evlerin günlük 
kiraya verilemeyeceğini söyledi.

Bülent Tüfenkci, özetle şunları 
söyledi: “Daha önce İçişleri 
Bakanlığımız sadece oteldeki 
gibi bilgilendirme istedi. Kime 
kiralandığının otellerdeki gibi 
kimliklerle İçişleri Bakanlığına 

bilgilendirmeyle 
yetiniliyordu. Şimdi 
burada da biz kira 
hukuku ve emlak 
piyasası noktasında 
arkadaşlarımıza talimat 
verdik. Çünkü burada 
bir boşluk var. Bunun 
kiralanmasıyla ilgili 
de usul ve esaslara 
ilişkin bir çalışmayı 
yapıyorlar. Onu da 
yönetmeliğin içerisinde 
yayınlayacağız. Binanın 
tamamının günlük 
kiralamaya uygun 

olmasını isteyeceğiz. Diyelim ki 10 
dairelik bir apartmanda 5-6 dairede 
aile oturuyor, 2 dairenin 6 tane 
odasına ayrı ayrı kiralama yöntemini 
doğru bulmuyoruz. Apartlar gibi bu 
işe uygun daireler, binalar olacak. 
Örneğin yüzde 50’nin üzerinde aile 
oturuyorsa bunun günlük kiralamaya 
uygun olmadığı söylenecek. 

Onun için belirli şartlar koyup 
çoğunluk arayacağız. Zaten günlük 
kiralanan yeri sıfırdan almışsan 
bilerek almışsındır. Sonradan 
çevirme durumunda belirli bir 
çoğunluk arayacağız. Kafana göre 
kiralayamayacaksın. Sen ‘Ben evimi 
günlük kiralıyorum’ diyemeyeceksin. 
Çoğunluğu toplayamazsan kafana 
göre ‘Ben dairemi günlük kiraladım’ 
diyemeyeceksin. Bunun için belirli 
bir çoğunluk aranmasının istiyoruz. 
Bunun oranına karar vermedik. Şu an 
bu konuda bir düzenleme yok. İsteyen 
kiraya verebiliyor. Bir boşluk var.”

“HAPIS CEZASINA VARANA 
KADAR CEZAI YAPTIRIMLAR 
UYGULANACAK” 

Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay da günübirlik 
kiralamada aile yasağı uygulaması ile 
günlük kiralanan evlerin kayıt altına 
alınacağına dikkat çekti. Böylelikle 
kayıtdışılığın önüne geçileceğinin 
altını çizen Altınay, “Kişi para 
cezasına rağmen evini günübirlik 
kiraya vermeye devam ederse 
hakkında hapis cezasına varana kadar 
cezai yaptırımlar uygulanacak” diye 
konuştu. 

GEÇEN YIL 10 BIN MÜKELLEF 
DENETLENDI

Kamuoyunda ‘günübirlik 
kiralama’ olarak bilinen kısa süreli 
konut kiralamaları kapsamında geçen 
yıl 10 bin 503 mükellef denetlendi, 
Maliyenin bu alana yönelik kestiği 
ceza tutarı ise 12,4 milyon TL oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığının 
(GİB) geçen yıla ilişkin faaliyet 
raporundan derlenen bilgilere göre, 
apart dairelerinin, pansiyon olarak 
kiralanan yerlerin ve günübirlik 
kiralanan konutların denetlenmesi, 
kayıt dışı ekonomiyle mücadele, genel 
güvenlik ve genel sağlık açısından 
risk teşkil eden yasa dışı fiillerin 
engellenmesi, suça karışmış kişilerin 
takibi, yakalanması açısından büyük 
önem arz ediyor.

Bu kapsamda GİB tarafından 
geçen sene ‘Kısa Süreli (Günübirlik) 
Konut Kiralama, Apart Kiralama ve 
Ev Pansiyonculuğu Denetim Rehberi’ 
hazırlandı, 29 vergi dairesi başkanlığı 
ve günübirlik kiralamaların yoğun 
olduğu ilgili defterdarlıklar nezdinde 
gerekli denetim faaliyetlerine 
başlandı. Geçen sene günübirlik 
konut kiralama nezdinde 10 bin 503 
mükellef denetlendi, 2 bin 265 yeni 
mükellefiyet tesis edildi. Yapılan 
denetimler sonucu kesilen ceza tutarı 
da 12 milyon 367 bin 844 TL’yi buldu.

Maliyenin yaptığı düzenlemeyle 
geçen sene 1 Temmuz’dan geçerli 
olmak üzere, sahip oldukları 
konutları kısa süreliğine kiraya 
verenlere, yapacakları tahsilatları 
banka ve benzeri aracı finansal 

Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci
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kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, 
banka kartı, havale, EFT gibi yollarla 
tahsil etme zorunluluğu getirildi. Bu 
kurala uymayanlar hakkında, kişi veya 
firmanın mükellefiyet durumuna göre 
350 TL ile 1.400 TL’den az olmamak 
kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5’i 
kadar özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha 
önce yaptığı açıklamada, İstanbul 
başta olmak üzere Ankara, Antalya 
ve Muğla gibi birçok ilde artan 
günübirlik konaklama ihtiyacına 
bağlı yeni bir sektör geliştiğini ve 
buradaki kayıt dışılığın büyüdüğünü 
açıklamıştı.

Ağbal konuyla ilgili olarak, “Eğer 
evinizi günlük kiraya verdiyseniz, 
buradan aldığınız kira günlük 
50 lira da 100 lira da olsa banka 
kanalıyla ödemek zorundasınız, 
ödemezseniz ceza veririz. Konut 
sektöründe İçişleri Bakanlığı ile bunu 
çalıştık. İşin güvenlik, asayiş tarafı 
da var, bu da son derece önemli. 
İçişleri Bakanlığı günübirlik konut 
kiralamalarıyla ilgili bilgi topluyor. 
Biz de Maliye olarak bunların 
ödemelerini bankacılık sistemine 
aldık” demişti. Maliye Bakanı 

Naci Ağbal

Maliyenin yaptığı 
düzenlemeyle geçen 
sene 1 Temmuz’dan 
geçerli olmak üzere, 
sahip oldukları konutları 
kısa süreliğine kiraya 
verenlere, yapacakları 
tahsilatları banka ve 
benzeri aracı finansal 
kurumlar vasıtasıyla 
kredi kartı, banka kartı, 
havale, EFT gibi yollarla 
tahsil etme zorunluluğu 
getirildi. 

GÜNÜBIRLIK KIRALAMA 
NASIL ÖNLENIR?

Günübirlik kiralamaların daha çok 
stüdyo veya 1+1 dairelerin olduğu 
sitelerde yaşandığı görülmektedir. 
Günübirlik kiralamaların amacı ne 
olursa olsun kiralamanın yapıldığı siteye 
zarar verdiği açıktır, gerçek oturan 
site sakinleri yanına, yan dairesine, 
alt dairesine veya üst dairesine farklı 
kişilerin gelmesinden rahatsız olurlar. 
Ayrıca bu tür sitelerin adı çabuk duyulur 
daire satın alımları veya kiralamalarında 
da tercih edilmez, emlak değeri düşer. 
Profesyonel site yöneticileri, günübirlik 
kiralamaları engellemenin 2 yolu 
olduğunu belirtiyor.
1 Ev sahibi kiralamayı yaparken iyi 

araştırmalı, kiracının bilgilerini 
site yönetimine bildirmeli. Kiracıyı 
taşınmadan site yönetimine 
yönlendirip kaydını yaptırmalı.

2  Site yönetimi de ilk önce oturacak 
kişinin kaydını yapıp ikametgah 
sorununun olduğunu ve getirmesini 
istemektir. Daha sonra günübirlik 
kiralamaların yapıldığı daireleri 
tespit edip gerekli makamlara 
bildirerek dairenin tahliyesini 
gerçekleştirmektir. Tabi bu yönetimin 
güvenlik ile birlikte koordineli olarak 
işbirliğini gerektirir. 
Aynı zamanda site sakinleri 

de durumundan şüphelendikleri 
dairelerinde yönetime bildirerek o 
daireyi takip etmelerini sağlayabilirler. 
Öte yandan halen konutunu kısa vadeli 
kiralama isteyenlerin uyması gereken 
kurallar da mevcut.
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1 GÜNLÜK KIRALIK 
EVLER IÇIN  

RUHSAT GEREKIR MI?

• 11 Ekim 2013 tarihinde 
yapılan yasal 
düzenlemelere göre, 
günlük kiralık evler 
pansiyon statüsüne 
alındı ve ruhsat şartı 
getirildi.

• Günlük evlerin pansiyon 
ruhsatıyla kayıt altına 
alınmasıyla konaklayan 
müşterilerin kimlik 
bilgileri emniyete 
bildirilecek. Pansiyonlar 
kanun değişinceye kadar 
her akşam konaklayan 
müşterilerinin kimlik 
bilgilerini bağlı 
bulunduğu polis 
merkezine bildirecek.

2 GÜNLÜK EV 
KIRALAMALARINDA 

BANKA ZORUNLULUĞU 
VAR MI?

• Konutlarda aylık 500 lira 
ve üzeri, haftalık, günlük 
veya benzeri şekilde kısa 
süreli kiralamalarda ise 
tahsilat ve ödemelerinin 
banka veya Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen belgelerle 
tevsik edilmesi 
zorunluluğu getirildi.

4 GÜNLÜK EV 
KIRALAMALARI 

IÇIN VERGI ÖDENIR MI?

• Günlük kiralamaların 
gelir vergisi, yukarıda 
bahsettiğimiz 
gayrimenkul sermaye 
iradı olmayabiliyor. 
Dairenin ticari amaç ile 
kiraya verilmesi halinde 
bu kez elde edilen gelir 
“ticari kazanç” olarak 
değerlendiriliyor.

• Günlük kiralamalar, 
‘Uzun süreli kiralamaya 
göre daha fazla gelir 
elde edildiği, süreklilik 
arz edecek şekilde 
her kiracı ayrıldığında 
tekrar kullanıma hazır 
tutulduğu’ sebebiyle 
ticari kazanç statüsünde 
değerlendiriliyor. 
Bu nedenle bu tip 
kiralamaların kira 
geliri olarak değil 
‘ticari kazanç’ olarak 
vergilendirilmesi 
gerekiyor.  

• Ticari kazancın beyanı, 
gayrimenkul sermaye 
iradının beyanından 
farklı olarak yapılıyor. 
Ticari kazançta defter 
tutma zorunluluğu, 
KDV beyannamesi 
verme ve yıllık gelir 
vergisi beyannamesi 
zorunlulukları da 
bulunuyor.

3 GÜNLÜK EV 
KIRALAMANIN 

CEZASI NEDIR? 

• Günlük ev 
kiralamalarında yasal 
mevzuata uymayanları 
2 tip vergi cezası 
bekliyor. Bunlardan ilki 
kira ödemelerinin banka 
veya PTT üzerinden 
gerçekleştirilmemesi 
nedeniyle uygulanan kira 
bedelinin yüzde 5’i kadar 
ceza kesilmesi.

• Günlük kiralamalardaki 
bir diğer risk ise kimlik 
bilgilerinin alınmaması. 
678 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 
(KHK) gereğince zorunlu 
tutulan kimlik bildirimi 
işleminin de yapılması 
gerekiyor. Aksi halde adli 
riskler de doğabiliyor.

SORULAR VE CEVAPLARI
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BEKLENEN 
KDV INDIRIMI 

GELDI!
Gayrimenkul sektörü ve konut alıcısının beklediği 

KDV indirimi kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıktı.
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Bakanlar Kurulu 
kararıyla ekonomiye 
yeni bir paket daha 
geldi. Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar 

Kurulu kararına göre, 6 ay süreyle, 
konut teslimlerinde, yüzde 18 yerine 
yüzde 8 KDV uygulanacak. Yüzde 
18 KDV oranının uygulandığı 
konut gruplarının başında ise, ‘net 
alanı 150 metrekare ve üzerinde 
olanlar’ geliyor. Yüzde 4 olan tapu 
harcı ise yüzde 3’e düşürüldü. KDV 
indiriminden yararlanmak için yüzde 
18’lik KDV’ye dâhil konutların 31 
Ekim 2018 tarihine kadar satış ve 
teslimlerinin yapılması gerekiyor. 
İnşaatı devam eden yüzde 18 KDV 
oranına sahip konutlar, teslim 
tarihi 31 Ekim 2018’den sonra 
olsa bile, 31 Ekim’e kadar fatura 
düzenlendiği takdirde yüzde 8 KDV 
ile satılabilecek. KDV indirimi 
sadece konutları kapsayacak. Bunun 
dışındaki dükkan, ofis, büro, apart 
ünite ve benzeri olarak tanımlanan 
iş yerlerinin KDV oranlarında 
indirim uygulanmayacak. Tapu 
harcındaki indirim ise iş yerlerine de 
uygulanacak. 

ÖZYURTLAR HOLDING YÖNETIM 
KURULU BAŞKANI TAMER ÖZYURT 
KARAR LÜKS KONUTA 
TALEBI ARTTIRACAK

‘’Devletin sektöre verdiği destekler 
daralan ekonomimize de katkı 
sağlayacaktır. Taşınmazların alım-satım 
maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 ay 
boyunca azalması, 150 metrekareden 
büyük konutların tesliminde KDV 
oranındaki düzenleme ve tapu harcı 
oranının da yüzde 4’ten yüzde 3’e 
düşmesi alım için bekleyen talebi 
harekete geçirir. Uygulama, özellikle 
büyük metrekarelerde üretilen lüks 
konuta talebi artırır. Alınan kararın, 
bekleyen talebin alıma dönüşmesinde 
büyük itici güç olacağını düşünüyorum. 
Ancak bu düzenlemenin 31 Ekim’e kadar 
değil de yıl sonuna geçerli olması daha 
fazla verim sağlardı.’’

CIHAN INŞAAT YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI ERTUĞRUL YAVUZ PALA

SEKTÖRÜN YÜZÜNÜ 
GÜLDÜRECEK GELIŞME

‘’Bu düzenlemeyle tapu harcında binde 
20 olan oran, 31 Ekim 2018’e kadar binde 
15’e düşecek. Oranların konut ve işyeri 
alımlarında geçerli olması sektörün 
yüzünü güldürecek bir gelişme. Ayrıca 
tapu harçlarında yapılan indirimin 
işyerleri içinde geçerli olması, bu yönde 
de talep oluşturacaktır.’’

IKIEL GRUP YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI ISMAIL EKŞI

HEM SEKTÖR, HEM 
DEVLET, HEM DE ALICI 
KAZANACAK

“Tapu harcının yüzde 4’ten yüzde 3’e 
inmesi önemli bir teşvik. Bu durum 
hem konut alıcısına hem de konut 
üreticisine ciddi katkılar sağlayacaktır. 
Gayrimenkul alım satımlarında devletin 
önemli bir gelir kaynağı olan tapu harcı 
düzenlemesi ile hem sektör, hem devlet, 
hem de konut alıcısı kazanacak.’’

İNŞAAT 
SEKTÖRÜ KDV 

İNDİRİMİNİ 
YORUMLADI
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INSAY YAPI YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI IHSAN ÇULHALIK

BIRIKEN KONUT 
STOKLARI ERIYECEK

“Hayata geçirilen uygulamayla biriken 
stoklar erime trendine geçecek. KDV 
indirimi ve tapu harcındaki düşüş; 
piyasayı ve yatırım kararını beklemeye 
alan konut alıcısını harekete geçirecektir. 
Sektörün desteklenmesi adına çok güzel 
bir gelişme.’’

BAHAŞ HOLDING YÖNETIM 
KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
ABDÜSSAMET BAHADIR

ŞIRKETLERE ERKEN 
FINANS DESTEĞI 
SAĞLANACAK

“Konut piyasasını canlandıracak bir 
adım. Büyük metrekarelerde KDV 
ve tapu harcının düşmesi ile alıcı 
ekim sonuna kadar borcunu kapatıp 
tapu almak isteyecektir. Çünkü 
burada yüzde 10’luk bir avantaj söz 
konusu. Bu da şirketlere erken finans 
desteği sağlayacaktır. Burada hem 
alıcı hem de konut üreticisi birlikte 
kazanır. Büyük dairelerin satışlarını 
hızlandıracak olan KDV avantajı 
büyük daire seven Türk halkı ve 
oturumcu içinde büyük bir fırsat. 
Tapu harçlarında yapılan indirimin 
konutun yanı sıra işyerleri içinde 
geçerli olması sevindirici.’’

OMRAN HOLDING GENEL MÜDÜRÜ 
ERGIN BAYRAM

SEKTÖRÜN BEKLEDIĞI  
BIR KARAR

“Ülke büyümesine katkısı çok yüksek olan 
ekonominin lokomotifi konumunda olan 
inşaat sektörü geçici dalgalanmalardan 
etkilense de biliyoruz ki, her geçen yıl 
artarak büyümesine devam edecek. 
Bunun için piyasaya hareket katacak 
küçük destekler gerekiyor. KDV indirimi ve 
tapu harçlarındaki düşüş de bu destekler 
arasında yer alıyor. Sektörün beklediği bir 
karar uygulamaya alınıyor. Ayrıca konut 
kredi faizlerinin düşürülmesi de bu kararların 
etkilerini olumlu yönde artıracaktır.’’

KUZU GRUP CEO’SU ÖZEN KUZU

SEKTÖRÜMÜZE IVME 
KAZANDIRACAK

“Gayrimenkul sektörü olarak uzun bir 
süredir beklediğimiz ve her fırsatta dile 
getirdiğimiz KDV oranları, tapu harçları 
ve bankaların uyguladığı faiz oranları 
konularıyla ilgili hükümetimizin attığı 
olumlu adımları ilgiyle takip ediyoruz. 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararıyla konut teslimlerinde 
uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı, 31 
Ekim’e kadar yüzde 8’e, tapu harcı 
oranı da yüzde 4’ten 3’e indirildi. Söz 
konusu kolaylıklar sektörümüze ivme 
kazandıracak ve vatandaşların ev sahibi 
olma sürecini hızlandıracaktır. Başbakan 
Sayın Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz 
gün açıkladığı konut kredisindeki faiz 
oranlarının 1’in altına düşürülmesiyle 
ilgili kamu bankalarının yanı sıra özel 
bankaların da elini taşın altına koyması 
gerektiğine inanıyorum. Bunun yanında 
söz konusu KDV indiriminin ofis ve ticari 
üniteleri de kapsaması sektörümüzün bir 
diğer önemli beklentisi. Bu beklentimizin 
de karşılanmasıyla bu yıl yeni bir rekorun 
kırılacağına inancımız tam.”

YG INŞAAT YÖNETIM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ 
GÜLHAN

UYGULAMA BÜYÜK 
KONUTLARA TALEBI 
TETIKLEYECEK

“Bundan sonra büyük ve lüks 
segmentteki konutlara olan ilgi 
artacaktır. Tapu harcının düşmesini 
ve KDV indirimini sektör olarak uzun 
zamandır bekliyorduk. Düzenlemeyle 
300 bin liralık bir evin tapu masrafı 
12 bin liradan 9 bin liraya düşecek, 
bu uygulamanın özellikle büyük 
konutlara olan talebi tetikleyeceğini 
öngörüyoruz.’’
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DKY YÖNETIM KURULU BAŞKANI 
ALI DUMANKAYA ALI DUMANKAYA

BEKLENILEN TEŞVIKLERIN 
YAPILMASI SEKTÖRE 
IVME KATAR

“Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Ekim’e 
kadar konut teslimlerinde uygulanan 
yüzde 18’lik KDV oranın yüzde 8’e, 
tapu harcı oranın da yüzde 4’ten 3’e 
inmesi ile ilgili olarak, konut kredi 
faizlerinin gelir vergisi matrahından 
düşürülmesi ile ilk defa konut alana 
sağlanacak imkan halen beklediğimiz 
önemli bir adım olacak.  TÜİK verilerine 
göre Türkiye’de her yıl 600 bin konut 
ihtiyacı oluyor. Hükümetimizin KDV 
ve harçlarda sağlayacağı teşvikler 
vatandaşlarımızın konut alımında elini 
kolaylaştıracak. Hem sektörümüze 
hem de son kullanıcıya sağlanacak 
bu destek sayesinde farklı gelir 
gruplarındaki vatandaşlarımızı da konut 
sahibi yapmak istiyoruz. Sadece konut 
alımında değil ticari gayrimenkullerin 
satışında da KDV oranının yüzde 8 
olması hem yatırımcı hem de sektörün 
hareketliliği bakımından önemli bir 
beklenti.   Bununla birlikte sektör 
olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını 
hızlandıracak 15 maddelik KHK’nin 
de çıkmasını bekliyoruz. Bu sayede 
2018 yılında da inşaat sektörünün 
ülkemizin kalkınmasına ve ekonominin 
büyümesine katkısı artarak devam 
edecektir.’’

HASANOĞLU INŞAAT YÖNETIM 
KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
HALUK HASANOĞLU

SEKTÖREL 
DURGUNLUĞUN 
YAŞANMAYACAĞINA 
INANIYORUZ

“Sektörümüzün büyük bir merakla 
beklediği KDV kararı yürürlüğe girdi. 
Bakanlar Kurulu kararıyla konut 
teslimlerinde uygulanan yüzde 18’lik 
KDV 31 Ekim’e kadar yüzde 8’e, tapu 
harcı oranı ise yüzde 4’ten 3’e indirildi. 
Buna göre 500 bin TL’lik bir konutun 
90 bin TL olan KDV’si, 40 bin TL’ye 
düşecek. Yapılan bu düzenlemenin 
sektöre büyük bir canlılık getireceğini 
düşünüyoruz. Uzun zamandır elinde 
döviz olan ve gayrimenkul almayı 
bekleyen kesim bu indirim sonrasında 
harekete geçecektir. 31 Ekim’e kadar 
geçerli olacak KDV indirimi ve tapu 
harcı oranındaki indirim ile her yıl 
yaz döneminde yaşanan sektörel 
durgunluğun da yaşanmayacağına 
inanıyoruz.” 

DENGE YAPI YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI ABDULLAH BAYRAM

SEKTÖR IÇIN ÖNEMLI 
DESTEK

“Ekonomimizi canlandırma adımlarının 
en önemli desteği inşaat sektörü için 
atıldı. Şu anda yaşanan durgunluğu 
aşmak için yeni düzenlemeyi önemli bir 
adım olarak görüyoruz. Konut ve işyeri 
alımında tapu harçlarının düşürülmesini 
talebi daha da artıracak sektör için 
sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz.’’

GÜÇLÜ INŞAAT YÖNETIM KURULU 
ÜYESI UTKUCAN ÇELIK 
HEM SEKTÖR, HEM 
DEVLET, HEM DE KONUT 
ALICISI KAZANACAK

“Bakanlar Kurulu kararıyla taşınmazların 
alım-satım maliyetlerine ilişkin vergiler 6 
aylığına azaltıldı. Bu kapsamda yüzde 18 
KDV oranına tabi konut teslimlerindeki 
oran 31 Ekim’e kadar uygulanmak üzere 
yüzde 8’e indirildi. Tapu harcı oranı da 
aynı dönemde yüzde 4’ten yüzde 3’e 
düşürüldü. Yapılan bu düzenlemelerin 
hem konut alıcısına hem de konut 
üreticisine büyük bir katkı sunacağına 
inanıyoruz. Alınan bu kararlar öncelikle 
bekleyen talebin alıma dönüşmesinde 
itici rol oynayacaktır. Yatırımcıların güvenli 
liman olarak gördükleri gayrimenkul 
sektörüne yatırımları artacaktır. Ayrıca 
gayrimenkul alım satımlarında devletin 
önemli bir gelir kaynağı olan tapu harcı 
düzenlemesi ile hem sektör, hem devlet, 
hem de konut alıcısı kazanacaktır. Konut 
satışlarında yaşanan artış sonrasında ise 
sektörün yeni yatırımlarına hız vereceğini 
düşünüyoruz.”
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Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, yeminli mali 
müşavirlerin yanı 
sıra 60 bin serbest 
muhasebeci mali 

müşavire de KDV iadesi tespit raporu 
düzenleme imkanı sağladıklarını 
belirterek, bu konuda Bakanlık 
tarafından 81 ilde ücretsiz eğitim 
vereceklerini bildirdi.

KDV’de yeni dönemde ihracattaki 
KDV iadelerinin kapsamı genişletilerek 
hızlandırıldı. Maliye Bakanı Ağbal, 
“İhracatçılar mevcut sistemde sadece 
ihraç ettikleri malın bünyesine giren 
KDV’yi iade olarak talep edebiliyor. 
Normal alışları sırasında ödedikleri 
KDV yükü de onların üzerinde kalıyor. 
İmalatçı ihracatçılar bundan böyle 
gerek makine teçhizat alımları gerekse 
diğer alışları nedeniyle üstlendikleri ve 

KDV iadesinde yeni sisteme 
geçiliyor. Maliye Bakanlığı 
yeminli mali müşavirlerin yanı 
sıra 60 bin serbest muhasebeci 
mali müşavire de KDV iadesi 
tespit raporu düzenleme imkânı 
sağladı. Bu konuda Bakanlık 
tarafından 81 ilde ücretsiz eğitim 
verilecek.

Mali 
müşavirlere 

KDV iadesi 
müjdesi
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ESNAF IÇIN SEKTÖRLER 
BELIRLENECEK

Kanunla esnaf için iki kolaylık 
getirildiğine dikkati çekerek, küçük 
esnafın artık her ay yerine iki ay sonra 
KDV ödeyeceğini dile getiren Ağbal, 
böylece esnafın, o parayı iki aylık 
sürede ihtiyaçlarında kullanabileceğini 
vurguladı. 

Ağbal şöyle devam etti: “Özellikle 
hizmet işletmeleri başta olmak üzere 
küçük esnaf için KDV’de hasılat esaslı 
yeni sisteme geçiyoruz. İşletmeler, 
her ay tek tek alış faturalarıyla 
uğraşmayacak. Esnafa, ‘ödeyeceğiniz 
KDV’yi hesap ederken indirim olarak 
yüklendiğiniz KDV’nin ne olduğuna 
bakmadan bize hasılat üzerinden belli 
KDV oranında ödeme yapın. Sadece 
hesaplanan KDV üzerinden yüzde 3, 
5, 6 neyse bir rakam ödeyin. İndirimli 
KDV bakımından gerçekten aldığınız 
miktar neyse sadece onu kaydedin.’ 
diyeceğiz. ‘İlave KDV öder miyim?’ 
diye düşünmeyin. İlgili sektörlerle ve 
esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız. 
Lokantalar, taksiler, berberler bu 
kapsamda olabilecek.”

HAYIRSEVERLER DAHA 
FAZLA BAĞIŞ YAPACAK

Hayırseverler için de KDV istisnası 
getirildiğini anımsatan Ağbal, “Ayşe 
teyzenin, Ahmet amcanın belirli bir 
geliri var. Okul, ibadethane yaptırıp 
adını yaşatmak istiyor. Mevcut sistemde, 
hem okulu yapıp hem de vergisini 
ödüyordu. Artık okul, çocuk yuvası, 
yurt, sağlık kuruluşu ve ibadethane 
yaparak bağışta bulunanlar, ilgili kamu 
kurumuyla protokol yapacak. Vergi 
dairesine giderek istisna belgesi alacak. 
O inşaatla ilgili bütün alışları sırasında 
belgeyi gösterip KDV ödemeyecek. 
Hayırseverler KDV yükünden kurtulup 
daha fazla bağış yapacak. Hayırsever 
şirketler de bağış yapmak istediğinde bu 
imkandan yararlanacak” diye konuştu.

Ağbal, Ar-Ge merkezleri ve 
teknoparkların, test ve laboratuvar cihazı 
gibi makine teçhizat alımlarına KDV 
istisnası getirileceğini bildirdi.

İhracatçılarla 
istişarede 
bulunularak 
öncelikli sektörleri 
belirleyeceklerini 
ifade eden Naci 
Ağbal, bu konuda 
bir Bakanlar 
Kurulu kararının 
çıkarılacağını ve ihraç 
edilen malın bedeline 
göre her sektörde 
farklı oranların 
belirlenebileceğini 
söyledi.

henüz ihraç etmedikleri malların 
KDV’sini de alabilecek. Zaman 
zaman işletmeler ihracatçı şirketi 
kurup bunun üzerinden KDV almaya 
çalışıyordu. Ayrıca şirket kurulmasına 
gerek olmayacak” dedi.

İhracatçılarla istişarede 
bulunularak öncelikli sektörleri 
belirleyeceklerini ifade eden 
Ağbal, bu konuda bir Bakanlar 
Kurulu kararının çıkarılacağını 
ve ihraç edilen malın bedeline 
göre her sektörde farklı oranların 
belirlenebileceğini söyledi.

Maliye 
Bakanı 

Naci 
Ağbal
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SERBEST 
MUHASEBECILERE 
YENI IMKAN

Yeminli mali müşavirlerin yanı sıra 
60 bin serbest muhasebeci mali 
müşavire de KDV iadesi tespit raporu 
düzenleme imkanı sağladıklarını 
belirten Ağbal, artık bu kesimin de 
KDV iadesi konusunda mükelleflere 
yardımcı olabileceğini anlattı. 
Ağbal, Bakanlık olarak müşavirlere 
bu kapsamda 81 ilde ücretsiz eğitim 
vereceklerinin altını çizerek, “Müşavirlere 
eğitim sonucunda sertifika verilecek. Bu 
belgeyle KDV raporu düzenlenecek. 60 
binin üzerindeki meslek mensubumuza 
yeni bir iş imkanı çıkmış oldu” ifadesini 
kullandı.

Ağbal, KDV iadesine ilişkin 
incelemelerin 6 ayı, 1 yılı hatta 2 yılı 
bulabildiğine dikkati çekerek, kanunla 
inceleme süresini 3 aya düşürdüklerini 
dile getirdi. Mükellefin hak ettiği 

KDV’yi daha hızlı alabileceğine işaret 
eden Ağbal, “Bunun için Vergi 
Denetim Kurulu bünyesinde özel grup 
başkanlıkları kuruyoruz. İnceleme 
elemanlarına yönelik kapsamlı eğitim 
çalışmaları yapacağız. Bu düzenleme 
sayesinde işletmeler, sanayiciler KDV 
iadelerini daha çabuk almış olacak” 
değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, kat karşılığı inşaat işlerinde 
KDV matrahını daralttıklarını belirterek, 
şunları kaydetti: “Arsasına ev yaptıran 
vatandaş, arsasını müteahhide 
verdiğinde bütün arsa payı dahil evin 
bedeli üzerinden KDV hesaplanıyordu. 
Bunu arsa sahibine kalacak evin 
maliyet bedeline isabet eden kısımla 
sınırlandırıyoruz. İkinci el araç ve 
gayrimenkul satışı için de düzenleme 
yaptık. Örneğin, galerici aracınızı satmak 
istediğinde, 50 bin liralık araba 53 bin 
liraya satılıyorsa sadece KDV matrahı 
aradaki 3 bin lira olacak. Bu alanlardaki 
kayıt dışılık ortadan kalkacak, ikinci 
eldeki satışlar kayıtlı hale gelecek.”

Hizmet işletmeleri 
başta olmak üzere 

küçük esnaf için 
KDV’de hasılat 

esaslı yeni sisteme 
geçiliyor.
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 Şirketler için avantaj 
>> Bir firmanın KDV alacağı, firmanın sattığı 
mal karşılığı aldığı KDV’yi vergi dairelerine 
yatırmasıyla doğuyor. Uzun yılları alacak ödeme 
süreci için de formül bulundu. Şimdi ise 1 Ocak 
2019 tarihinden itibaren cari dönem KDV iadeleri 
en geç 3 ay içerisinde firmalara ödenecek. 
Böylece yeni birikimler önlenecek. Asıl önemli 
olan yıllardır birikmiş, net olarak 67 milyar lirayı 
bulan, totalde ise 167 milyar lira olarak tahmin 
edilen devreden KDV’nin ödenmesi.

 Her yıl yüzde 20’si ödenecek 
>> Birikmiş KDV iadesi için maliye her yıl 
bütçeye ödenek koyacak. Nakden, mahsuben 
ya da firmanın borçlarına karşılık ödemelerin 
dışındakiler böylece DİBS ile ödenecek. 
Bu oranın her yıl yüzde 20’ler seviyesinde 
olabileceğine dikkat çekiliyor. Ancak bütçenin 
durumuna göre yüzde 40’lara da çıkabileceği 
dile getiriliyor. Bu durumda firmalardan örneğin 
100 bin lira alacağı olan ilk etapta 20 bin lirasını 
alabilecek.

 Kamu bankası görevli 
>> Hazine birikmiş KDV alacakları ile ilgili 
bir kamu bankasını görevlendirecek. 
Banka toplu DİBS çıkaracak. Örneğin, 
iade tutarı 5 milyar lirayı bulduğu zaman 
banka hazineye başvuracak. Hazine 
DİBS çıkaracak. Bunun vadesini, ödeme 
tarihlerini, arada faiz olup olmayacağını 
tamamen Hazine belirleyecek. Bu 
kapsamda hazinenin vade, faiz ara 
ödeme gibi her türlü imkanı rahatlıkla 
kullanması için 4749 sayılı kanuna 
atıfta bulunulduğuna dikkat çekilerek, 
örneğin, 5 yıl geri ödemeli, aralarda 
kupon faiz ödemeli şeklinde her hakkın 
olduğu geniş yetkili bir imkanının 
bulunduğu belirtiliyor.

 Maliye’den DİBS  
 yazısı alınacak 

>> İade alacak olan firmalar, Maliye 
Bakanlığı’na başvuracak. Maliye nakden 
de olsa, iade de olsa, mahsuplaşma 
da olsa şirketin bütün KDV’leri için 
inceleme başlatacak. İnceleme elemanı 
inceledikten sonra sahte fatura gibi 
sıkı kontrolün ardından iade tutarı 
düşebileceğine de işaret ediliyor. Sonra 
Maliye’den iade miktarı hakkında ‘DİBS’e 
dönüştürülebilir’ şeklinde yazı alınacak 
ve hazinenin yetkilendirdiği kamu 
bankasına başvurulacak. Banka aldığı bu 
DİBS’leri vadelerine ve miktarlarına göre 
kuponlar halinde dağıtacak.

 Teminat için kullanımı  
 gündemde 

>> Bu çerçevede öncelikle imalat 
sanayiinde faaliyet gösteren 
işletmelerin KDV iadelerinin 
hızlandırılması, böylece firmaların 
üretim maliyetleri üzerindeki yükü 
hızla düşürmelerine destek verileceği 
belirtiliyor. İşletmelerin söz konusu 
DİBS kuponlarını teminat olarak da 
kullanmaları planlanıyor. İşletmelerin 
alacakları KDV iade kuponlarını vadesi 
gelinceye kadar başka kredilerinden 
dolayı teminat olarak verebileceği 
gibi kredi çekerken de teminat olarak 
kullanabileceği dile getiriliyor.
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T ürkiye’de 2008 ile 2017 yılları arasında 
9 milyon 361 bin 941 adet konut satışı 
gerçekleşti. Ajans Press’in Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından 
derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 

2008 ile 2017 yılları arasını kapsayan son 10 yılda, 
en çok konut satışı 1 milyon 904 bin 919 ile 
İstanbul’da yapıldı. İstanbul’u 1 milyon 232 
bin 571 satışla Ankara, 579 bin 958 satışla 
İzmir takip etti. 

Yapılan araştırmaya göre, en 
çok konut satışının gerçekleştiği 
ilk üç ilimizi takip eden diğer 

iller; 463 bin 830’la Antalya, 336 bin 1’le Bursa, 247 bin 
663’le Mersin, 227 bin 150’yle Konya, 224 bin 250’yle 
Kayseri ve 200 bin 445 ile Kocaeli olarak belirlendi.

Konutta 150 bin adedin üzerinde satışın gerçekleştiği 
iller ise; 194 bin 757’yle Adana, 189 bin 881’le 
Gaziantep,183 bin 133’le Eskişehir, 176 bin 44’le Tekirdağ, 

163 bin 667’yle Aydın, 150 bin 79’la Samsun şeklinde 
belirlendi. Buna karşın, son 10 yılda en düşük konut 

satışı sadece 904 konutla Hakkari’de gerçekleşti. 
Hakkâri’yi bin 385 ile Ardahan, 3 bin 640 ile 

Bayburt, 4 bin 96 ile Şırnak ve 5 bin 993’le 
Muş takip etti. 

Konut pazarında 10 yılın bilançosu

9 MILYON 
KONUT SATILDI

Türkiye’de son 10 yılda 9,4 milyon konut satıldı. 
En çok konutun satıldığı İstanbul’da 1 milyon 904 

bin 919 ev satışı gerçekleştirildi.
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100 BIN ADET 
SATAMAYAN BÜYÜK 
ŞEHIRLER

Raporda son 10 yıl içerisinde bazı 
büyükşehirlerde konut satışlarının 
100 bin adedin üzerine çıkamaması 
da dikkat çekici bir ayrıntı oldu. 
Büyükşehirlerden Malatya’da 94 bin 
396, Muğla’da 91 bin 461, Trabzon’da 85 
bin 773, Kahramanmaraş’ta 83 bin 229, 
Ordu’da 60 bin 555, Erzurum’da 50 bin 
533, Van’da 38 bin 256 ve Mardin’de 
32 bin 148 adet konutun el değiştirdiği 
görüldü.

IPOTEKLI SATIŞLAR 
DÜŞÜŞTE

Öte yandan bu dönemde ipotekli 
konut satışları yüzde 35 azalarak 32 
bin 786’ya geriledi. Toplam konut 
satışları içinde ipotekli satışların payı 
yüzde 29.6 olarak belirlendi. İpotekli 
satışlarda İstanbul 6 bin 50 konut ve 
yüzde 18.5 payla ilk sırada yer aldı. 

SON BIR YILDA EN ÇOK 
IRAKLILAR KONUT ALDI

MART AYINDA 110 BIN 
KONUT SATILDI 

TÜİK’in açıkladığı 2018 Mart ayına 
ait konut satış istatistiklerine göre 
Türkiye’de Mart ayında toplamda 110 
bin 905 konut satıldı. En çok konutun 
satıldığı il olan İstanbul’da toplam 
18 bin 714 konut satıldı. İstanbul’da 
yapılan satışlardan 556’sı yabancılara 
gerçekleşti. İstanbul’u, 11 bin 269 adetle 
Ankara, 6 bin 787 konut satışı ile İzmir 
izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu 
iller ise 11 konut ile Ardahan, 13 konutla 
Hakkari ve 36 konutla Bayburt olarak 
sıralandı. Banka faizlerinin yüksek olması 
nedeniyle senetli konut satışlarında 
artış gözlemlendi. 32 bin 786 konut 
ipotekli olarak satılırken, senetli satış 
kapsamında 78 bin 119 konut satışı 
gerçekleşti. 

İstanbul’da en çok konut Esenyurt’ta 
satıldı. Esenyurt’tan sonra en çok 
konut yatırımının yapıldığı ilçeler 979 
konut satışı ile Pendik, 959 konut satışı 
ile Sancaktepe ve 882 konut satışı ile 
Beylikdüzü olarak sıralandı. 

En az konut satışının yapıldığı ilçe 
ise 19 konut satışı ile Beykoz oldu. 
Ataşehir’de 453, Bakırköy’de276, 
Çekmeköy’de 381, Kadıköy’de 679, 
Kartal’da 627, Kağıthane’de 513, 
Maltepe’de 548, Sarıyer’de 142, 
Sultanbeyli’de 199, Tuzla’da 650, 
Ümraniye’de 623, Üsküdar’da ise 304 
konut satıldı.

Aynı zamanda yabancılara yapılan 
konut satışları da şubat ayındaki 
yükselişini martta da sürdürdüş. Martta 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 
artan yabancıya konut satışı bin 827 
adet oldu. Bu alanda ilk sırada 556 konut 
satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 446 
satışla Antalya, 134 satışla Trabzon, 109 
satışla Bursa ve 89 konut satışıyla Yalova 
izledi. 

Mart ayında Irak vatandaşları 
Türkiye’den 348 konut satın aldı. Bu ayda 
Suudi Arabistan vatandaşları 181, İran 
vatandaşları 156, Rusya vatandaşları 120 
ve Afganistan vatandaşları 108 konut 
edindi. 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Mehmet Zeki Adlı

TAPUDAN 
HÂZINE’YE YILDA 

11,6 MILYARLIK 
KATKI 

İstanbul’da en çok konut 
Esenyurt’ta satıldı. 
Esenyurt’tan sonra en çok 
konut yatırımının yapıldığı 
ilçeler 979 konut satışı ile 
Pendik, 959 konut satışı ile 
Sancaktepe ve 882 konut 
satışı ile Beylikdüzü oldu.  

Ülke  Mart 2017 Mart 2018

Irak 232 348 

S.Arabistan 148 181 

İran 54 156 

Rusya 115 120 

Afganistan 112 108 

Kuveyt 119 79 

Almanya 31 78 

Azerbaycan 50 61 

İngiltere 39 52 

Ürdün 36 52

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Mehmet Zeki Adlı, geçen yıl 11 

milyar 646 milyon 897 bin 496 liralık 
harç ve vergi geliriyle Hâzine’ye katkı 

sağladıklarını açıkladı. Geçen yılın 
konut satış işlemleri ve harç gelirlerine 

ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Adlı, ekonomideki hareketliliğin 

bir göstergesinin de konut satışları 
olduğuna ve piyasanın canlılığının 

buna göre ölçüldüğüne dikkati çekti. 
Zeki Adlı, Türkiye’de geçen yıl toplam 

1 milyon 293 bin 272 konut satışı 
yapıldığını bildirerek, “Ay olarak 

baktığımız zaman geçen sene ocak 
ayında toplam satış 88 bin civarında 

iken 2018’in ocak ayında 90 bini geçmiş. 
Yani az da olsa bir artış söz konusu, 
gerileme görülmüyor. Dolayısıyla bu 
da ekonomide az da olsa bir hareket, 
canlılık olduğunu gösteriyor” dedi. 
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Bankalardan yapılan açıklamada, 500 bin TL’ye kadar olan 
konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde indirime 
gidilerek faiz oranının aylık yüzde 0.98’e çekildiği bildirildi.  

FAİZ İNDİRİMİ 
SEKTÖRÜ 

HAREKETLENDİRECEK Mİ?
Başbakan Binali Yıldırım’ın müjdelediği düşük faizli konut kampanyasında ilk adımları Ziraat Bankası, 

Halkbank ve Vakfbank attı. Sektörün önde gelen isimleri faiz indirimini değerlendirdi.

DAP HOLDING YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI ZIYA YILMAZ 

MEVCUT KONUT 
STOKUNU AZALTIR 

Mevcut siyasi istikrarın bir yansıması 
olarak ekonomimizin lokomotifi 
gayrimenkul sektörüne olan destek 
ve tüketicilerin ev sahibi olmasını 
sağlayacak teşvikler, tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu sürece başta Ziraat Bankası 
olmak kaydıyla bankacılık sektörünü 
dahil etmek hem oyuncular nezdinde 
mevcut konut stokunu azaltır hem de iç 
piyasada likidite döngüsünü hızlandırır. 
KDV ve tapu harçları düzenlemesi 
sonrası atılan böylesi bir adımın 
ülke ekonomisine, sektörümüzdeki 
oyunculara ve özellikle ev sahibi olmak 
isteyen tüketicilerimize kazandıracağına 
inanıyorum. 

NEF YÖNETIM KURULU BAŞKANI 
ERDEN TIMUR

132 BIN LIRALIK FIRSAT!

KDV ve tapu harcında indirim ile 400 
bin TL’lik bir konutta 44 bin liralık doğal 
indirim sağlanmış oldu. Konut kredi 
faiz oranlarının 0,99’a çekilmesi ile de 
tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 
88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. 
Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 
bin liralık ev için 132 bin TL’lik doğal 
indirim yapılmış oldu. Bu sebeple çağrı 
merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat 
artmış durumda. Keza aldığımız form 
sayısında da aynı oranda artış söz 
konusu. Bildiğiniz üzere sektörümüz, 
maliyet artışını fiyatlara yansıtmamıştı, 
seçim sonrası artış kaçınılmaz. Bu 
sebeple aslında şu anda ev alımında 
ciddi bir fırsat var. 

FUZUL GRUP YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI MAHMUT AKBAL

REKOR GETIRIR

Hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik 
tedbirler, konut sektöründe yüzleri güldürdü. 
KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e, tapu 
harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin yanı 
sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0.99’a 
düşürüleceği açıklaması, konut satışlarını  
kuşkusuz artıracak.  Satış ofislerimizde 
artan trafik, form sayısındaki gözle görülür 
artış bunun en önemli göstergesi. Nitekim 
açıklanan teşvikler bekleyen talebi ve 
kararsızları harekete geçirmiş durumda. Böyle 
giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi 
bir rekor sürpriz olmaz.
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KILER GYO GENEL MÜDÜRÜ  
TARIK GÜRDIL

INŞAAT SEKTÖRÜ 
CANLANACAK

Hükümetimizin imar barışının ardından 
attığı bu adım bir süredir yavaş seyreden 
satışların canlanmasında önemli bir itici 
güç olacak. Şimdi hem yüzde 18’den 
yüzde 8’e düşürülen KDV indirimi, hem 
de tapu harcı oranının düşürülmesi 
konut satın almayı planlayanlar 
açısından konut yatırımının cazibesini 
artıracaktır. Özellikle büyük ve lüks 
konutlarda bu indirimin etkisi daha fazla 
hissedilecektir. Ayrıca konut sektöründe 
lüks segmente yönelik üretilen 
konutların orta ve düşük gelir grubuna 
hitap etmemesi  ve yüksek kredi oranları 
zamanla bu segmentte bir miktar 
arz fazlası oluşmasına neden oldu. 
Hükümetimizin son olarak açıkladığı 
konut kampanyası çalışmaları da faiz 
indirimi yönündeki beklentilerimizi 
de güçlendiriyor. Başbakanımızın 
konut stokunu azaltmak için Ziraat 
Bankası ve diğer bankaların kampanya 
başlatacağını duyurması da bu anlamda 
sektörümüzün geleceği açısından umut 
verici bir gelişmedir. 

INDER YÖNETIM KURULU BAŞKANI 
NAZMI DURBAKAYIM

ÇOK ÖNEMLI BIR HAMLE

Gayrimenkul sektöründeki durgunluğun 
ana sebeplerinden biri olan konut 
kredisi faiz oranlarının yüksek olmasıdır. 
Konut ihtiyacı çok fazla olmasına 
rağmen faizlerdeki aylık bazda 1,3 
seviyelerindeki yüksek oran ve belirsizlik 
alım kararlarının ertelenmesine neden 
oluyor. Kredi faizlerinin konut satışlarını 
ne ölçüde olumsuz etkilediğini görmek 
için ipotekli satışlara bakmak yeterli olur. 
Yılın ilk çeyreğinde ipotekli satışların 
yüzde 45 oranında azalması, konut 
alıcılarının faiz oranlarına ne kadar 
hassas yaklaştığının bir göstergesidir. 
Faizlerin yüksekliğinin ötesinde 
bankaların kredi verme şartlarında 
zorlayıcı davranmaları da ipotekli 
satış oranlarının dip seviyeleri 
inmesine neden olmaktadır. Yüksek 
faiz oranları, alımlar üzerinde baskı 
yatırken konut üretimindeki maliyetleri 
de artırmaktadır. Sonuç olarak kamu 
bankalarının faiz indirimi ve konut alımı 
için kampanya başlatmaları çok çok 
önemli bir hamle. Merkez bankası ve 
özel bankalarının bu kampanyaya dâhil 
olması gerekir. 

EGE YAPI YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI H. INANÇ KABADAYI

SATIŞLARA DIREKT 
OLARAK OLUMLU 
YANSIYACAKTIR

Bankalar Birliği Genel Kurulu’ndan 
yapılan bu önemli açıklama ile 
hükümetimiz, diğer tüm alanlarda 
atılan adımlarda olduğu gibi, 
gayrimenkul sektörü özelinde de 
uzun zamandır tüketici ve üretici 
tarafından beklenen haberi verdi. 
Konut kredi oranlarında uygulanan 
faiz fiyatlamasında geleceği 
müjdelenen ciddi bir indirim 
satışlara direkt olarak olumlu 
yansıyacaktır. Kamu bankaları ile 
birlikte özel sektördeki bankaların 
da katılım sağlaması, banka kredili 
satışlarda ciddi bir iyileşmeyi 
beraberinde getirecek ve tüketici 
talep ettiği gayrimenkule çok 
daha rahat ve düşük maliyetli 
olarak ulaşabilecektir. KDV ve tapu 
harçları düzenlemesi sonrası atılan 
bu adım, sadece gayrimenkul 
sektörü için değil genel ekonomiye 
getireceği katkı anlamında da 
oldukça önemli.

COLDWELL BANKER TÜRKIYE ÜLKE 
BAŞKANI GÖKHAN TAŞ

KONUTTAKI 3,5 YILLIK 
STOKU FAIZ, TAPU 
HARCI VE KDV INDIRIMI 
ERITECEK 

Ziraat Bankası’nın bkonut kredi faiz 
oranını yüzde 0,98’e çekmesi ve 
KDV, Tapu harcı indirimleri konut 

sektörü açısından sevindirici. Nitekim 
halihazırda ülkemizde 3,5 yıllık stok 
birikmiş durumda. Evet, Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerini baz aldığımızda 
birinci el satış konut üretimi ve satışına 
göre Türkiye’de 3,5 yıllık konut stoğu 
bulunuyor. 2013 yılında 840 bin daire 
için iskan alındı ancak 530 bin daire 
satıldı; aradaki fark 310 bin... Bu fark 
2014’te 490 bin, 2015’te yaklaşık 300 
bin, 2016’da yaklaşık 370 bin, 2017’de 
yaklaşık 670 bin olarak gerçekleşti. Yani 

toplamda 2 milyon 130 bin konut 
stoğundan bahsediyoruz. Son 5 
yıl 1. el konut satış ortalamasına 
baktığımızda 590 bin adet/yıl 
konut satıldığını görüyoruz. Bu da 
1 Ocak 2018 itibariyle yeni inşaat 
ruhsatı verilmeyeceği varsayımı 
gerçekleşse dahi 3,5 yıllık 1. el konut 
stoğundan bahsediyoruz. Açıklanan 
teşvikler ve kamu bankaları 
ile başlayan destek ile stokları 
öngörülenden daha hızlı erir.  
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Y eni yapılacak arıtma tesisi ile tam kapasite 
arıtma sağlanarak yıllardır kirlenen Van Gölü 
kirlilikten arındırılacak. Yeni ihale ile mevcut 
arıtma tesisi tam kapasite ile çalıştırılarak, 
1 milyon nüfusa yetecek seviyeye ulaşacak. 

Tesis en az 40 yıl hizmet edecek şekilde tasarlandı. Projede 
ayrıca çevre dostu koku giderme üniteleri de oluşturularak, 
etraftaki yerleşim yerlerinin etkilenmesinin de önüne 
geçilecek. Projeye 27 Nisan’da start verildi.

VAN GÖLÜ 
KIRLILIKTEN 

KURTULUYOR
Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’nü 

kirlilikten kurtaracak 87 milyon 709 bin 491 
liralık ‘Atık Su Arıtma Tesisi’ projesinin ihalesini 

alan firma yetkilileriyle protokol imzaladı. 
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TESIS 7/24 IZLENECEK
Arıtma tesisi çıkış suyu Van 

Gölü’ne verilmeden önce suda 
bulunan bakteri ve virüslerde 
dezenfeksiyon prosesi ile 
uzaklaştırma işlemi yapılacak. 
Arıtma tesisinde kurulacak Sürekli 
Atıksu İzleme istasyonu ile 7/24 
anlık ölçümler Çevre Ve Şehircilik 
Bakanlık sunucularına gönderilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi 
salonunda düzenlenen ‘Atık Su 
Arıtma Tesisi’ projesi sözleşmesinin 
imza törenine, Van Valisi ve 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Murat Zorluoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa 
Yalçın, VASKİ Genel Müdürü Ali 
Tekataş ve firma yetkilileri katıldı. 

Vali ve Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Murat Zorluoğlu,”1 
milyon 50 bin nüfuslu Van’ın 
yerleşik nüfusu yaklaşık 550-600 

bin civarında. Yaklaşık iki kat bir 
nüfusun atık suyunu tam biyolojik 
arıtma sistemiyle arıtabilecek, 
çok modern bir arıtma tesisine 
kavuşacak. Bu tesisin faaliyete 
girmesiyle birlikte Van Gölü 
kirlilikten kurtulacak” dedi.

Zorluoğlu, “Hali hazırda faaliyette 
bulunan atık su arıtma tesisimiz, 
eski ve kapasitesi oldukça sınırlı 
olan bir tesis ve bu tesiste kullanılan 
teknoloji eski  bir teknoloji. O nedenle 
şu anda Van’daki atık suları arıtma 
noktasında mevcut tesis yetersiz 
kalıyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları 
hesaplamalara göre,  iyimser bir 
yaklaşımla mevcut atık suyun dörtte 
birini burası ancak arıtabiliyor. Bu 
durumu tespit ettiğimizde çok hızlı 
bir çalışma başlattık. 8 aylık bir süre 
içerisinde hem proje tamamlandı, 
hem ihalesi yapıldı” diye konuştu. 
(DHA)

Tesis en az 40 yıl hizmet edecek şekilde 
tasarlandı. Projede ayrıca çevre dostu 

koku giderme üniteleri de oluşturularak, 
etraftaki yerleşim yerlerinin 

etkilenmesinin de önüne geçilecek 

BİYOGAZ 
VE ENERJİ ELDE 

EDİLECEK
Tesiste ayrıca biyogaz ve 
güneş enerji üretimi de 

gerçekleştirilerek, tesisinin 
enerji tüketimindeki 
giderleri de VASKİ’ye 

yük olmaktan 
çıkarılıyor.

Vali Zorluoğlu, “Yaptığımız açık 
ihale neticesinde, Bimhol İnşaat 
Anonim Şirketi ve RSN Madencilik 
iş ortaklığı ile 87 milyon 709 bin 491 
lira bedelle atık su arıtma tesisimizin 
ihalesini almışlardır. Kendilerine 
hayırlı olsun diyoruz. İnşallah 2 yıllık 
bir sürede de bu iş tamamlanmış 
ve idareye teslim edilmiş olacaktır. 
Bitiş tarihi olarak da 27 Nisan 2020 
olarak ön görüyoruz.  Ne olursa olsun 
Van’ımız 1 milyon 50 bin nüfusun 
ki şu anda buradaki yerleşik nüfus 
yaklaşık 550-600 bin civarında 
olduğunu düşünürsek, yaklaşık 2 kat 
bir nüfusun atık suyunu tam biyolojik 
arıtma sistemiyle arıtabilecek çok 
modern bir arıtma tesisine kavuşmuş 
olacak. Arkadaşlarımız, çok iyi 
bir proje hazırladılar. Buradaki 
bir özellik de, enerji maliyetlerini 
azaltmak için, projemizde güneş 
enerjisinden yaralanma şeklinde 
bir kısım da var. İnşallah bu şekilde 
enerji maliyetlerini de yarı yarıya 
hatta daha fazlaya indirmiş olacağız. 
Bu proje tamamlandığında şu anda 
Van denizinin en önemli kirletici 
durumunda olan Tuşba ve İpekyolu 
ilçelerimizdeki bu sorun bütünüyle 
sona ermiş olacak ve Van denizi 
de büyük bir kirlilikten kurtulmuş 
olacak. Ben gelecek nesillerin 
bugün bu projenin içerisinde olan 
ve bu projeye destek veren herkese 
dua edeceklerine inanıyorum. Bu 
konuda bizlere büyük destekleri olan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, 
İller Bankası’na, VASKİ Genel 
Müdürüme, genel müdürümün 
şahsında bu projede doğrudan 
ya da dolaylı olarak yer alan 
hizmetlisinden, işçisinden, inşaat 
mühendisinden idaresine kadar, 
hepsine çok teşekkür ediyorum” 
açıklamalarını yaptı.
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PROJE Bazlı Teşvik 
Sistemi’nin Tanıtımı ve 
Teşvik Belgesi Dağıtım 
Töreni’ dün Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre 

Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katıldığı törenle 
açıklandı. Yatırım tutarı 135 milyar 
lira olan 23 projeyle ilgili süper 
teşviklerin detaylarını açıklayan 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “23 
projenin 135 milyar lira yatırım bedeli 
olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar 
sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 
bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. 
Yine bu yatırımlar ihracatımıza 6 

Bu teşvikler 
25 milyar dolarlık 
katkı sağlayacak
Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi’nden 
yararlanacak 19 firmaya 
ait 23 proje belli oldu. 
Ekonomi Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, 
sistem kapsamında 
desteklenecek 
yatırımların toplam 
tutarı 135 milyar lirayı 
buluyor.  

milyar 318 milyon dolarlık katkı 
sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 
312 milyon dolar azalmasını temin 
edecek” dedi.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi 
kapsamında desteklenecek 135 
milyar lira tutarındaki 23 projeyle 
yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 
binden fazla kişiye dolaylı istihdam 
sağlanacak. Teşviklerden Alvi 
Medica, Assan, Atayurt, BMC, CFS, 
Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA, 
İpek Mobilya, Most Makine, Siirt 
Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak 

HABER
EKONOMİ
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OYAK HİBRİT MOTOR, VESTEL PİL ÜRETECEK

Şu ana kadar 135 milyar TL’lik yatırımı kapsayan 23 proje bu 
teşviklerden yararlanmaya hak kazanırken, Vestel’in elektrikli otomobiller 
için pil ve Oyak Renault’nun ise hibrit motor yatırımı dikkat çekti. 
Başbakan Binali Yıldırım, ısmarlama teşvik sistemini hayata geçirdiklerini 
belirterek, “Bu teşvikler 25 milyar dolarlık katkı sağlayacak” dedi.

> Alvimedica 
> Assan 
> Atayurt 
> BMC (4 adet proje) 

> CFS 
> Dow Aksa 
> Ekore 
> Ersan 
> SASA (2 adet proje) 

> İpek Mobilya 

> Most Makine 
> Siirt Bakır 
> Metcap Enerji 
> TUSAŞ 
> Oyak Renault 
> Yıldız Metalurji 
> Vestel 
> Sütaş
> Tosyalı

Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, 
SÜTAŞ ve Tosyalı yararlanacak. 
Teşviklerden yararlandırılacak en 
büyük yatırıma, elektrikli araç enerji 
depolama sistemlerine yönelik 28 
milyar 396 milyon liralık projeyle 
Vestel imza atacak.

BMC’nin 4, SASA’nın 2 
projesinin destekleneceği sistem 
kapsamında 23 yatırım projesi için 
teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi 
Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow 
Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, 
Most Makine, Siirt Bakır, Metcap 
Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, 
Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve 
Tosyalı’nın yatırımları teşviklerden 
yararlandırılacak.

Stratejik nitelikleri ve teknolojik 
özellikleri dolayısıyla desteklenecek 
yenilenebilir enerji teknolojileri, 
metalürji yatırımları, ham petrol 
işleme rafinerisi, petrokimya ürünleri, 
karbon elyaf ve kompozit malzeme, 
tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, 
raylı sistem araçları, savunma 
sanayisi teknolojileri, motorlu 
taşıtlar-elektronik, tarım teknolojileri 
yatırımları projeleriyle yaklaşık 35 bin 
kişiye doğrudan, 134 bin kişiye dolaylı 
istihdam oluşturması bekleniyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’yle 
yatırımcılar; Gümrük Vergisi 
muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat 
harcamaları için KDV iadesi, yatırım 
tutarının 2 katına kadar Kurumlar 
Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar 
Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla 
kadar sigorta primi işveren hissesi 
desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi 
stopajı desteği, nitelikli personel 
desteği, yatırımın finansmanında 
kullanılan yatırım kredisi için 10 
yıla kadar faiz veya kâr payı desteği, 
sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji 
desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli 
şartlarda söz konusu taşınmazın 
bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, 
altyapı desteği, kamu alım garantisi 
gibi desteklerden yararlanacak.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
de konuyla ilgili, “Hedefimiz, 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri olmaktır. Çok çarpıcı 3 rakam 
vermek istiyorum. Mevcut teşvik 
sistemi ile yılda ortalama 2 milyar 

TL’lik yüksek teknoloji yatırımına 
teşvik verdik veriyoruz. Bugün ise 
proje bazlı teşvik sistemine ilave 
olarak 10 milyar TL’lik yüksek 
teknoloji yatırımını teşvik ediyoruz. 
Bu yatırımların cari açığa etkisi 
2-3 yıl içinde çok ciddi bir şekilde 
görülecek” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Hürriyet

TEŞVIK 
BELGESI 

ALMAYA HAK 
KAZANAN 

FIRMALAR ISE 
ŞUNLAR 

OLDU

Ekonomi 
Bakanı 

Nihat 
Zeybekci
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HABER
ANALİZ

REIDIN-GYODER 
Yeni Konut Fiyat 
Endeksi’ne göre, 
markalı projelerden 
konut satın alan 

müşterilerin peşinat, senet ve 
banka kredisi kullanım oranları 
incelendiğinde, mart ayında peşinat 
kullanım oranı yüzde 38, banka 
kredisi kullanım oranı yüzde 21 ve 
senet kullanım oranı yüzde 41 olarak 
gerçekleşti. Mart ayında peşinat 
kullanım oranı şubat ayına göre 
yüzde 1’lik bir düşüşle görece sabit 
kalırken, banka kredisi kullanım 
oranı yüksek faizlerin de etkisiyle 10 
puan birden düştü. Senet kullanım 
oranı ise, markalı konut projelerinin 
son zamanlarda sunduğu satın alım 
koşulları nedeniyle 12 puan yükseldi. 
Yeni Konut Fiyat Endeksi, mart 
ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39 
oranında artarak, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3,68 oranında 
ve endeksin başlangıç dönemi olan 
2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 
80,10 oranında artış gerçekleştirdi ve 
endeks değeri 180,1’e ulaştı.

Markalı konut projelerinde 
yabancı alıcıların oranı arttı
REIDIN Emlak Endeksi Mart ayı 
sonuçlarına göre konut satış fiyatlarının 
en çok arttığı il Ağrı, kira fiyatlarının en 
çok arttığı il ise Batman oldu. 

Batman
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STOKLARDA ERIME

Mart ayında satışı gerçekleştirilen 
konutların yüzde 22’si bitmiş konut 
stoklarından oluşurken, yüzde 78’i 
ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. 
Bitmemiş konutların satış oranında 4 
puanlık bir düşüş yaşandı. Ayrıca Yeni 
Konut Fiyat Endeksi, mart ayı stok erime 
hızı rakamları değerlendirildiğinde adet 
bazlı yüzde 4,5 oranında, metrekare 
bazlı ise yüzde 4,2 oranında stoklarda 
erime gözlemlendi.

Yeni Konut Fiyat Endeksi mart 
ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut 
tipinde yüzde 0,50 oranında; 2+1 konut 
tipinde yüzde 0,49 oranında; 3+1 konut 
tipinde yüzde 0,33 oranında; 4+1 konut 
tipinde ise yüzde 0,06 oranında arttı. 
Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mart ayında 
bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe 
sahip konutlarda yüzde 0,63 oranında; 
76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda 
yüzde 0,52 oranında; 101-125 m2 
büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,32 
oranında; 126-150 m2 büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0,33 oranında; 151 m2 
ve daha büyük alana sahip konutlarda 
ise yüzde 0,13 oranında arttı.

KONUT FIYAT ARTIŞINDA 
MART AYININ LIDERI AĞRI

Mart ayında, markalı konut projeleri 
kapsamında gerçekleştirilen 
satışların yüzde 8’lik (son 6 aylık 
ortalama %5) kısmının yabancı 
yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. 
Yabancı yatırımcıların tercih noktasında 
ağırlıklı olarak 1+1 (%44) özellikteki 
konutların öne çıktığı gözlemlendi. Son 
altı aylık ortalamanın yüzde 5 olduğu 
yabancı yatırımcılara satışlar ekimde 
yüzde 5, kasımda yüzde 4, aralıkta yüzde 
3, ocakta yüzde 4, şubatta ise yüzde 6 
oranında gerçekleşmişti.

REIDIN Emlak Endeksi mart ayı 
sonuçlarına göre Ağrı’da metrekare 
başına konut satış fiyatları yüzde 2,11 
oranında arttı ve Ağrı satış fiyatlarının en 
çok yükseldiği şehir oldu. Ardahan ise, 
yüzde 0,57 oranında azalan metrekare 
başına konut satış fiyatlarıyla, fiyatların 
en çok azaldığı şehir oldu.

KIRADA EN YÜKSEK ARTIŞ 
BATMAN’DA

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını 
kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık 
Konut Fiyat Endeksi’nde Mart ayında 
bir önceki aya göre yüzde 0,35 oranında 
ve geçen yılın aynı dönemine göre ise 
yüzde 7,73 oranında artış gerçekleşti. 
Mart ayında Batman’da metrekare 
başına konut kira değerleri yüzde 2,00 
oranında arttı ve Batman kiraların en 
çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem 
içerisinde Erzincan’da metrekare başına 
konut kira değerleri yüzde 2,05 oranında 
azaldı ve Erzincan kiraların en çok 
azaldığı şehir oldu.

 Satın alınan konutların kiraya 
verilmesi durumunda, alış fiyatının 
kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri 
ile karşılanabileceğini gösteren 
amortisman süresi verilerine göre, mart 
ayının en kısa amortisman süreleri bu ay 
da Aydın, Van ve Şanlıurfa şehirlerinde 
ölçüldü. Kira değerinin konutun satış 
fiyatına bölünmesiyle hesaplanan 
REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en 
yüksek olduğu şehirler mart ayında da 
değişmedi ve Aydın, Van ve Şanlıurfa 
oldu.

Mart ayının en 
kısa amortisman 
süreleri bu ay 
da Aydın, Van 
ve Şanlıurfa 
şehirlerinde 
ölçüldü.

 Endekse göre konut 
kredisi kullanımının 
azalmasının hem 
gayrimenkul sektörü, 
hem de tüketici 

açısından önemli 
olduğunu belirten 
GYODER Başkanı 
Doç. Dr. Feyzullah 
Yetgin, “Mart sonu 

itibarıyla konut kredisi faizleri 
1.23’lük oranla son 8.5 yılın zirvesine 
çıktı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 
bu oran 0.92 seviyesindeydi. 
Son verilerden de görüyoruz ki, 
gayrimenkul sektörü, yükselen 
konut kredisi faizlerinden doğrudan 
etkileniyor. Faizlerin yüksek 
seviyede olması sektörde dönem 
bazlı durgunluğa neden olabiliyor. 
Faiz oranlarının, tüketicilerin maddi 
sınırlarını zorlamayacak seviyeye 
çekilmesi, konut kredisi kullanımını 
yeniden artıracaktır” dedi. 

REIDIN CEO’su Kerim Alain 
Bertrand mart ayı sonuçları hakkında 
şunları söyledi: “Türkiye genelinde 
81 şehrin tamamını kapsayacak 
nitelikteki Türkiye Satılık Konut 

Fiyat Endeksi’nde mart 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0,83 
oranında ve geçen 
yılın aynı dönemine 
göre ise yüzde 

11,15 oranında artış 
gerçekleşmiştir. Mart 
ayındaki artış aylık 
enflasyonun (%0,99) 

altında gerçekleşse bile, yıl bazındaki 
artış enflasyonun (%10,23) üzerinde 
gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk üç 
aylık döneminde konut fiyatlarındaki 
enflasyon ölçeğinde yükselişe 
rağmen, kredi faiz oranlarındaki 
artışın hane halkının konut alımını 
zorlaştırdığı ve bu bağlamda konut 
piyasasının daralmasına neden 
olduğu söylenebilir. Gelecek 
dönemlerde de fiyat artış trendinin 
enflasyon beklentisine uygun 
gerçekleşeceğini ve reel getirinin 
sıfıra yakın olacağını düşünüyorum. 
Dolayısıyla, piyasaların 
durağanlaşması sermaye kazancı 
ve kira getirisi bekleyenleri tatmin 

etmeyecektir. Barınma amacıyla alım 
yapmak isteyenler ise uygun fiyatlı 
her konuta yatırım yapabilir.”

Yeni Konut Fiyat Endeksi, 
mart ayında bir önceki aya göre, 
İstanbul Asya Yakası’nda yer alan 
markalı konut projelerinde yüzde 
0,32 oranında; İstanbul Avrupa 
Yakası’nda yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0,51 oranında 
arttı. Endeksin başlangıç dönemine 
göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki 
projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 
11,70 puan fazla artış gösterdi.

REIDIN CEO’su 
Kerim Alain

GYODER Başkanı 
Doç. Dr. 

Feyzullah Yetgin

Ağrı
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HABER
BANKA

Gelişmekte olan 
ülkeler, vatandaşlarını 
enerjiyi tasarruf 
ettirmeye yönelik 
olarak yasal 

düzenlemeler çıkarsa da, işin aslı 
enerji tasarrufuna teşvik eden 
kararlardan geçiyor. Örneğin enerji 
tasarrufuna yönelik çıkartılan banka 
kredileri gibi…

Türkiye’de bu kredilere öncülük 
eden bankalardan Şekerbank, enerji 
tasarrufu ve verimliliği konusunu 
Ekokredi ürünüyle somutlaştırdı. 
Şekerbank 2009 yılından bu yana 1 
milyar TL’ye yakın finansman desteği 
sağladı ve 100 bini aşkın kişiyi enerji 
tasarrufu ile tanıştırdı. 

Derin Ekonomi dergisinde 
yayınlanan röportajında Şekerbank 
Tarım ve Bireysel Bankacılık 
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Ertürk, “Ekokredi’yi 
geliştirirken enerjinin verimli 
kullanılmasının hayati önemini 
dikkate aldık” dedi. 

Dünya gündeminin ön sıralarında 
yer alan enerji tasarrufu ve verimliliği 
konusunda yürüttükleri ulusal ve 
uluslararası iş birlikleri ile bu yöndeki 
çalışmalarını 2009 yılında EKOkredi 
ürününde somutlaştıran Şekerbank, 
bu ürünüyle enerji tasarrufuna 
yönelik her türlü yatırımı uygun 
ödeme koşullarıyla desteklemeyi 
amaçlıyor.

Enerji 
tasarrufuyla 
tanıştıran 
destekler
Dünyada kıt kaynaklar arasında yer 
alan enerjinin tasarruflu kullanımı, hem 
yerkürenin sürdürülebilirliği açısından 
hem de ülkelerin cari açığıyla mücadele 
eden ekonomi politikaları açısından 
hayati önem arz ediyor.   



MAYIS / HAZİRAN 2018   47

Şekerbank Tarım ve Bireysel 
Bankacılık Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, 
“Ekokredi ile binalarda enerji 
verimliliğinin artırılmasından rüzgar, 
su ve güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına yönelik 
dönüşüm projelerine, atık yönetimi 
yatırımlarına kadar geniş bir 
yelpazede bireylerin yanı sıra çiftçi, 
esnaf ve işletmelerin enerji verimliliği 
yatırımlarını uygun koşullarda finanse 
ediyoruz” diye konuştu.

Banka, Ekokredi ile ilerleyen 
dönemde yeni iş birliklerine 
imza atmayı sürdürürken, enerji 
verimliliğinin finansmanı kapsamında, 
uluslararası finans kuruluşlarından 
edindikleri uzun vadeli kaynakları 
Anadolu’daki tabana yaygın müşteri 
kitlelerine ulaştırmaya devam edecek. 

Ertürk, “Ekokredi ile Milli Enerji 
Politikasına destek olmak üzere her 
yıl on bin kişiyi daha enerji tasarrufu 
ile tanıştırıp, doğal kaynaklarımızın 
ve boşa harcanan emeğin korunması 
için yürüttüğümüz çalışmaları 
kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. 

28.6 MILYAR  
KILOWATT SAATLIK  
ENERJI TASARRUFU 

Şekerbank 2009 yılından 
bu yana 1 milyar TL’ye 
yakın finansman desteği 
sağladı ve 100 bini aşkın 
kişiyi enerji tasarrufu ile 
tanıştırdı. 

Ertürk, “92 bin 426 
bireysel ve 8 bin 134 KOBİ, 
esnaf ve çiftçi müşterimiz, 
Ekokredi’nin avantajlı 
finansman imkânından 
yararlanmıştır. 
Ekokredi ile yapılan 
enerji verimliliği 
yatırımlarıyla bugüne kadar 
28.6 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu 
elde edilmiş; toplamda 6.1 milyon ton 
C02 salımı engellenmiştir. Böylece hem 
doğal kaynaklarımızın korunmasına hem 
de ülkemiz ekonomisine büyük katkı 
sağlanmıştır” açıklamalarını yaptı. 

145 BINI AŞKIN KONUT 
YALITILDI 

IZODER teknik danışmanlığında 
sunulan Ekokredi Yalıtım ile de 
bugüne kadar 145 bini aşkın konutun 
yalıtıldığını belirten Ertürk, böylelikle 
toplam 135 milyon metreküp doğal 
gaz tasarrufu gerçekleştiğini 
kaydetti. 

Yalıtım ile elektrik ve yakıt 
faturalarına yansıyan yüzde 50 tasarruf 
fırsatı Ekokredi ile farklı istek ve 
ihtiyaçlara göre segment bazında özel 
imkânlar sunduklarını hatırlatan Ertürk, 
şunları kaydetti: “Apartman ve site 
yönetimlerine özel Türkiye’nin tek kredisi 
olan Ekokredi kapsamında yapılacak ısı 
yalıtımı ile elektrik ve yakıt giderlerinde 
yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayarak 
hem doğayı hem de boşa harcanan 
emeği koruyoruz. Ekokredi Yalıtım’ı, sıfır 
faiz ve masrafsız kredi seçenekleriyle 
sunuyoruz. Söz konusu kredi 
kapsamında, güneş enerjisi sistemleri 
başta olmak üzere yenilenebilir enerji 
alanındaki yatırımları da destekliyoruz. 
Bu kapsamda işletme sahiplerine 10 
yıl vade ile birlikte ödemesiz dönem 
imkânı sunuyoruz. Diğer taraftan 
Tarımsal Ekokredi ile de çiftçi ailelere 
modern sulama projelerinin yüzde 
100’ünü finanse etme imkanı sunuyoruz. 
Böylelikle çiftçilerin seralarının yalıtımı, 
özellikle jeotermal kaynaklarla ısıtılan 
sera yapımı, sulama kuyuları için güneş 
panellerinin kurulması gibi yatırımlarına 
5 yıl vade, hasatta ödeme imkanı ve 
sabit faiz oranı ile finansman desteği 
sağlıyoruz. Ayrıca sera ve güneş enerjisi 
için projenin toplam bedelinin yüzde 
75’ini kredilendiriyoruz.”

VakıfBank, ESCO finansmanı 
kapsamında, gıda 
sektöründe faaliyet gösteren 
bir firmanın soğutma grubu 
yenileme yatırımını hayata 
geçirecek olan taahhüt 
firmasını, iki firma arasında 
ESCO kontratı imzalanması 
kaydıyla finanse edecek.
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VakıfBank Genel Müdür 
Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Bu 
finansman modelinin ülkemizde 
enerji verimliliği yatırımlarının 
yaygınlaşması ve doğru yatırımların 
hayata geçirilmesinde faydalı 
olacağını düşünüyoruz. VakıfBank 
olarak, TurSEFF ve Dünya 
Bankası KOBİ Enerji Verimliliği 
Programları kapsamında, ücretsiz 
teknik danışmanlık da verdiğimiz 
enerji verimliliği sağlayan yatırımları 
gerçekleştiren işletmeleri, enerji 
verimliliği ürün satıcıları ve ESCO 
projelerini desteklemeye devam 
edeceğiz. Küçük büyük demeden, 
enerji verimliliği yatırımı yapacak 
olan veya makine değişimi ve 
benzeri yatırımlar kapsamında 
enerji verimliliği sağlayacak olan 
tüm işletmelerimizi şubelerimize 
bekliyoruz” dedi.

Dünya Bankası’nın enerji 
verimliliği kredisi kapsamında 
aracılık eden bankalardan bir 
diğeri de Halkbank. İşletmelerin, 
modernizasyon ve kapasite artışına 
yönelik olarak yapacakları yeni 
yatırımları ve verimlilik artışı 
sağlamak amacıyla işletmelerindeki 
enerji giderlerinin azaltılmasına 
yönelik tüm yatırım kredileri  Dünya 
Bankası Enerji Verimliliği Kredisi ile 
Halk Bankası tarafından da finanse 
edilebilecek.

Toplam nihai enerji tüketimi 
en yüksek tüketim payına ve 

DIĞER BANKALAR DA SAHADA 
Öte yandan Şekerbank, enerji 

verimliliği kredisinde aktif olan tek 
banka değil. Hali hazırda Akbank, 
Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, 
Ziraat Bankası gibi bankalar da 
benzer kredileri müşterilerine 
sunuyor.

Örneğin VakıfBank, daha önce 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
kaynaklı TurSEFF programında 
olduğu gibi, Dünya Bankası KOBİ 
Enerji Verimliliği Kredisi Programı 
kapsamında da ilk ESCO (Energy 
Service Company) finansmanını 
gerçekleştiren banka oldu. Böylece 
enerji verimliliği finansmanı alanında 
dünyada yaygın olarak kullanılan bir 
finansman modelinin ülkemizde de 
yaygın hale getirilmesi için önemli bir 
adım atılmış oldu.

VakıfBank, ESCO finansmanı 
kapsamında, gıda sektöründe faaliyet 
gösteren bir firmanın soğutma grubu 
yenileme yatırımını hayata geçirecek 
olan taahhüt firmasını, iki firma 
arasında ESCO kontratı imzalanması 
kaydıyla finanse edecek. İki firma 
arasında imzalanan kontrat ve hayata 
geçirilecek yatırım ile yüzde 60’ın 
üzerinde enerji tasarrufu sağlanması 
bekleniyor. ESCO kontratlarının 
doğası gereği, taahhüt firması 
tarafından, yatırımı yapan firmaya 
yatırım sonucu belirli bir enerji 
tasarrufu yapılacağının garantisi 
veriliyor.

Binalarda enerji verimliliğinin 
artırılması ve halkın 
bilinçlendirilmesi için kılavuz 
ve rehber dokümanlar 
hazırlanacak. Yeni binaların 
C olan asgari enerji 
performans sınıfının B veya 
A sınıfına yükseltilebilmesi 
için yapılacak yatırımlar 
özendirilerek, bina sahiplerine 
doğrudan veya dolaylı destek 
sağlanacak.

enerji tasarruf potansiyeline 
sahip olmalarından dolayı sanayi, 
bina ve hizmet sektörleri enerji 
verimliliği çalışmalarında öncelikli 
sektörlerdir. Enerji Verimliliği, 
enerji yatırımlarının finansmanı 
ile firmaların bu konuya yatırım 
yapmalarını teşvik etmek amacıyla, 
enerji tasarrufu sağlayarak; 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya 
katkı sağlamaktır.

Firmaların enerji verimliliği 
sağlayacak enerji maliyetlerini 
düşüren ve verimlilik artışı sağlayan 
tüm yatırımların krediye konu 
olabilmesi için, 
1 Üretim kapasitesini değişmediği 

durumlarda, enerji sarfiyatını 
azaltan ve enerji verimliliği 
sağlayan her türlü yatırım, 

2 Sabit bir kapasite durumunda 
toplam enerji tüketimini azaltan 
yatırımlar, 

3 Enerji verimliliğine konu yatırım 
ile ortaya çıkan ilave finansal 
kazanımı hedefleyen yatırımlar 
olması gerekmektedir.



HABER
BİLİM

Akşam gazetesinin 
haberine göre, CCN 
Holding, Ankara Şehir 
Hastanesi ve Mersin 
Şehir Hastanesi’nden 

sonra büyük bir projeye imza atıyor. 
CCN Holding’in kurucusu ise IC 
Holding’in sahibi İbrahim Çeçen’in 
oğlu Murat Çeçen. Çeçen uzun süre 
Azerbaycan’da yatırımlar yaptıktan 
sonra şehir hastaneleri için rotasını 
Türkiye’ye çevirdi. Mersin Şehir 
Hastanesi, Türkiye’de açılan ilk şehir 
hastanesi oldu. Ankara da bu yıl 
sonuna doğru açılacak. Holding’in 
yeni projesi ise eski Hıfzıssıhha’nın 
yani Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
Laboratuvarları’nın yenilenmesi. 700 
milyon euronun üzerinde yatırımla 
hayata geçecek proje dahilinde 2’si 
uluslararası akreditasyona sahip 
olmak üzere 330 laboratuvar olacak. 

Türklere 
Nobeller 
kazandıracak 
proje yolda
Eski ‘Hıfzıssıhha’ kamu-özel 
sektör ortaklığıyla yenileniyor. 
Proje dahilinde 2’si uluslararası 
akreditasyona sahip olmak 
üzere 303 laboratuvar olacak. 
Projeyi Mersin ve Ankara Şehir 
Hastaneleri’nin yatırımcısı CCN 
Holding yapıyor. 

HIFZISSIHHA’NIN 
ESKİ BİNASI
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TÜRKIYE’NIN NASA 
PROJESI 

CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Ali Bayar projeyi, “Bu 
laboratuvarların içinde Türkiye’de ve 
İslam aleminde ilk defa inşa edilecek 
iki özel yüksek biyolojik güvenlikli 
laboratuvar olacak. Bunun için 
Türkiye’nin NASA projesi diyebiliriz. Bu 
yatırımlar Türkiye’yi bilim literatüründe 
farklı bir lige taşıyacak. ‘Yeni Aziz 
Sancar’lar buradan çıkacak” diye 
anlatıyor. 

Mehmet Ali Bayar, “Bu aslında 
Türkiye’nin NASA projesi. Nasıl 
Amerikalılar NASA’yı kurup 30 yıl içinde 
bir insanı aya gönderdilerse, bu da 
Türkiye için böyle bir gelişme. Aziz 
Sancar burada büyüdü, Türk okullarında 
okudu ama Nobellik araştırmalarını 
Amerika’da yaptı. Çünkü Türkiye’de bu 
laboratuvarlar yoktu. Bu laboratuarlar 
Türkiye’yi bilim üssü haline getirecek. 
Nobeller çıkartacak. Bunlar uluslararası 
akreditasyonu olan BSL3 ve BSL 4 
laboratuvarları. Çok özel bir inşaat 
teknolojisi kullanılarak, kimyasal, 
radyoaktif tüm sızıntılara karşı güvenlikli 
tamamen bağımsız 2 bina şeklinde 
olacak. İçinde özel güvenlik sistemleri 
bulunacak. Sadece özel kıyafetlerle 
girilebilecek. Bu laboratuvarlar bütün 
dünyada 11 ülkede 42 tane var. İslam 
ülkelerinde hiç yok. Dolayısıyla dünyanın 
bilim literatüründe Türkiye’nin farklı bir 
lige çıkmasını sağlayacak muazzam bir 
uzay çağı projesinden söz ediyoruz” 
diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 
HASTANESINI DE 
YAPIYOR

CCN Holding aynı zamanda Ankara’da 
dünyanın tek seferde inşa edilen en 
büyük hastanesi olan, 1 milyon 312 bin 
metrekare kapalı alan üzerine kurulu 
Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’i de inşa 
ediyor.

Türkiye’nin sağlık alanındaki en 
büyük kamu-özel işbirliği projesi olan ve 
CCN Yatırım Holding tarafından anahtar 
teslim olarak yapılan Ankara Şehir 
Hastanesi Bilkent, tamamlandığında 
Türkiye’nin ve dünyanın en modern 
sağlık kampüsü olacak. 

Kamu-özel işbirliği projesi 
kapsamında 2015 yılının ikinci 
çeyreğinde inşaatı başlayan Ankara 
Şehir Hastanesi Bilkent’in inşasında sona 
yaklaşmanın heyecanını yaşadıklarını 
söyleyen Holdingin Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEO’su Bayar, “890 milyon 
euro tutarındaki finansmanı CCN 
Yatırım Holding tarafından sağlanarak, 
2015 yılında finansman sözleşmesi 
imzalanan Ankara Şehir Hastanesi 
Bilkent, Türkiye’de kamu özel işbirliği 
modelinde, kreditör konsorsiyumuyla 
ve uluslararası standartlarda kredi 
sözleşmesi imzalanmış en büyük sağlık 
projesidir” dedi.

FINANSMANINDAN 
GÜVENLIĞINE KADAR 
ŞIRKETLERIMIZ SORUMLU

Holding’in mühendislik, satın alma 
ve inşaat (EPC) alanlarında sahip 
olduğu güç ve uzmanlığın altını çizen 
Bayar sözlerine şöyle devam etti: 
“CCN Yatırım Holding olarak bu derece 
büyük ölçekteki projelerin, fizibilite 
ve arazi planlama aşamalarından 
finansmanına, kullanılacak modern 
teknolojilerin seçiminden, kurulumuna, 
yönetiminden laboratuvar hizmetlerine 
ve hatta güvenliğine kadar tüm 
aşamalarında sorumluluğu üstleniyoruz. 
Tüm bu hizmetleri ise CCN Yatırım 
Holding çatısı altında hizmet veren 
CCN Sağlık, CCN Teknik, CCN Servis 
ve CCN Biyomedikal şirketlerimiz ve 
diğer çözüm ortaklarımızla birlikte 
sunuyoruz. Bu bütünsel hizmet paketi 
bizim farkımızı ortaya koyan en büyük 
üstünlüklerimizden biri. CCN Sağlık 
şirketimiz ile, laboratuvar, rehabilitasyon, 
görüntüleme, sterilizasyon ve hastane 
bilgi yönetimi sistemleri gibi önemli 
klinik destek hizmetlerini sunarken, 
CCN Servis ile ilaçlama, temizlik, 
güvenlik, çamaşırhane, idari ofis 
destek, atık yönetimi, yemek hizmetleri, 
otopark, hasta yönlendirme ve refakat, 
resepsiyon, yardım masası ve taşıma 
hizmetlerini veriyoruz. Planlama ve 
teknik alt yapı, lojistik ve satın alma 
faaliyetlerini CCN Biyomedikal ile, 
bina ve arazi hizmetleri, olağanüstü 
bakım, tekstil, mobilya ve mefruşat gibi 
destek hizmetlerini ise CCN Teknik ile 
sağlıyoruz. Uzmanlaştığımız alanlarda 
A’dan Z’ye verdiğimiz her hizmet bütüne 
katkı sağlıyor. Ankara Şehir Hastanesi 
Bilkent proje yönetimi gücümüzün en 
güzel örneği olacak.”

CCN Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet 
Ali Bayar

CCN Holding 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet 
Ali Bayar: “Yeni 
Aziz Sancar’lar 
buradan çıkacak.” 

Türkiye’nin sağlık 
alanındaki en 
büyük kamu-özel 
işbirliği projesi 
olan Ankara Şehir 
Hastanesi Bilkent, 
tamamlandığında 
Türkiye’nin ve 
dünyanın en modern 
sağlık kampüsü olacak. 

Prof. Dr. Aziz Sancar

HABER
BİLİM



YATAK KAPASITESINDE 
DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ 
BÜYÜK HASTANESIYIZ

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in 
rakamsal verilerini de aktaran Bayar, 
“Bir sağlık kampüsü şeklinde inşa edilen 
Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; Genel 
Hastane, Ana Hastane Binası, Kalp ve 
Damar Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, 
Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum 
Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 
Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 
9 ana binadan oluşuyor. Toplam 3.810 
yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında 
üçüncü gelen Ankara Şehir Hastanesi 
Bilkent’te; 1.011 poliklinik, 700 yataklı 
yoğun bakım ünitesi, 131 ameliyathane, 
127 yataklı kemoterapi merkezi, 65 tedavi 
kabininin yer aldığı FTR (fizik tedavi 
ve rehabilitasyon) merkezi, 38 yataklı 
diyaliz merkezi ve 10 yataklı iyot tedavi 
servisi bulunuyor. Ayrıca en modern 
teknolojilerle donatılan 7.400 metrekare 
alan üzerine kurulu laboratuvarlarda ve 
17.500 metrekare alan üzerine kurulu 
görüntüleme hizmetleri alanlarında 
aynı anda yüzlerce tıbbi test ve 
görüntüleme işlemi yapılabilecek. 
Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te tüm 
sağlık hizmetleri devletimizin hekimleri 
tarafından verilecek. Herkes en kaliteli, 
hızlı ve konforlu sağlık hizmetini bugüne 
kadar olduğu gibi ücretsiz almaya 
devam edecek” dedi.

HEDEFIMIZ, DÜNYANIN 
EN BÜYÜK SAĞLIK 
YAPILARINDA IMZAMIZIN 
BULUNMASI
Finansmanı ve tüm süreçleri aynı 
şekilde CCN Yatırım Holding 
tarafından karşılanan kamu-özel 
işbirliğinin Türkiye’deki ilk örneği olan 
Mersin Şehir Hastanesi’nin çok iyi 
bir referans olduğunu belirten Bayar, 
“CCN Yatırım Holding olarak köklü 
geçmişimiz üzerinde yeni ve güçlü bir 
gelecek inşa ediyoruz. Sağlık alanındaki 
deneyimimiz, uzman kadrolarımız 
ve çok yönlü, nitelikli yatırımlarımızla 
ülkemize değer katmaktan kıvanç 
duyuyoruz. Mersin Şehir Hastanesi’nin 
ardından Ankara Şehir Hastanesi Bilkent 
de tasarımı, planlaması, finansmanı, 
mühendisliği, teknolojisi ve işletmesiyle 
ülkemiz için dünya ölçeğinde bir gurur 

kaynağıdır. Şu anda sağlık kampüsleri 
alanında yaptığımız yatırımların 
toplam büyüklüğü 2,5 milyar Euro’ya 
ulaştı. Hastanesi’nin ardından Ankara 
Şehir Hastanesi Bilkent de tasarımı, 
planlaması, finansmanı, mühendisliği, 
teknolojisi ve işletmesiyle ülkemiz için 
dünya ölçeğinde bir gurur kaynağıdır. 
Şu anda sağlık kampüsleri alanında 
yaptığımız yatırımların toplam 
büyüklüğü 2,5 milyar Euro’ya ulaştı.
Bu projelerin toplam kapalı alan 
büyüklüğü 2,7 milyon metrekare, 
toplam yatak kapasitesi ise 5.110 
Kamu Özel İşbirliği modeli ile hayata 
geçirilen projelerde hedefimiz, sağlık 
kampüslerinin yatırımı ve yönetiminde 
en yetkin insan gücüne sahip olarak, 5 
yıl içerisinde 10 bin yatak kapasitesine 
ulaşmak. Bunun için de mevcut sağlık 
yatırımları portföyümüzü yurt içi ve 
yurtdışı büyük ölçekli projelere katma 
değer yaratarak geliştireceğiz” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi 

Mersin Şehir Hastanesi 
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HABER
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Darülaceze Başkanlığı, 
122 yıldır bünyesindeki 
gayrimenkul gelirleri 
ve yardımseverlerin 
bağışlarıyla ayakta 

duruyor. Kurulduğu günden bu yana 
30 bini çocuk, 100 bin kimsesizi 
ağırlayan 550 kişi kapasiteli 
yardım kurumu, İstanbul’un hızla 
artan nüfusu karşısında yetersiz 
kalmaya başlayınca, geçen sene 
bizzat Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören 
ile Kurtköy’de iki yeni merkezin 
açılmasına karar verildi. Yassıören’de 
150, Kurtköy’de ise 500 bin 

Darülaceze baştan 
sonra yenileniyor 
Akıllı şehir konseptiyle Yassıören’de inşa edilecek Darülaceze 
Şehri’nde yağmur suyu arıtılarak terapi havuzunda kullanılacak, 
kampüste elektrikli otomobillerle karbon salınımı sıfırlanacak.

metrekarelik alanda inşa edilmesi 
planlanan iki yeni Darülaceze’den 
ilkinin projesi için son aşamaya 
gelindi.

‘3Y’ diye tanımlanan, ‘yavaş, 
yatay, yaşanabilir’ şehir olarak 
tasarlanacak proje 150 bin 
metrekarelik alanı kapsayacak. Sıfır 
karbon salınımının hedeflendiği yeni 
Darülaceze’de yerli üretim elektrikli 
arabalar hizmet verecek. Yatağa 
bağımlı kimsesizlerin yeşili görmeleri 
için misafirhanelerin camları yerden 
tavana kadar uzanacak.

Milliyet’in haberine göre, proje 
kapsamındaki çarpıcı yeniliklerden 
birini de yağmur suyunun arıtılarak 

“Kurum için 1+1 veya 2+1 
konut projelerimiz olacak. 
Çalışanlarımız bu sayede 
Yassıören’den şehir merkezine 
gidip, gelmek zorunda 
olmayacak.”

Darülaceze 
Başkanı 
Hamza 
Cebeci
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170’I YATAĞA BAĞIMLI 

Darülaceze’nin her ülke için örnek 
olduğunu belirten Cebeci, “Kurumda 
510 kişi kalıyor. Bu kişilerin 170’i yatağa 
bağımlı. Toplam çalışan sayımız ise 
435. Darülaceze’ye bağışlanan 700 
mülkün 500’ünden kira gelirimiz var. 
Darülaceze’de kalmak için kimsesiz 
olmak, en az 5 yıldır İstanbul’da ikamet 
ediyor olmak,  şizofreni, alzheimer 
ve bulaşıcı hastalık taşımama 
kriterleri gerekiyor. Dışarıdan bağışlar 
giderlerimizin 20’de 1’ini karşılıyor. 
Sanıldığı gibi çok fazla yardım ve bağış 
alan bir kurum değiliz. Belediyelerin 
eğlence gelir vergilerinin yüzde 70’i 
kurumumuza aktarılıyor. Ancak bu bile 
giderlerinin ancak 10’da 1’ini karşılıyor. 
Yıllık 30 milyon liralık gider maliyetimiz 
var” diye konuştu. 

Yassıören’de yapılacak yeni 
Darülaceze projesinin en büyük 
mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan 
olduğunu vurgulayan Cebeci, 
Kurtköy’de yapımı planlanan projenin ise 
Yassıören’deki projenin ardından hayata 
geçebileceğini söyledi. Kurtköy’deki 
projenin 500 dönümlük bir araziyi 
kapsadığını ve arazi üzerinde bazı 
problemler olduğunu kaydeden Cebeci, 
“Arazinin sahibi bir kooperatif gözükse 
de tapu sorunu ve hazine ile yürüyen 
bir dava var. Kurtköy’deki yerleşke de 
tarihi Darülaceze binasının benzeri olur 
ve Yassıören’deki tüm imkânları hayat 
bulur” diye konuştu. 

Ergoterapi
‘Darülacaze Sosyal Hizmet 
Şehri’nde rehabilitasyon merkezi, 
zihinsel engelli birimleri, psikiyatri 
tanı birimi, servis birimleri, yoğun 
bakım ünitesi, yatağa bağımlı birimi, 
nostaljik köy kahvesi ile ergoterapi 
birimi de yer alacak.  Geleneksel 
Türk sanatlarının sergileneceği 
amfi, bin kişilik konferans salonu ve 
150 yataklı otel ile çocuk merkezi 
de proje kapsamında hayata 
geçirilecek.

‘Yavaş, yatay, 
yaşanabilir’ 
şehir olarak 
tasarlanacak 
Darülaceze 
Şehri 150 bin 
metrekarelik 
alanı kapsayacak

avlu içindeki kanallara verilecek 
olması. Arıtılmış yağmur suyu, 150 
bin metrekarelik alanda yapılacak su 
kanallarından geçerken terapi amaçlı 
olarak kullanılacak.

Darülaceze Başkanı Hamza 
Cebeci 70 milyon dolar maliyetle 
yapılması planlanan projeya dair 
şu bilgileri vermişti: “Kurum 
olarak başlangıçta 20 milyon liralık 
bütçe sunacağız. Kalan maliyetin 
vatandaşlarımızın yardımlarıyla 
tamamlanacağına inanıyoruz. 1500 
kişiyi ağırlayacağımız Darülaceze 
Sosyal Hizmet Şehri’nde zengin 
misafirlerimiz için de 300 kişilik bir 
bakım merkezini hayata geçirmeyi, 
bu sayede Darülaceze’ye daha çok 
gelir sağlamayı planlıyoruz. Kurum 
için 1+1 veya 2+1 konut projelerimiz 
olacak. Çalışanlarımız bu sayede 
Yassıören’den şehir merkezine gidip, 
gelmek zorunda olmayacak.”

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit 
Han tarafından kurulan kurum, 

kurulduğu günden bugüne 
30.000’i çocuk olmak üzere toplam 

72.000 kişiye şefkat yuvası oldu. 
Halen 600’e yakın insanımızı 
kuruluş felsefesinden ödün 

vermeden barındıran Darülaceze 
din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep 
farkı gözetmeksizin cami, kilise 
ve havrasıyla önemli bir hayır 

kurumudur. 



54   MAYIS / HAZİRAN 2018

HABER
TOKİ

Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
Başkanı Ergün Turan, 
dünya çapında model 
olduklarını, TOKİ 

modelini öğrenmek ve uygulamak 
isteyen ülkelere tecrübelerini ve 
finansman modelini aktardıklarını 
belirtti. Kenya Vizyon 2030 
Uygulamaları Müsteşarı Dr. Julius 
M. Muia ve beraberindeki heyet, 
Ergün Turan’ı makamında ziyaret 
etti. Turan, ziyaretin ardından 
yaptığı açıklamada, Müsteşar 
Dr. Julius M. Muia ve heyetine 
tecrübelerini ve idarenin finansman 
modelini anlattıklarını söyledi.

TOKİ’nin yurt dışında ilgiyle 
takip edildiğini ve birçok ülkenin 
temsilcileriyle görüşme yaptıklarını 
aktaran Turan, şunları kaydetti: 
“Bölge ülkeleri başta olmak 
üzere, yaklaşık 93 ayrı ülke ile 
görüşmemiz oldu. Afganistan, İran, 
Afrika, Pakistan, Kazakistan ve 
Suudi Arabistan gibi ülkelerden 
bu alandaki yetkili heyetleri ile 

YATAY VE YEREL MIMARI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın direktifleri ile yatay ve yerel 
mimari ile mahalle kültürünü yansıtan 
projeler inşa etmeye başladıklarını 
vurgulayan Turan, “Biz son 3.5 yıldır 
proje yaptığımız şehirde en yüksek bina 
TOKİ binası olmayacak dedik ve buna 
göre davrandık. Zaten binalarımızın 
yüzde 84’ü zemin dahil 6 kat ve 
aşağısında yer alıyor. Artık TOKİ’de 
yüksek bina diye bir şey olmayacak. 
Zaten bir apartmanda bir mahalle kadar 
insan yaşarsa, sosyal ilişkiler kopuyor. 
Birçok kasabada, ilçede 2-4 kat arasında 
değişen binalar yapıyoruz” dedi.

Kenya TOKİ’yi 
örnek alıyor
TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kenya Vizyon 2030 
Uygulamaları Müsteşarı Dr. Julius M. Muia ile görüştü.

bilgi ve tecrübemizi paylaşıyoruz. 
İmzalanan protokollerle ve 
mutabakatlarla yeni açılımlar 
sunma konusunda adımlar 
atıyoruz.” 

TOKİ’DEN YURT DIŞINDA 
YARDIM AMAÇLI 
UYGULAMALAR

Toplu Konut İdaresi’nin yurt 
dışında ticari faaliyet olarak bir 
işlem yapmadığını belirten Turan, 
“TOKİ yurt dışında Pakistan, 
Endonezya, Srilanka, Somali’de 
tamamen yardım amaçlı konut, 
eğitim ve sağlık tesisleri yaptık 
ve ilgili ülkelere teslim ettik. Şu 
ana kadar yurtdışında yaptığımız 
bütün iş ve işlemlerimizi Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin yardım 
faaliyetlerini orada inşa etmek 
olarak gerçekleştirdik” diye 
konuştu.

1984 yılında kurulan TOKİ’nin 
2002’ye kadar 19 yılda toplam 
43 bin 145 konut üretebildiğini 
söyleyen Turan, “2002 yılında 
başlayan güçlü hükümet ve 
siyasi istikrarın katkısı ile T.C. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı insanımızın en temel 
gereksinimi olan barınma ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 2002 yılından 
bugüne kadar 822 bin konut inşa 
etmiş durumdadır” dedi.

TOKİ’NİN 2023 HEDEFİ 1 
MİLYON 200 BİN KONUT

Başkan Ergün Turan, “TOKİ 
olarak, vatandaşlarımızın en temel 
gereksinimi olan barınma ihtiyacını 
karşılamak için 2023 hedefimizi 1 
milyon 200 bin konuta çıkardık…

2015 yılının sonunda 
idarenin kısa, orta ve uzun vadeli 
hedeflerini belirlemiştik. 2016 
yılında 15 Temmuz hain darbe 
girişimi rağmen bu hedefimizi 
yakalayarak 64 bin 229 sosyal 
konut üretimini gerçekleştirdik. 
İdare olarak 2017 yılında 60 bin 
sosyal konut inşa ettik. 2018 yılında 
da 60 bin sosyal konut inşa etmeyi 
hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 
hedeflediğimiz rakama ulaşacağız” 
açıklamasında bulundu.
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TOKİ tarafından Zara’da 
hayata geçirilen projenin 
ihalesi 8 Mayıs 2018, Salı 
günü gerçekleştirildi. İhale 

kapsamında ayrıca 2 ticaret merkezi, 
cami ile altyapı ve çevre düzenlemesi 
de yapılacak.

Proje genelinde yaklaşık 1.300 
konut inşa edilecek. İlk aşamada 
1. bölgede 642 konutun ihalesi 
gerçekleştirildi. Yükseklikleri 
zemin+5 olan konutların 236’sı 2+1, 
406’sı ise 3+1 planında inşa edilecek.

Projede modern mimari ile 
geleneksel mimari sentezlendi. 
Projenin, sosyal donatıları, spor ve 
oyun alanları, parkı ve peyzajıyla 
şehre değer katacak yeni bir cazibe 
merkezi olması hedefleniyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) tarafından, 
Adana’nın Tufanbeyli ilçesi, 
Yenicami Mahallesi’nde inşa 

edilecek toplam 154 konutun ihalesi yapıldı. 7 
Mayıs 2018, Pazartesi günü gerçekleşen ihale 
kapsamında ayrıca ticaret merkezi, cami ile 
altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.

Yükseklikleri zemin+3 olan projedeki 

konutların 14’ü 1+1, 76’sı 2+1, 64’ü ise 3+1 
planında inşa edilecek.

Modern mimari tarzda inşa edilecek 
projede;  ahşap görünümlü kaplamalar, geniş 
pencere ve balkonlar kullanıldı. Projeyle 
bölge, dükkânları, camisi, spor ve oyun 
alanları, parkı ve peyzajıyla şehre değer 
katacak güvenli ve modern yeni bir yaşam 
alanına kavuşacak.

Sivas Zara’ya 
yeni bir mahalle 

ADANA TUFANBEYLI’YE 154 KONUT

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Sivas’ın 
Zara ilçesinde inşa edilecek 642 konutun ihalesi yapıldı. 
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Toplu konut ve sosyal 
tesis projelerinin yanı 
sıra TOKİPARK 
adıyla büyük şehir 
parkı projelerini hayata 

geçirmeye başlayan TOKİ, İstanbul 
Başakşehir’de yapımına başlanan 
TOKİPARK Kayaşehir projesinin 
ardından ikinci park projesini 
Ataköy’de gerçekleştiriyor.

Ataköy’de mülkiyeti TOKİ’ye ait 
olan tarihi Baruthane binasının da 
içinde bulunduğu 60 bin metrekarelik 
arazinin imar planını iptal eden 
TOKİ, alanı TOKİPARK Ataköy 
adıyla, bölge sakinlerine sosyal yaşam 
imkânı sağlayan büyük bir parka 
dönüştürüyor.

Ataköy sahilindeki tek yeşil 
alan olan, padişahların kahve 
içtiği Baruthane Kulesi’nin de 
içinde bulunduğu 60 dönümlük 
arazi üzerinde 2 milyar TL 
değerinde gayrimenkul projesi 
imarı bulunuyordu. Arazinin imar 

Tarihi Baruthane 
binalarının da 
bulunduğu alan, 
2010 yılında imar 
izniyle ihale edildi. 

TOKİ İSTANBUL’A YENİ 
BİR PARK KAZANDIRIYOR

TOKİPARK 
ATAKÖY

İstanbul Ataköy Sahili’ndeki Baruthane arazisinin 
imar planını iptal eden TOKİ, sahil bölgesini 
TOKİPARK Ataköy projesiyle halka açıyor. 

Günübirlik turizm alanı ilan edilen arazide yer 
alan tarihi Baruthane, aslına uygun şekilde 

düzenlenecek.
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En kısa sürede 
Ataköy sahilini 
vatandaşlarımızın 
denizle 
bulaşabildiği bir 
alan haline getirip 
hizmete açacağız”

planını iptal eden TOKİ, park 
olarak düzenleyeceği bölgede tarihi 
Baruthane’nin restorasyonu ile sahil 
yolunun yapımını da yürütecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 
mülkiyeti TOKİ’de bulunan 
alan üzerindeki inşaat planından 
vazgeçildiğini belirterek süreci şöyle 
aktardı: “Ataköy’de Baruthane olarak 
bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir 
yerdi. Ataköy sahillerine inşaat izni 
1991 yılında verildi. Ticaret ve konut 
olarak o tarihte alınan imar izniyle 
mevcut yapılaşmalar gerçekleştirildi. 
Tarihi Baruthane binalarının da 
bulunduğu alan, 2010 yılında imar 
izniyle ihale edildi. Şu anda mülkiyeti 
bize ait arazinin üzerindeki inşaat 
planını uygulamaktan vazgeçtik. 
Alan, 564 ada, 160 parselde park 
olarak düzenleniyor. Arazi üzerinde 
inşaat yapılsaydı devlet milyarlar 
kazanacaktı. Ama burada bir irade 
gösterildi. Bu bir zihniyet değişiminin 
yansımadır.”

ATAKÖY PLAJI YENİDEN 
CANLANACAK

Ataköy Baruthane alanı projesini 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da memnuniyetle 
karşıladığını ve desteklediğini aktaran 
Turan, “Araziyi 25 yıllığına İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne kiraladık. 
Şu anda bu alanda çok önemli 
mimarlarımız proje çalışmalarına 
devam ediyor. En kısa sürede Ataköy 
sahilini vatandaşlarımızın denizle 
bulaşabildiği bir alan haline getirip 
hizmete açacağız” dedi.

3 KİLOMETRELİK SAHİL YOLU
TOKİ Başkanı Turan, Ataköy 

sahilindeki arazi dışında yer alan 
sahil bandının da kullanım hakkının 
İdare’ye ait olduğuna dikkat 
çekerek, “Böylelikle İstanbullu 
vatandaşlarımız Baruthane’den sahile 
uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir 
bant içerisinde denize girebilecek” 
değerlendirmesinde bulundu. TOKİ, 
proje alanındaki sahil düzenleme 
hakkını kullanarak Baruthane 
arazisinden Ayamama Deresi’ne 
kadar uzanan sahil şeridini yürüyüş 
alanı olarak düzenleyecek.

TARİHİ BARUTHANE ASLINA 
UYGUN DÜZENLENECEK

Padişahların kahve içtiği 
Baruthane Kulesi ve yapılarıyla 
tarihi ve kültürel öneme sahip 
alanın İstanbulluların kullanımına 
sunulması için başlatılan çalışmaların 
süratle yürütüldüğünü belirten 
Turan, tarihi yapıların aslına uygun 
düzenleneceğini ve bu alanda 
titiz bir çalışma başlatıldığını 
aktardı. Turan, TOKİ’nin yıllardır 
restorasyon destekleriyle kültürel 
varlıkların korunmasına dönük 
büyük bir hassasiyet gösterdiğini, 
aynı anlayışın Ataköy’deki tarihi 
yapıların restorasyon süreçlerinde de 
gözetileceğini ifade etti.

TOKİ VE İBB İŞ BİRLİĞİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

ile imzalanan protokol kapsamında, 
düzenleme, bakım ve işletmesi 
Belediye tarafından yapılacak 
olan TOKİPARK Ataköy’de, 
bölge sakinlerinin keyifli vakit 
geçirmelerine imkân sağlayacak 
restoran, kafeterya gibi sosyal tesisler 
de bulunacak.
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yaklaşık iki yıldır Emlak Konut’un 
sitesinde oturuyoruz.

Evinizi alım sürecinizi sizden 
dinleyebilir miyiz?

Senem Eryılmaz: Biz bu siteye 
ilk etap teslimleri gerçekleştikten 
sonra kiracı olarak geldik. Hatta 
bu siteden ilk ev kiralayanlardan 
olduğumuzu söyleyebilirim. 
Sonrasında burada yaşamayı çok 
sevdik ve burada yaşayanlarla ve 
devretmeyi düşünenlerle sürekli 
iletişim halinde kaldık. Dairemizi 
de emlakçı vesilesi ile devraldık. 
Emlak Konut bünyesinde yapılan 
taksitlendirme ile ev sahibi olduk, 

Şehrin karmaşasından 
uzak sessiz sakin bir yaşam
“Biz burada, emekliye ayrılmış memurlar 
gibi İstanbul’un karmaşasından uzak sessiz, 
sakin bir hayat yaşıyoruz”  

taksitlerimizi Emlak Konut’a ödüyoruz.
Evinizin size sunduğu avantajları 

öğrenebilir miyiz? 
Zafer Eryılmaz: Sitemizin 

spor salonu var, ben oldukça aktif 
bir şekilde kullanıyorum. Onun 
dışında sitemizin lokasyonunun bize 
sağlamış olduğu birçok avantaj var. 
Bayrampaşa ve merkezi bölgelere 
yarım saat içerisinde ulaşabiliyorum. 
Sitemiz lokasyon olarak şehre uzak 
gibi duruyor ancak ulaşım imkanları 
sayesinde birçok önemli noktaya 
oldukça yakın. Sitemizin bir diğer 
avantajı ise çevresi ve insanları... 

Senem Eryılmaz: Genel olarak 
değerlendirirsek, otoparklar büyük 
avantaj. Sitemiz özellikle çocuklu 
aileler için oldukça uygun. Evimizin 
önünde yer alan yeşil alan ve park 
alanlarına hiçbir şekilde araç giremiyor. 

Yanımıza termosta 
çayımızı alıyoruz, 
bahçeye oturuyoruz. 
Sohbet, muhabbet, 
komşularla 
selamlaşma derken 
vakit geçiyor…

Bu ay Senem-Zafer 
Eryılmaz çiftinin 
Başakşehir Evleri 
1. Etap’taki sıcak 
yuvalarına konuk olduk. 

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz?

Senem Eryılmaz: İnşaat 
firmalarına pazarlama ve 
iletişim danışmanlığı yapıyorum. 
Evlendiğimizden beri, yaklaşık iki 
yıldır Emlak Konut’un sitesinde 
ikamet ediyoruz.

Zafer Eryılmaz: İnşaat 
sektöründe şantiye şefi olarak görev 
yapıyorum. Eşimin de söylediği gibi 
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memnunum. Dairemizin bahçe 
katında olması bize komşuluk 
ilişkileri açısından oldukça büyük 
avantaj sağlıyor. Komşularımızın 
çocukları parkta oynarken 
bahçemize gelip vakit geçiriyorlar. 
Biz de onlarla sohbet ederek vakit 
geçiriyoruz.

Dairenizin ısınma sistemi 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Isınma problemi 
yaşıyor 
musunuz?

Zafer 
Eryılmaz: Zemin 
katta olmamıza 
rağmen ısınma 
problemi 
yaşamıyoruz.

Senem 
Eryılmaz: En 
soğuk kışlarda 
bile ısınma 
problemi 
yaşamadık. 
Hatta geçen yıl 
dairemizin bahçe camı yarıya kadar 
kar kaplandı, ona rağmen çok güzel 
ısındık. Ev soğuk, serin gibi bir 
durum yaşamadık şimdiye kadar.. 
Onun dışında dairemiz merkezi 
sistem ile ısınıyor. 

Hafta sonlarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Zafer Eryılmaz: Bazı hafta 
sonları şehre yakın olan Karasu, 
Çatalca taraflarına gidiyoruz. Evden 
çıkamadığımız zamanlarda ise 
bahçemizde vakit geçiriyoruz.

Senem Eryılmaz: Yanımıza 
termosta çayımızı alıyoruz, bahçeye 
oturuyoruz. Sohbet, muhabbet, 
komşularla selamlaşma derken vakit 
geçiyor.

Sitenizden beklentileriniz 
nelerdir?

Zafer Eryılmaz: Sitemiz mahalle 
konseptinde yapıldığı için etrafı açık, 
bu nedenle biraz güvenlikten endişe 
ediyoruz. Onun dışında sitemiz 
oldukça güzel.

Senem Eryılmaz: Güvenlik 
zaafiyetiyle ilgili olarak Emlak 
Konut desteği ile çalışmalar 
yapılmaya başlandı. Umarız en kısa 
zamanda sonuca ulaşır.

Bunlar önemli özellikler… Ayrıca 
sitemizin yoğunluklu olarak yatay 
mimariye sahip binalardan oluşmasını 
ve mahalle konseptinde oluşunu 
seviyoruz.

Zafer Eryılmaz: Sitemizin peyzaj 
alanı da diğer sitelere göre oldukça 
fazla, zemin katta olmamıza rağmen 
pencereye yaklaştığımızda gökyüzünü 
görebiliyoruz.

Dairenizin konut tipini ve 
metrekaresini öğrenebilir miyiz?

Senem Eryılmaz: Dairemiz 2+1 
köşe daire olarak geçiyor, dairemizin 
net alanı 108 metrekare. Dairemiz 
çok büyük olmamasına rağmen 
oldukça kullanışlı. Günümüzde 2+1 
dairelerde genellikle ebeveyn banyo 
bulunmazken bizim dairemizde 
bulunuyor.

Zafer Eryılmaz: Odalar 
ergonomik ve oldukça büyük proje 
aşamasında ayrıntılar çok ince bir 
şekilde düşünülmüş.

Sitenizin ulaşım imkanları nasıl?
Zafer Eryılmaz: Ulaşım 

imkanlarımız şimdilik sınırlı 
ancak zamanla daha iyi olacağını 
düşünüyoruz. Bulunduğumuz 
bölgeye yakın bir lokasyonda Kuzey 
Yaka projesi, arka taraflarımızda 
ise Emlak Konut’un yeni projeleri 
var. O projelerin bitmesi ile birlikte 
bulunduğumuz bölgeye metro ve 
tramvay ulaşımı gelecek. Birkaç yıla 
ulaşım imkanlarımızın iyileşeceğini 
düşünüyorum

Senem Eryılmaz: Bizim buraya 
Kent Meydanı geliyor. Yani 
Başakşehir’in çevresindeki kamu 
binaları buraya taşınacak. Bu da 
her türlü ulaşımın buraya geleceği 
anlamına geliyor.

Komşuluk ilişkileriniz nasıl?
Zafer Eryılmaz: Ben çok 

sosyal biri değilim, buna rağmen 
komşularımızla aramda çok güzel 
bir bağ oluştu. Gruplarımız var, 
haftanın iki üç günü halısaha maçı 
yapıyoruz. Bazı akşamlar ev oturması 
bazı akşamlar ise mangal yaparak 
komşularımızla vakit geçiriyoruz. 
Komşularımızla diyaloglarımız çok 
güzel.

Senem Eryılmaz: Komşuluk 
ilişkilerimizden ben de oldukça 

Sitemizin peyzaj 
alanı da diğer 
sitelere göre 
oldukça fazla, zemin 
katta olmamıza 
rağmen pencereye 
yaklaştığımızda 
gökyüzünü 
görebiliyoruz.
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BAŞARIMI 
DOĞRU 

BILDIĞIM YOLDA 
YÜRÜMEME 

BORÇLUYUM
“Benim çivi yazısı ile buluşup tanışmam bir 
mecburiyetten olsa da, bir yerde hayatımı 

garanti etmek için aldığım tedbir sayesinde 
oldu. Allah’a şükür iyi ki de olmuş.” 
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Türkiye’nin en önemli 
Sümerologlarından 
Veysel Donbaz’ın başarı 
hikâyesini kendi ağzından 
dinleme şansını yakaladık. 

Şimdi hazırsanız, tarihe kısa bir 
yolculuğa çıkıyoruz…

 Size ölü dillerin efendisi diyorlar. 
Memnun musunuz bu tanımdan?

Biliyorsunuz biz daha az kültürlü 
insanlara efendi deriz. Beyefendi 
lafı kültürlü ve efendi olanlar için 
kullanılır, hanımefendi de aynı 
durum için kullanılır. Zannedersem 
Yüzüklerin Efendisi’nden 
kaynaklandı bu. Bazen de hocaların 
hocası diyorlar. Şimdi bırakın 
hocaların hocası olmayı ben master 
bile yapmadım. Biliyorsunuz hocalık 
profesörlükle olur. Bilgi başka, 
hocalık başka… Herkes bana hoca 
diyor. Benim için hangisi olsa uygun. 
Madem onu uygun bulmuşlar, 
diyebilirler.

Siz kendinizi nasıl 
tanımlıyorsunuz? Bu kadar geniş bir 
bilgi birikimine nasıl sahip oldunuz?

Türkiye’nin önemli 
sümerologlarından diyenler var, 
ben en iyi sümerolog benim demek 
istemiyorum ama yaptıklarım ortada. 
Bunu görenler bilenler söylesinler. 
İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi 
bir yerde çivi yazılı ürünlerin 
çözümünü yapmış, bunları görmüş, 
bunların kopyalarını yapmış bunları 
dillendirmiş bunları tercüme etmiş 
bir insan olarak çok geniş bir alanım 
var benim. Şimdi dış memleketlerde 
gittiğim yerlerde bazen diyorlar 
ki, ‘Ben yalnızca eski Sümerce’yi 
biliyorum.” Bunun Middle Sümerian’ı 
var. Akad dili var, 20. Yüzyılda ise 
iki devlet olarak ayrılmış, Asur Babil 
diye… Bunların dillerinde de ufak 
tefek farklılıklar var. Babilliler daha 
çok edebiyata şiire kompozisyona 
yönelik çalışmalar yapmışlar. 
Asurlular ise daha çok idari 
yazışmaları, harp gibi, yönetim gibi 
şeylere önem vermişler. Asurluların 
da Old Assyrian, Middle Assyrian, 
Neo Assyrian olarak ayrılır. Öteki 
de aynı şekilde Eski Babil Orta Babil 
Yeni Babil diye. 

Adam diyor ki ben eski Asur’u 

bilirim. Ama ben Eski Asur’u da 
bilirim Orta Asur’u da yeni Asur’u da 
bilirim. Bizim böyle bir seçeneğimiz 
yoktu, müzeye bir eser gelirdi, 
diyorlardı ki Veysel Bey bir baksın, 
“Ben bunu okumadım efendim, 
bilmiyorum” denilemiyor ki… Ee 
tabii listelere sözlüklere bakıyorsunuz 
daha evvelki tecrübelerinize 
dayanarak onun ne olduğunu 
çıkarıyorsunuz. Tabii çözdükçe de 
insana bir haz geliyor.

Hala aktif tablet okumalarına 
devam ediyor musunuz?

Evet. Urfa’da Harran vardır. 
Harran‘ın manası 4 yol bitişiği 
demektir. Ayrıca sefere çıkmak, 
kervanla yola çıkmak manaları var. 
Geçenlerde bir mermer parçası 
bulmuşlar orada Harran’ın ismi 
vardı. İki satırlık bir yazı, bana 
geldi kazıdan. ‘’Hocam burada 
ne yazıyor?” diye… Dedim bana 
birkaç gün izn verin. Ben daha evvel 
oradaki tuğraları yayınlamıştım. 
Tuğralarda da genellikle yazılan 
şey şu ‘Tanrıları var onların Sin, 
Ay tanrısı bir de oranın bir kralı 
var. Bunlar Ay tanrısına tapıyorlar. 
(Babiller zamanı Ay tanrısı Sin) 
Urfa’da Babiller hâkim olmuş, daha 
doğrusu Babiller, Asurlular’ı 610 

yılında yıkmışlar. Kendileri 539’da 
Persler tarafından yıkılmışlar. Onlar 
da tarihten isim olarak silinmişler 
ama çivi yazısını neredeyse milada 
kadar kullanmışlar. Oradan gelen 
çivi yazılarını ben hemen okudum. 
O kadar hoşuma gitti ki, milyon 
versen bu kadar sevindirmezdi. Ben 
pek çok şey okudum. Çünkü bende 
o güven var. İki üç tane çizgi yan 
yana geldiğinde ideogram oluşuyor 
logogram sümerogram diyoruz. 
Yani kendi başına bir işaretin bir 
manaya gelmesiyle kavram oluşuyor. 
Kaskalki yazmışlar oraya. Kaskalki 
Harran’ın (Akadcası yol) Kaskal 
sümercesi, yer sınırı. Yani bunun 
bir oturma yeri iskan edilen bir yer 
olduğunu gösteriyor. Kaskalki’de 
iki tane tapınağın yapıldığından 
bahsediyor. Kralın ismi kırıktı 
malesef. Şimdi bu adam bana bir 
form göndermiş müracaat için… Sen 
bizim kazımızın epigrafisti ol diyorlar. 
Olur dedim, bir şey çıktıkça uçağa 
atlar giderim. Nitekim geçen gün yine 
internetten bir çocuk Kayseri’den 
yazdı. Kayseride’de Eski Asurlu’lar 
var. Eski Asurlu’lar biliyorsunuz 
Dicle Nehri’nin üzerinde kurulmuş 
bir şehir. 150-200 sene bize kalay 
getirmişler, kumaş getirmişler siyah 

Tıp, astronomi falan 
hepsi Sümerlerden, 
Babillerden gelen 
bilgiler ışığında 
şekillenmiştir. 
Hatta ettikleri 
hipokrat yemini bile 
Mısır’dandır.
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eşeklerle. Asurlu’lar Anadolu’ya gelip 
ürünlerini satıp, eşeklerini satıp yayan 
geri dönmüşlerdir. Çok enterasan 
değil mi? Biz Anadolu’dan bakır 
aldıklarını düşünüyorduk eskiden, 
bakır kalayla karıştırılıp uzun süreli 
sağlam aletlerin yapılmasında 
kullanılıyor. Bu ticaret uzun yıllar 
devam etmiş. Tabii Anadolu’ya 
girerken bir giriş parası veriyorlar, 
kumaş ve kalaydan yüzde 5, yüzde 3 
bir para veriyorlar. Ayrıca Kayseri 
civarında küçük prenslikler var. 36 
tane pazar yeri ve 5-10 kadar da 
büyük merkez yeri varmış. En büyüğü 
de Kayseri’de Karahöyük dediğimiz 
yer. Oradan 25 bine yakın tablet çıktı, 
o tabletler için Kültepe Published 
Community kurduk. 

Türkiye’de bir Sümerolog 
olarak emeğinizin hakkını aldığınızı 
düşünüyor musunuz?

Ben bir üniversiteye bağlı 
olmadığım için bu işten büyük 
paralar kazanamıyorum. Benim bir 
sürü kitabım var. Almanya’da bile 
yayınlandı, bir kuruş alamadım. 
Onlar araştırma yapıyorum diyerek 
TÜSİAD’dan para alıyorlar. Ben de 
araştımalarım için kaynak para almak 
istedim, hiç boşuna uğraşma dediler. 
Müzeyi araştırma yeri olarak kabul 
etmiyorlarmış. 

Aynı zamanda mizahla da 
ilgileniyorsunuz…

Evet, ben aynı zamanda 
mizahçıyım. Genel Müdürname 
diye bir kitap çıkaracağım yakında. 
Ben pek çok yer gördüğümden pek 
çok dilde kitap okuyabildiğimden 
farklı bakış açılarına sahibim. 
Benim 250’den fazla resmim var. 
Gırgır’da 3.5 sene çizdim. Ama 
en kuvvetli tarafım Sümerolog 
kimliğim. 1970’den beri karikatür 
derneğinin üyesiyim. 18 yıldır 
toplantıları ben yönetiyorum. Ayrıca 
dış memleketlerde 20’ye yakın 
oturum başkanlığı yaptım. Çorum’da 
Hititoloji kongresinde oturum 
başkanlığı da yaptım.  

İlk tabletler nasıl ortaya çıkmış?
Tablet lafını kimse bilmiyordu. 

Yeni gençler tablet denildiğinde 
bilgisayar gibi bir şey anlıyor. Bir 
de ilaç olarak tablet var tabii. 

Bence şimdiki tabletler çivi yazılı 
tabletlerden geliyor. Aynı onların 
da şekilleri bir A4 boyutunda 
olabiliyor. Daha büyük kayalarda 
da yazılabiliyor. Stel dediğimiz 
dikili taşlar var. O zamanlar çiviyle 
isimler yazılmış. Orada isimler, 
doğum tarihleri yazıyor. Böyle bir 
sistem düşünün MÖ 3.300’den 
neredeyse 47’ye kadar çivi yazısı 
ile devam ettirmişler. Daha sonra 
Grekçe, Latince çıkınca bunlar 
artık Sümerce’den çivi yazısı ile 
yazılmış yazılardan bunlara tercüme 
edilmiş. Tıp, astronomi falan hepsi 
Sümerlerden, Babillerden gelen 
bilgiler ışığında şekillenmiştir. 
Hatta ettikleri hipokrat yemini bile 
Mısır’dandır. Mısırcadır o yeminin 
aslı. Mısırlılar yarı çivi yarı resim 
yazısı kullanmışlardır. Önce tabi 
en çok kullanılan malzemeleri 
resmetmişlerdir. Nedir bu mesela, 

ekmektir. Su için testi yapmışlar 
mesela. Mai kelimesi bize onlardan 
geliyor. Ma kelimesi Sümerce, 
biz onu mai yapmışız, sıvı demek. 
Kullanıyoruz Türkçe’de. Buğday 
yetiştirmek yerine önce arpa 
yetiştiriyorlar. Buğday çok daha 
kıymetli… 

Tablet aşkı, tarih aşkı ilk ne 
zaman başladı?

Bu benim fakülteye nasıl 
kaydedildiğim ile ilgili aslında. 
Ben orta halli bir ailede büyüdüm. 
Yokluk nedir bilmedim. 100 dönüm 
arazimiz vardı. Tabii tarlada toprağın 
havalandırılması kükürt atılması 
gibi işleri hep kendimiz yapardık. 
Ben o kadar yılmıştım ki bu işlerden 
uzaklaşmak istedim. Ben orayı terk 
ettiğimde 10 bin nüfusu vardı şimdi 
2.900 nüfusu kalmış. Ben dedim 
ki ‘mutlaka sabit geliri olan burslu 
bir okulda okumam lazım.’ Liseyi 
bitirdim iyi kötü, Denizli’de… 
Üniversitede ben siyasal bilgilere 
katılmak istedim. İlk 17 kişiye burs 
veriyorlardı. Bırakın burs almayı 
ben siyasalı bile kazanamadım. 
En kuvvetli derslerim İngilizce, 
kompozisyon ve tarihti. Hatta bir 
hocam tarihteki fazla bilgimden 
dolayı beni bir sene bekletti. 
Tarih ve Toplum dergisinden ben 
Mimar Sinan’ın devşirme olduğunu 
okumuştum, derste söyledim. Hoca 
bana, “10 verecektim ama sana 
1 veriyorum” dedi. Özür diledim 
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dinlemedi, Haziranda da bıraktı 
Eylülde de bıraktı. Lise son sınıfta 
bir sene tarihten bekledim ve tarihçi 
oldum. Bugün karşınızda eski 
eserlerden gelen tarihi bilgiyle sizlerle 
konuşuyorum. Demek istediğim o da 
benim hayatımda beklemem gereken 
bir dönemmiş. Boşlukta olduğum 
o bir senenin 8 ayında yakındaki 
köylerden birine öğretmen vekili 
oldum. (1957- 1958 yıllarında) 

Fakülteye nasıl girdiğime geleyim 
şimdi. Bizden evvel liseyi bitirebilmiş 
bir büyüğümüz Ankara’da Bayındırlık 
Bakanlığı’nda çalışıyordu. Onu 
ziyaret ettim. “Ne yapıyorsun?” dedi 
“Valla bir okula kaydolmak istiyorum 
ama burslu bi yer arıyorum” dedim. 

Ekrem Akurgal’ın yedek 
subayken amiriymiş. Bana bir yazı 
yazdı onu aldım fakülteye gittim. 
Bana, “Senin için ne yapabilirim? 
dedi. Ben burslu bir bölüm istiyorum 
dedim. Bana “Çivi yazısı çözmek 
ister misin?” diye sordu. İngilizcen 
nasıl dedi ve arkasından bir kitap 
çekip okuttu. Kazılarla ilgili bir 
bölümdü okuduğuma göre. Benim 
en kuvvetli alanım İngilizce’ydi. Ben 
kendi kendime ilerlettim dilimi. Bana 
telaffuzun da iyi dedi. Hemen bir 
telefon etti, Sümeroloji bölümüymüş 
telefon ettiği, oradan bir hoca 
heyecanla geldi. Meğer o bölüme 
kendileri öğrenci olup bitirdikten 
sonra hiçbir öğrenci gelmemiş. 
14-15 sene o bölüme kimse kayıt 
olmamış. Hiç öğrenciniz yok kapatırız 
bölümünüzü demişler. O hoca bana 
hemen “hadi benim odama gidelim” 
dedi. Bana dekan İngilicenizi 
beğenmiş dedi. Bazı sorular sordu. 
Sümerlerle ilgili soru sordu, onlara 
da cevap verdim. Hoca da arkasından 
bir kitap çekti kendi odasında. Bir 
de ben bakayım İngilizce’nize dedi. 
Bana okumak için bir yer seç dedi, 
kendi seçmedi. Açtım baktım az 
yazılı bir bölüm geldi, bir bakayım 
dedim. Sonra bu bölüme ben sizi 
kayıt ediyorum dedi. Ama bir ihtimal 
bu bölümde yalnız olabilirsiniz dedi. 
Ben ihtimal vermedim hiç buna. 
Halbuki o ciddi olarak söylemiş. 
Ben aşağıya gidip kağıt aldığımda 
bir kadın bana o bölümde öğrenci 

yok dedi. Ben zannediyorum ki 
başka sınıflarda öğrenci var sadece 
birinci sınıfta ben varım. Ben sizin 
burada kalacağınızı zannetmiyorum 
dedi. O da benim görünüşümden 
heralde bir mecburiyetten buraya 
girmek istediğimi sandı. Ben bölümü 
kapanmaktan kurtarmışım meğer. 
Hoca bana bir düşün sen dedi. 
Ben de bir 10 gün kadar Denizli’ye 
memleketime döndüm ve düşündüm. 
Sonra gittim, tamam dedim, formu 
doldurdum. Böylece bölüme girdim. 
Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. 
Ben hocam bölüme giriyorum ama 
burs verilmezse durmam dedim. 
Neticede bir ay içerisinde dekanla 
ikisi birleşip bana burs verdiler. 
Benim çivi yazısı ile buluşup 
tanışmam bir mecburiyetten de olsa, 
bir yerde hayatımı garanti etmek 
için aldığım tedbir sayesinde oldu. 
Allah’a şükür iyi ki de olmuş. Bugün 
yalnız olmanın da faydasını çokça 
gördüm. Çünkü fazla rakibiniz olduğu 
zaman onların içerisinden sivrilmek 
daha zordur. Benim şimdi az rakibim 
olsa da, zor olmasından ötürü 
benim en iyi olmam lazım dedim. 
Nasıl olacağım? Çok çalışmam 
lazım, fakültede öğrenciyken bana 
kütüphanenin anahtarını verdiler. 
Dediler sen buraya bir asistan gibi 
gir. (çünkü kitap yok hepsi İngilizce 
Almanca kitapların) Türkçe kitap 
yok mecburen benim o kütüphanede 
çalışmam lazımdı. Orada ban masa 
sandalye imkanı tanındı. Rahatça 

orada hazırlanabiliyordum. Yıldırım 
Beyazıt Öğrenci Yurdu’nda 
kalmama rağmen 4 sene boyunca 
akşam çalıştığımı bilmem, çünkü 
çalışacağım kitap yoktu. Gündüz 8 
saat çalışıyordum, hoca bana çivi 
yazısı ile bir metin veriyordu. Bunu 
hazırla gel diyordu. Çok çalışarak 
4 senede üniversiteyi bitirdim. Ben 
bütün derslere yalnız girdim. Benden 
sonra ilk öğrenci iki sene sonra 
geldi. Benim 153 ciddi makale, 16 
tane kitabım var. Birçok kişi bunları 
görmüyor. Oradan İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’ne tayin oldum. Müdür 
muavini Osman Sümer bana sen 
müdür muavini odasına otur dedi. 
Gittim oturdum, koca koca insanlar 
23 yaşında olan benden, izin alıyordu. 
2 – 3 ay sonra yeni bir müdür geldi. 
Başarımı doğru bildiğim yolda 
yürümeme borçluyum. 

Mezopotamya’da kadına bakış 
nasıldı? Yasalarda kadın nasıl 
korunuyordu?

Poligomi yok ancak Asurlu 
tüccarlar, Mezopotamya’daki Asur 
şehrinden Anadolu’ya alışverişe 
geldiklerinde bunların eşleri orada 
kalıyor. Onlara para bırakıyorlar. 
Onlar da el dokuması yapıyorlar, 
kilim yapıyorlar. Anadolu’da erkeğe 
bir istisna tanımışlar. Kadiştum 
denilen genç bir kızı köle olarak 
alabiliyorlar. Hatta en son bir 
arkadaş yazmış. Aynı şehirde 
olmamak kaydıyla başka bir hanım 
alabiliyorlar. Hatta doğum için bile 
şartlar koymuşlar. Şöyle ki bir adamla 
evleniyor 3 sene geçmiş olmasına 
rağmen çocuk olmayınca, kendine 
köle statüsünde ikinci bir kadın 
alabiliyor. Bu kadınların aynı şehir ve 
aynı evde yaşamama şartı koşmuşlar. 
Bir de hatırı sayılır mal ve mülke 
sahip kadınlar da ticaret yapıyor. 
Ekmek, buğday, kalay gibi ürünlerin 
ticaretini yapıyorlar. Ailelerdeki 
üstünlük insanların elinde olan mal 
varlığı ile ilgili. Evlilik için yapılan 
kontratlarda kadın eğer güçlü bir 
aileden geliyorsa yapılan kontratta 
onun da söz hakkı var. Kadınların 
kocasından sonra ismi geçiyor. Ancak 
kızının ismi geçmiyor. Ataerkil bir 
düzen söz konusu. 

DÜNYADA IKINCIYIZ

Anadolu her tür medeniyete ev 
sahipliği yapmıştır. Nereye bir 
kazma vursan bir şey çıkıyor. 
British Museum’da 150 – 200 bin 
yazılı tablet bulunuyor. British 
Museum yazılı tablet bulundurma 
açısından dünayda birinci sırada 
yer alıyor. Bizde de Ankara 
ile Istanbul’u birleştirirseniz 
140 - 150 bine yakın tablet var. 
Dünyada ikinci durumdayız. Ama 
en zayıf dönemindeyiz şu an, 
ben öleyim doğru düzgün tablet 
okuyacak adam yok. 
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DOĞUYOR: 
BEYOĞLU 
“Beyoğlu olumlu yönde bir değişim ve 
dönüşüm sürecinden geçiyor. Fakat 

burada önemli bir konuyu vurgulamak 
isterim ki, Beyoğlu bu değişim ve 
dönüşüm sürecinden geçerken 
asla Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan 

özelliklerinden vazgeçmiyor.”

Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan 
ile Emlak Konut’a özel bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle Beyoğlu’nda 
doğup büyümüş biri olarak Beyoğlu 
sizin için ne anlam ifade ediyor?

Belediye Başkanı olmadan önce de 
Beyoğlu benim köyüm, şehrim, kasabam 
yani her şeyimdi. Şu anda dünyada, 
Türkiye’de nereye gidersem gideyim 
kendimi buraya ait hissediyorum. Mesela 
hafta sonu bir gün işe gelmeyecek olsam 
da arabamın yolu mutlaka buradan 
geçer. İşte Beyoğlu benim için böyle bir 
şey, böyle bir tutku. Başka bir çekiciliği 
var. Mesela İstiklal Caddesi’ne gelen 
insanlara ‘Niye buraya geliyorsunuz?’ 
diye sorun. “Buranın başka bir havası 
var. Buraya alıştık. Buradan başka bir 
yere gidemiyoruz” derler. Peki nedir 
bu karizma? Karizmanın temelinde 
iki şey var; birincisi insan emeğiyle 
oluşmuş bu şehrin tarihi binaları; ikincisi 
ise herkesin, her kültürün buradaki 
dokunuşunun oluşturduğu çekicilik. 
Yani bir bahçede sırf lale olsa bir diğer 
bahçede de bütün çiçeklerden olsa 
sizce hangisi güzeldir? Bütün çiçeklerin 
olduğu bahçe daha caziptir. İşte Beyoğlu 
böyle bir yer.
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REFAH SEVIYESI DAHA YÜKSEK 
BIR BEYOĞLU

Bölgedeki konut yatırımlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgede 
savunduğunuz mimari yaklaşımdan 
biraz bahsedebilir misiniz?

Beyoğlu olumlu yönde bir değişim 
ve dönüşüm sürecinden geçiyor. 
Elbette ki her değişim beraberinde 
yenilikleri de getirecektir. Fakat 
burada önemli bir konuyu vurgulamak 
isterim ki, Beyoğlu bu değişim ve 
dönüşüm sürecinden geçerken 
asla Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan 
özelliklerinden vazgeçmiyor. Bizim 
burada asıl amacımız Beyoğlu’nu 
geçmişte sahip olduğu itibarını, 
çağımızın ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde, günümüzün bütün 
teknolojik ve ekonomik fırsatlarından 
istifade ederek teslim etmek. Ve 
yepyeni, daha güçlü, refah seviyesi ve 
yaşam standartları daha yüksek bir 
Beyoğlu’nu ortaya çıkarmak istiyoruz. 
Beyoğlu’nu bir dünya şehri olarak 
görmeyi arzu ediyoruz. Bu yolda da 
hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. 

Beyoğlu, uzun dönemdir keskin 
bir değişim yaşıyor. Bu değişimin 
nedenlerini öğrenebilir miyiz? 

Aslına bakarsanız dönüşüm 
ve gelişim hiç bitmez. Biz Beyoğlu 
Belediyesi olarak teknolojiyi, 
dünyayı takip ediyor kendimize 
uygun gördüğümüz yenilikleri 
semtimizde uygulamaya çalışıyoruz. 
Yeniliklere sürekli açığız. 
Etrafımızda teknolojik, ekonomik 
ve sosyolojik olarak bu kadar çok 
gelişme olurken Beyoğlu’nun aynı 
kalması, bu yeniliklerden istifade 
etmemesi düşünülemez. Yıllar 
içinde Beyoğlu’nda ne yazık ki 
bazı bölgelerde çöküntü alanları 

“Beyoğlu Belediyesi 
Sosyal Yardım 
Işleri Müdürlüğü 
bünyesinde 
kurduğumuz Muhtaç 
Er Ailesine Yardım 
Bürosu ile ihtiyaç 
sahibi asker ailelerine 
maddi yardımda 
bulunuyoruz.”

oluşmuş durumdaydı. Bazı cadde 
ve sokaklara güvenlik sebebiyle 
girebilmek çok güçtü. Bu bölgelerin 
bu şekilde kaderine terk edilmesi 
kabul edilebilir bir şey değil. Ya da 
çok önemli tarihi yapılarımızın yok 
olmak üzere olduğunu gördük. İşte 
biz tüm bu olumsuzluklara meydan 
okuduk ve büyük dönüşümü başlattık. 
Elbette ki bu dönüşümü çok değerli 
yatırımcılarımızla birlikte yürütüyoruz. 
Buradan bir kez daha hepsine ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

BEYOĞLU BAMBAŞKA BIR SEMT 
OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK

Beyoğlu için yakın ve uzun vadede 
hedefleriniz nelerdir?

Beyoğlu bambaşka bir semt olarak 
karşımıza çıkacak. Tüm sokaklarında 
vatandaşlarımızın rahatça gezip 
dolaşabildiği, sokakları tarih kokan, 
modern; çarpık kentleşmenin son 
bulduğu, düzenin hâkim olduğu, 
sakinlerine her türlü sosyal faydayı 
sağlayan, dünya standartlarında 
kültür-sanat faaliyetlerine ev 
sahipliği yapan bir Beyoğlu kurmayı 
hedefliyoruz. Hayalim dünyanın 

önde gelen şehirlerini geride 
bırakan Beyoğlu. Yabancı turistlerin 
Beyoğlu’nu görmeden ülkemizden 
ayrılmak istemeyecekleri bir Beyoğlu. 
Bu değişim ve dönüşüm hareketi 
elbette ki ekonomik göstergeleri 
de olumlu yönde etkileyecektir. 
Yapılan tüm yatırımlar beraberinde 
istihdamı getiriyor. Burada ekonomik 
çarkların hızla dönmesi anlamına 
geliyor. Uluslararası kuruluşlar 
da bu ekonomik kalkınmadan pay 
almak isteyecekler. Örneğin finans 
kuruluşları burada şubeler açacak, 
uluslararası şirketleri burada ofisler 
kuracaktır. 

Beyoğlu bir marka... Bunu 
korumak için aldığınız önemler ve 
vizyon projeleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Galataport Projesi 4500 kişiye 
istihdam sağlayacak. İstanbul’un 
boğaza açılan giriş kapılarından biri 
olan Galataport, aynı zamanda şehrin 
tek turizm işletme belgesi almaya aday 
Kruvaziyer limanıdır. Yatırım bedeli 
4,5 milyar TL olan Galataport’un 
toplam inşaat alanı 375.000 metrekare 
olurken; projenin toplam kiralanabilir 
alanları perakende ve yeme-içme alanı 
olarak 47.000 metrekare, ofis alanı 
olarak ise 43.000 metrekare. 20.000 
metrekare Kruvaziyer terminali olan 
proje tamamlandığında 200 mağaza ve 
restoran hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye’nin kamu-özel sektör 
işbirliğinde gerçekleştirilen ilk ve en 
büyük kentsel yenileme projesi olan 
Tarlabaşı / Taksim 360’ın yatırım 
bedeli 500 milyon dolar. Bu projenin 
bir diğer özelliği de; 18. Uluslararası 
Gayrimenkul ödüllerinde Avrupa’nın 
‘’En İyi Kentsel Yenileme Projesi’ 
unvanını almış olmasıdır. Projede 

Galataport Paket Postanesi
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BEYOĞLU BELEDIYE BAŞKANI 
AHMET MISBAH DEMIRCAN
iç mekânlarda alışveriş merkezleri, 
konutlar, butik otel ve pansiyonlar 
yer almakla birlikte alan genelinde 
fonksiyonlar yüzde 52 konut alanı, 
yüzde 12 ticaret, yüzde 17 turizm ve 
yüzde 14 ofis alanından oluşuyor. 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü 
tarafından İstanbul Beyoğlu İlçesi 
Camii Kebir Mahallesi’nde yapılması 
planlanan Haliç Yat Limanı ve 
Kompleksi projesi 3 otel, 2 yat limanı 
ve iskelelerden oluşuyor. 850 milyon 
TL yatırımla hayata geçirilen projede 
her biri 70 yat kapasiteli 2 yat limanı, 
150 DTW kapasiteli 1 adet şehir 
hatları iskelesi (yolcu transfer amaçlı) 
her biri 150 DTW kapasiteli 2 adet 
gemi yanaşma- yolcu transfer iskelesi 
ve 5 yıldızlı uluslararası otel zincirleri 
tarafından işletilecek nitelikte toplam 
oda kapasitesi 700 olan; 100 odalı Hotel 
1400 odalı Hotel 2 ve 200 odalı Hotel 3 
isimli 3 adet 5 yıldızlı oteller yapılacak.

Türkiye’nin özel sektör tarafından 
gerçekleştirilen ilk ve en büyük kentsel 
dönüşüm projesi olan Piyalepaşa 
İstanbul, 82 dönüm arazi üzerinde 
inşa ediliyor. Piyalepaşa Gayrimenkul 
tarafından 800 milyon dolar yatımla 
hayata geçirilen proje; konut, rezidans, 
ofis, otel ve alışveriş sokağından 
oluşan karma kullanım projesi olarak 
tasarlandı. Piyalepaşa İstanbul’da, 55 
m²’den 207 m²’ye, stüdyodan 4+1’e 
kadar değişen farklı büyüklük ve 
tipte 760 konut ve 190 adet rezidans 
bulunuyor.  

Örnektepe Projemizi, Beyoğlu 
Belediyesi ve TOKİ’nin işbirliği 
ile hayata geçireceğimiz pilot 
bir proje niteliğinde. Şu anda 
çalışmalarımız başladı. Proje kısa 
zamanda tamamlanacak ve ileride 
gerçekleşecek yeni yapılaşmaya örnek 
teşkil etmesi hedefliyoruz. 

OKMEYDANI, TÜRKIYE’NIN EN 
BÜYÜK PROJESI OLACAK 

Okmeydanı’nın, 13.06.2016 tarih 
8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile 6306 sayılı kanun kapsamında 
riskli alan ilan edilmesi ile bölgede 
çalışmalar başlatılmıştır. Riskli 
alan ilan edilen bölge 123,5 hektar 
büyüklüğünde olup yaklaşık 4.250.000 
m² inşaat (otoparklar, teknik 
hacimler, sığınaklar dahil) yapılması 
planlanmaktadır. Söz konusu inşaat 
alanının 2.850.000 m²’sinin iskân 
edilmesi öngörülmektedir. Bu alanın 
1.750.000 m²’si hak sahiplerine 
dağıtılacak olup geri kalan kısmı 
yatırımcıya ait olacak.

Taksim Meydanı düzenlemesi 
ve cami projesi tamamlandığında 
Taksim nasıl bir kültürel kimliğe 
bürünecek?

Taksim Meydanı düzenlemesi 
ve camii projesindeki çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. Özellikle 
Taksim Camii’nin çizim aşamasında 
Beyoğlu’nun tarihi hassasiyeti, 
bölge dokusu ve en önemlisi 
hemen arkasında yer alan Rum 
Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik 
Kiliselerinin yükseklikleri dikkate 

alındığını belirteyim. Projenin 
çiziminde Taksim Meydanı ile 
Beyoğlu’nun mimari dokusunda 
sıkça rastlanan 20. yüzyıl başındaki 
Art Deco mimari stilinden 
esinlenildi. Çalışmalar Anıtlar 
Kurulu’nun gözetiminde devam 
ediyor. Kazı çalışması çevredeki 
binalar da bir tehlike olmasın diye 
düşünülerek yapıldı. Cami, mimarisi 
ile çevresindeki yapılara uygun 
olacak. Bölgenin tüm bu tarihi ve 
kültürel dokusunu uygun olarak 
inşa edilen cami tamamlandığında 
duaların, kardeşliğin, muhabbetin 
şahidi olacak. Taksim’e zarif bir 
yüzük gibi yakışacağına inanıyorum. 
Tüm bu çalışmalar tamamlandığında 
Taksim geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de farklı dine, dile ve 
kültüre sahip insanların buluşma 
noktası olmaya devam edecek.

Beyoğlu’nu tarihi, kültürel 
ve etnik yapısı nedeniyle her gün 
yüz binlerce turist ziyaret ediyor. 
Beyoğlu’nun bu birikiminin 
korunarak geleceğe aktarılması 
noktasında ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Tarihi korumak ve yaşatmak için 
elimizden geleni yapıyoruz. Doğru, 
Beyoğlu’nun herkes için nostaljik bir 
hatırası var fakat biz Beyoğlu’nun 
ilerde sadece hatıralarda bir anı 
olarak kalmasından yana değiliz. 
Beyoğlu eşsiz konumu, tarihi 
dokusu, kültürel çeşitliliği ile 
içinde çok büyük bir potansiyel 
taşıyor. Ve biz bu potansiyeli hem 
Beyoğlu’na hem ülkemize, hem 
insanımıza katma değer yaratacak 
şekilde dışarıya çıkarmak için gayret 
ediyoruz. 

Örnektepe
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YERLI VE YABANCI 
YATIRIMCININ GÖZDESIYIZ

İstiklal Caddesi’nin yoğunluğu 
nasıl?

Şu anda Beyoğlu’nun sosyo-
demografik yapısı da bölgede başlayan 
dönüşümle birlikte değişim gösteriyor. 
Burada iş yeri sahibi olmak artık bir 
ayrıcalık. Önümüzdeki dönemde 
Beyoğlu şu anda yaşadığı yoğunluğun 
birkaç katını yaşayacak.

Beyoğlu her zaman turizm, kültür-
sanat ve eğitimin nabzının attığı bir 
bölge oldu, bundan sonra bu alanlarda 
çok daha iyi olacak. 

 Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm 
projelerinden başka ne tür yatırımlar 
yapıldı?

10 yıl önce Beyoğlu’nda 6 bin 
yatak vardı, bu gün 45 bin yeni 
yatak, 4 bin işletme vardı bu gün 
19 bin işletmeye çıkardık. Turizme 
yönelik çalışmalarımızdan bizi en çok 
heyecanlandıran projelerden biri de 
Narmanlı Han. Narmanlı Han, Tünel 
Meydanı’nın köşesinde. 19. Yüzyılın 
ilk yarısında kurulan Narmanlı Han 
170 yıllık İstanbul tarihine tanıklık 
etmiş. Çok özel bir tarihi var. Handa 
ikamet edenler arasında Bedri Rahmi, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Aliye Berger 
gibi isimler var. Orada tarihi vakalar 
yaşanmış. Atatürk de gelmiş, Yahya 
Kemal Beyatlı da. Bulunduğu yer 
çok önemli. İstiklal Caddesi’nin giriş 
kapısında bir sanat eseri. Restorasyon 
çalışmaları devam ediyor ve yakın 
zamanda bitecek.

Diğer taraftan Cihangir’e çok 
güzel yatırımlar yaptık. Hala işimiz 
var. Cihangir hem kendi insanlarımız 
hem de yabancılar için çok önemli bir 
bölge. Çevre peyzajını tamamladık. 
Ama bence en güzel şey, Büyükşehir’e 
yaptırdığımız Roma Bahçesi’nin 
üstündeki sosyal tesis. İki katlı bir 
sosyal tesis olacak. Bütçeye de çok 
uygun. Hem çok kaliteli, hem çok iyi, 
hem de ahşap mimariye sahip. Önünde 
de Roma Bahçesi var.

İlçemizde turizm, kültür, sanat 
faaliyetleri adına çok güzel gelişmeler 
yaşanıyor. Bunlardan biri de Madame 
Tussauds. Bizim için çok güzel bir 
heyecan. Çünkü Beyoğlu’na marka bir 
müze kazandırdık. Madame Tussauds 

gibi bir müzenin Beyoğlu’nda olması 
çok güzel oldu.

Beyoğlu Belediyesi olarak 
‘Akıllı Belediyecilik’ alanında ne tür 
çalışmalar yapıyorsunuz?

Beyoğlu’nu dijital akademi 
projesiyle yenilikçi ve geleceğin 
teknolojisiyle yaşayan bir şehir haline 
getireceğiz. Belki de Türkiye’de 
bir ilk olacak, dijital akademi 
projesini hazırlıyoruz. Dijital sanat 
ve dijital yönetişim olarak iki 
şekilde uygulanacak. Smart Beyoğlu 
uygulamasıyla yaşadığınız sokağı canlı 
görebileceksiniz. Etrafınızdaki binalar, 
binaların içindeki işletmeler, her 
birine tek tek ulaşılabiliyor. Oradaki 
faaliyetler, hatta e-ticaret imkânı, 
yakındaki banka, İETT hatları, sokak 
temizlikçisinden, BEDAŞ- İGDAŞ 
gibi kurumların bilgilerine kadar, 
ulaşma ihtiyacı hissettiğiniz her şeye 
rahat ulaşılabilecek. Kısaca belediyeye 
gelmeden, belediye hizmetlerine 
ulaşabileceğiniz bir uygulamayı hayata 
geçiriyoruz. 13 yılımızı alan bu proje, 
bir akademi formatında katılımı 
artıran, hayatı kolaylaştıran, gençlerin 
de bu sürece dâhil edilebileceği, 
yenilikçi bir proje olacak. Çok 
yakın bir zamanda bunun tanıtımını 
yapacağız.

Sosyal belediyecilik alanında, 
toplumsal dayanışmayı pekiştirecek 
çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz?

Beyoğlu Belediyesi olarak Sosyal 
belediyecilik alanında birçok projemiz 
mevcut. Bu projelerden birkaçını şu 
şekilde özetleyebiliriz; Beyoğlu’nda 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
onurunu zedelemeden onlara yardım 
elini uzatmak için 2010 yılında Sosyal 
Market’i kurduk. 8 yıldır aralıksız 
olarak gelen yardımı istifleyip doğru 
yere ulaştırabiliyoruz. Bu sayede 4700 
aileden yaklaşık 20 bin kişiye aylık, üç 
aylık ve altı aylık olmak üzere maddi 
durumlarına göre sürekli yardım 
yapıyoruz. Burada her şey şeffaf, 
ölçülebilir ve adaletli bir mekanizma 
üzerinden yürütülüyor. Hangi aileye 
ne kadar ne yardımı yaptığımızın 
kaydı tutuluyor. Bu şeffaflık bizim 
için çok kıymetli. Burası bildiğiniz bir 
mağaza, ayakkabısı, çorabı, pantolonu, 
gömleği, yiyeceği, içeceği yani her 
şeyi var. Zaten bize bu anlamda 
tedarik sağlayan firmalar normalde 
mağazalarında sattıkları ürünleri 
buraya bağış olarak veriyorlar. Biz de 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
kurduğumuz Muhtaç Er Ailesine 
Yardım Bürosu ile ihtiyaç sahibi 
asker ailelerine maddi yardımda 
bulunuyoruz. Bunların dışında 
Beyoğlu’nda yaşayan yaşlı ve bakıma 
muhtaç vatandaşlarımız için ‘Evde 
Bakım’ hizmeti ve Aş Evimizle her 
gün 1500 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 
evine ücretsiz yemek servisi gibi birçok 
hizmetimiz bulunuyor.

Taksim 360

Smart 
Beyoğlu



68   MAYIS / HAZİRAN 2018

RÖPORTAJ
BODUR GAYRIMENKUL 
GENEL MÜDÜRÜ BAHADIR KAYAN

Bodur Gayrimenkul 
Genel Müdürü Bahadır 
Kayan ile Emlak Konut 
için detaylı bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
15 yıldır Kale Grubu’ndayım. 

Bodur Gayrimenkul Genel 
Müdürü görevine gelmeden önce, 
grup içerisinde farklı görevlerde 
bulundum. Kale Seramik kökenliyim, 
3 yıl önce de bu vazifeye atandım. 
Gayrimenkul işlerimizden sorumlu 
olarak görevime devam ediyorum.

Daire Kartal projesinin 
ayrıntılarını sizden dinleyelim...

Bizim Bodur Gayrimenkul’de 
şirket misyonumuz klasik bir geliştirici 
şeklinde değil, grubumuzun kendi 
arsalarına nitelikli, bizlere yakışan 
binalar yapıp değer oluşturmak 
üzerine kurulu. Bu misyon 
çerçevesinde ilk projemiz Daire 
Kartal. Kendimize ait bir depomuzu 
aslında dönüştürmüş olduk. 244 
hane var. 1+1 ve 2+1’lerden oluşan, 
bir tane de ticari ünite var. 2016 
Ocak ayında başladık, 2017 sonunda 
her şeyi ile bitmiş oldu. Şu anda 
da oturumda yaklaşık 70 aile var, 
taşınmalar devam ediyor. Bizim 
tahminimiz bu yıl içerisinde tüm 
binaya yerleşilmiş olacak. Keyifle 
tasarladığımız, kendi malzemelerimizi 
çok yoğun kullandığımız ve grubun 
kalite anlayışını yansıtmaya 
çalıştığımız bir projemiz. Kale 
kalitesini gayrimenkul sektörüne 
taşıdık.

Sizce konut almak için nasıl bir 
dönem?

Bence konut almak için süper bir 
dönem, çünkü özellikle İstanbul’da 
özellikle Anadolu Yakası’na 
baktığımızda müteahhitlerin ve 
geliştiricilerin son bir buçuk iki yılda 
neredeyse zam yapmadıkları fiyat 

Kale kalitesini gayrimenkul 
sektörüne taşıdık

Sefaköy Halkalı 
Caddesi’nde 
kentsel dönüşüm 
projelerimiz 
olacak. 2019 
yılında tasarımını 
yapacağız. 

“Misyonumuz, grubumuzun kendi 
arsalarına nitelikli, bizlere yakışan binalar 
yapıp, değer oluşturmak üzerine kurulu.”

listeleri üzerinden artan iskontolarla 
bir şekilde hayatı devam ettirdikleri 
bir dönem. Bu manada baktığımızda 
özellikle de oturmak amacı ile bir konut 
arayışı içerisindeyseniz, mesela bizim 
projemizin ideal olduğunu düşünüyorum. 
Kaliteli, görerek alıyorsunuz,hemen 
oturabiliyorsunuz, çok nitelikli bir 
malik profili var. Aynı zamanda taşınan, 
kirlayan, oturanların da profili çok 
yüksek ve de bence son 15-20 yılda 
olabilecek, elde edebileceğiniz en iyi 
kondisyonlarla alım yapabiliyorsunuz. 
Kesinlikle doğru zaman...
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EV ALMAK IÇIN 
DOĞRU BIR DÖNEM

En önemli şeyin şu 
olduğunu düşünüyorum: 
Bu dönemde tüketici gözüyle 
görerek içine sinerek, kira 
gelirinin hemen oluştuğu 
projelere bakmalı. Bir yere 
baktığı zaman gelecek 
ön görüsünde bulunmalı. 
Tüketicilerin huzurla 
yaşayabilecekleri ve finanse 
edebilecekleri evler almaları 
için doğru bir dönem 
olduğunu düşünüyorum. 
Fiyatlar fevkalade, bu 
durumdan istifade etmek 
gerek.

Konut satışlarında yaşanan 
durgunluk için nasıl önlemler 
alınmalı? Beklediğiniz bir yasal 
düzenleme var mı?

Bildiğiniz üzere tüm bu tapu 
harçlarında, KDV’lerde bir takım 
şeyler yapıldı. KDV oranlarında 
geçici dönem bir istisna sağlanabilir. 
Yine GYODER ile birlikte aslında 
Emlak Konut’un özellikle başını 
çektiği bir kampanya ikilisi oldu. 
Bir tanesinde vadeler 20 yıla kadar 
çıkarıldı diğerinde de 2019’dan 
başlanıldı. Bir diğerinde 0.70 
aylık faiz oranı denildi. Son bir 
buçuk yıla baktığınızda bu sıra dışı 
kampanyalarla hareket olsa da 
genel itibariyle insanlar tabiki faiz 
oranlarının yüksekliği sebebiyle konut 
almaktan imtina ediyorlar. Aslında 
biraz da politik belirsizlik de son 
zamanlarda komşularımızla yaşamış 
olduğumuz problemlerimiz sektörü 
etkiledi tabii. Mevzuata yönelik ya da 
vergisel bir boyutta beklenti olabilir 
mi? Evet. Harçlardaki bir takım 
muafiyetler, KDV oranlarındaki 
8-18 in geçici dönem 1’e indirilmesi 
gibi ama bunlarda tabi üreticiler 
ve geliştiriciler arasında haksız 
rekabete de sebep olan unsurlar. O 
yüzden benim görüşüm alıcıların, 
görerek alabildikleri, içlerine sinen 
nitelikli projeleri karşılaştırarak 
sonuca varmaları. ( Dergimiz için bu 
röportajı gerçekleştirdikten 1 gün 
sonra KDV indirimi açıklanmıştır)

Türkiye’de yapılan kentsel 
dönüşüm projeleri hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Geliştirmeyi 
düşündüğünüz kentsel dönüşüm 
projeleri var mı?

Bir kez başından planlanmış olan 
ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları 
malesef yapılamadı. Çoğu durumda 
bireysel, parsel bazlı gidildi. Bu hata, 
bunu hepimiz biliyoruz konuşuyoruz 
ama nedense uygulamada sıkıntımız 
var. Bazı belediyeler kentsel 
dönüşüm adına daha nitelikli eforlar 
sarfettiler. Bence bu belediye 
bakanlık nezdinde mutlaka birlikte 
makro planlar yapılırken ada bazlı 
müsade edilemesi yoluyla imara 
çözülebilecek bir konu. Belki de 
biraz onu zorlamak gerekiyor. 

Sefaköy Halkalı Caddesi’nde kentsel 
dönüşüm projelerimiz var. Orada 
fabrikalarımız var onların yerine 
yapacağız. 2019 yılında tasarımını 
yapacağız. 

2018 hedefleriniz ve yeni 
projeleriniz hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

2018’de imar ve tasarım 
süreçlerini yürüttüğümüz projelerimiz 
var, Sefaköy’de, Ömerli’de.. Ama ana 
hedefimiz şu an tamamı bitirilmiş 
olan Kale Kartal’ın bina yönetimi, 
sisteminin oturması ve satışlarının 
bitirilmesi aslında. Bu yılın tasarım 
süreçlerinin devam ettiği ve ilk 
projemizin tamamen teslim edildiği 
bir yıl olarak görüyoruz.
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BİR ANALİZ

İSLAMİ 
FİNANSIN 

AYRICALIKLARI
İslam’da faizin haram, ticaretin helal olması 

nedeniyle İslami finansı kredi vermeye odaklı 
geleneksel bankacılık sisteminden ayıran en temel 

özellik kâr-zarar ortaklığı niteliği taşımasıdır. 
HAKAN AKBULUT
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Tüm İslami finans ürünlerinin iki 
temel unsuru bulunmaktadır. 
Bunlar ortaklık ve kiralamadır. 
İslam’da faizin haram ticaretin 
helal olması nedeniyle İslami 

finansı kredi vermeye odaklı geleneksel 
bankacılık sisteminden ayıran en temel özellik 
ise bir yatırım ortaklığı başka bir ifade ile 
kâr zarar ortaklığı niteliği taşımasıdır. İslami 
finans sisteminde kullanılan başlıca metotlar 
Mudaraba, Muşareke, Murabaha ve Sukuk 
olarak özetlenebilir.

Mudaraba: Mudaraba’ya kısaca emek – 
sermaye ortaklığı adını verebiliriz. Bu sistemde 
finansmanı sağlayan kişi yada kuruluş yapılacak  
yatırıma konu olan işin sermayesinin tamamını 
öder. Diğer tarafta yer alacak kişi yada kuruluş 
da emeğini ve bilgisini koyar. Böylece taraflar 
arasında emek–sermaye ortaklığı kurulmuş 
olur. Bu projeden elde edilecek gelir daha önce 
sözleşme ile belirlenmiş oranlar doğrultusunda 
taraflar arasında paylaşılır. Mudaraba parası 
olmayıp ancak bilgisi, bir uzmanlığı, yeteneği 
yada iyi bir fikri olan kişilerin finansman 
bularak iş kurmalarına yardımcı olacak bir 
finansman modeli olarak karşımıza çıkar. İşin 
sonunda kar elde edilemeyip zarar oluşursa 
zarar finansmanı sağlayan tarafından karşılanır. 
Kar ise daha önce belirlenen oran üzerinden 
taraflar arasında  paylaşılır. 

Muşareke: Bu sistemde finansmanı 
sağlayan kişi ya da kuruluş yapılacak  yatırıma 
konu olan işin  sermayesinin bir kısmını öder. 
Diğer tarafta yer alacak kişi ya da kuruluş 
emeği ile birlikte sermayesini koyar. Böylece 
her iki taraf da sermaye koyduğu için taraflar 
arasında  sermaye ortaklığı kurulmuş olur. 
Bu projeden elde edilecek kâr ya da zarar 
daha önce sözleşme ile belirlenmiş oranlar 
doğrultusunda taraflar arasında paylaşılır. 
Müşareke kelimenin tam anlamı ile kâr zarar 
ortaklığıdır.

Murabaha: Bu yöntemde temel alınan 
prensibe göre mal alırken malın tek fiyatı 
yoktur. Satıcı sattığı ürünün parasını peşin 
ödeyene farklı fiyat, vadeli olarak ödeyene 
farklı fiyat verebilir. Bu pazarlık satış anında 
yapılır ve satış anında malın peşin fiyatı ve 
vadeli fiyatı bellidir. Alıcı satın aldığı ürünü 
vadeli olarak öderse daha yüksek bir bedel 
ödemeyi kabul etmiştir. Bu da caizdir. 
Murabaha işleminde üç tane taraf vardır. 
Bunlar finans sağlayacak fon fazlası olan kişi ya 
da kuruluş. Peşin ödeme imkanı olmayan ya da 
peşin ödeme yapmayı tercih etmeyen alıcı ve 
üçüncü tarafta mal satan tedarikçi. Finansman 

sağlayacak kişiye alıcı tarafından gelen sipariş 
üzerine finansör tedarikçiden malı peşin 
fiyatıyla satın alır. Ve finansör söz konusu 
malı vadeli fiyattan alıcıya satar. Tedarikçi 
malını peşin satmış olur. Alıcı satın alması 
gereken ürünü peşin para koymadan vadeli 
olarak almış olur. Ve fon fazlası olan finansör 
peşin aldığı bir malı üzerine kar payı koyarak 
vadeli olarak satmıştır. Tam da bu noktada 
zaman zaman tartışma çıkabilmektedir. Çünkü 
kâr payları ile banka faizleri benzerlik teşkil 
etmektedir. Bu benzerliğe bakarak ikisi de aynı 
şey denilebilmektedir. Piyasada gerçekleşen 
kâr payları vade farkları ya da faizler olmak 
üzere tüm unsurlar aynı dinamiklerden 
etkilenmektedir. Döviz kurlarındaki gelişmeler 
enflasyon oranları gibi pek çok makro 
ekonomik faktör bu oranları etkilemektedir. 
Bu nedenle aynı ekonomik şartlarda işlem 
gören katılım bankalarının sunduğu kar payları 
ile banka faiz oranlarının benzer rakamlarda 
olmasından daha doğal bir şey yoktur. Aksi de 
zaten mümkün değildir. 

Sukuk: Sukuku Türkçe’ye kira sertifikası 
olarak da tercüme edebiliriz. Sukuk ihraç 
edecek kurum aslında belli bir varlığı 
dayanak yapmakta ve bu varlığı menkul 
kıymetleştirmektedir. Genel olarak dayanak 
varlıklar bir ‘Özel Amaçlı Şirket’e varlık 
kiralama şirketine (VKŞ) devredilir.

Varlıklardan doğan gelirler üzerinde 
hak tesis edilir. Başka bir ifadeyle 
sertifikalaştırılırlar. Sertifikaları alanlar 
aslında dayanak varlığa ortak olmakta ve söz 
konusu varlığın tüm hak ve nemalarından 
faydalanmaktadır. Bu dayanak varlık kiralık 
mülk ise kira gelirinden fabrika ise karından 
istifade etmektedir. Bu yönüyle sukuk işlemi 
sertifika ihracı ile elde edilen fonla alınan 
varlık/yapılan yatırımdan elde edilecek gelirin 
sukuk sahiplerine belli dönemlerde ödenmesi 
esasına dayanmaktadır. Sukukta yer alan hak 
sadece nakit akışı hakkı değil aynı zamanda pay 
oranında mülkiyet hakkıdır. 

Piyasada 
gerçekleşen 
kâr payları vade 
farkları ya da 
faizler olmak 
üzere tüm 
unsurlar aynı 
dinamiklerden 
etkilenmektedir. 
Döviz 
kurlarındaki 
gelişmeler 
enflasyon 
oranları gibi 
pek çok makro 
ekonomik faktör 
bu oranları 
etkilemektedir.
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İpoteğe bağlı krediler oldukça uzun 
bir süredir mali aracılar tarafından 
kullanılmakta… İpotek aslında bir 
krediye bağlı olarak borcu veren için 
alınan teminattır. İpotek kavramını 

kısaca, ‘bir borcun ödeneceğine güvence 
olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, 
borçlunun ortaya koyduğu bir taşınmaz 
üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen 
kayıt’ olarak ifade edebiliriz. Türkiye’de 
genellikle ‘gayrimenkul’ alımı için kullanılan 
kredilere verilen ad olarak da günlük hayatta 
yer bulmaktadır. Fakat tanımdan anlaşılacağı 
üzer ‘teminat’ amacıyla taşınmaz üzerine şerh 
konulan tüm işlemlerin ortak adıdır.

İpotek Kredileri ve Gayrimenkul 
Piyasalarındaki Uygulamaları bu yapının 
gelişmiş olduğu ülkelerde, pek çok kredinin 
de türemesine neden olmuştur. İpotek 
kredisi kullanıcıları, kullanacakları kredi 
çeşidini seçerken bazı unsurları göz önünde 
bulundurmaktadır. Bunlar: kredilere 
uygulanan faiz oranı, geri ödeme biçimleri, 
kullanıcıya sağlanan hizmetler ve kredi 
değerlendirme süreci gibi unsurlardır. İpotekli 
kredilerin faiz yapısı ve geri ödeme biçimleri 
bakımından birçok türü bulunmaktadır.1

1. SABIT FAIZLI 
VE EŞIT TAKSITLI 
IPOTEKLI 
KONUT KREDILERI 

Sabit oranlı ipotek kredisi, 
sabit faiz oranlı, eşit geri 
ödemeli, tamamen amortize 
edilen bir ipotek kredisi 
türüdür2. Bu tip krediler 
ülkemizde en çok tercih 
edilen konut kredileri sınıfına 
girer. Kredi türünün en önemli 
özellikleri ise;
• Sabit faizlidir.
• Eşit taksitlidir, aylık ödemeler 

değişmez.
• Piyasa faizlerindeki 

dalgalanmalardan 
etkilenmez.

• Yıldan yıla aylık geliriniz 
sadece enflasyon 
kadar artsa bile taksit 
ödemelerinizin gelire oranı 
düşer, gittikçe daha rahat 
ödeme yaparsınız.

• Anapara borcunuz gittikçe 
artan oranlarda azalır.

Daha çok sabit gelirli ücretli 
çalışanlar, ortalama gelire sahip 
olan serbest çalışanlar, taksitleri 
gelirlerine göre makul büyüklükte 
olan kişiler, risk almak istemeyen 
ve kredi taksitlerini vadesi 
boyunca aynı tutar üzerinden 
ödemek isteyenler için ideal bir 
kredi türüdür.

Tüm kredi çeşitlerinde olduğu 
gibi sabit faizli konut kredileri de 
genel ekonomik şartlar açısından 
incelenmelidir. Eğer kredi alınan 
ülkede yüksek bir enflasyonist 
süreç var ise ve kredinin yaşam 
süresince (kredi bitene kadar) 
bu eğilimi sürdüreceğine yönelik 
beklenti var ise fonu sağlayan mali 
kuruş açısından enflasyon oranının 
altında bir faiz alınıyorsa zarar 
potansiyeli taşımaktadır. Tersi 
durumda ise; gelecek dönemde 
faizler düşer ise bu sefer krediyi 
kullanan açısından olası bir zarar 
söz konusu olacaktır. Eğer böyle 
bir durum ortaya çıkarsa krediyi 
yeniden yapılandırmaya gidebilir 
ancak bunun da sözleşme ve 
cezai şartlarını yerine getirmek 
durumundadır. 

Ülkemizde bu tip ipotekli 
konut kredilerinin süresi genellikle 
10 yıl olup tüketici de 10 yılı 
aşmayan kredi talebini uygun 
görmektedir. Şayet daha uzun 
vadeli kredi kullanılırsa faiz yükü 
oldukça yüksek bir seviyeye 
çıkmaktadır.

İpotekli taşınmaz 
kredisi kavramı 
VE ÇEŞİTLİ 
UYGULAMALARI
İpotek Kredileri ve Gayrimenkul Piyasalarındaki 
Uygulamaları bu yapının gelişmiş olduğu ülkelerde, 
pek çok kredinin de türemesine neden olmuştur. 
Bahadır Dalkılıç, Mustafa Aşkın
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2. DEĞIŞKEN FAIZLI 
IPOTEKLI KONUT 
KREDILERI 

Bu tür kredilerde, verilen 
ipotek kredisinin faiz 
oranları, kredi vadesi boyunca 
sözleşmede önceden belirlenen 
sürede değiştirilebilmektedir. 
Bu kredi türü kredi veren tarafın 
karşılaştığı faiz oranlarındaki 
değişme riskine karşılık korumak 
amacıyla ortaya çıkmıştır3. Söz 
konusu kredilerin uygulamasında 
aşağıdaki noktalar dikkat 
çekmektedir.
• Önümüzdeki dönemde 

faizlerin düşmesini bekliyor ve 
kredi taksitlerinizin buna göre 
güncellenmesini istiyorsanız 
tüketici olarak ideal bir 
yöntemdir.

• Kredi faiziniz tercihinize 
göre her ay ya da 3, 6, 12 
ayda bir; bulunulan aydan iki 
önceki ayda TÜİK tarafından 
açıklanan TÜFE (Tüketici 
Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde 
değişim oranı baz alınarak 
hesaplanan, Banka’nın güncel 
Değişken Faizli İpotekli Kredi, 
faiz oranına göre otomatik 
olarak güncellenir.

3. EŞIT ANAPARA 
ÖDEMELI (SABIT 
AMORTISMANLI) 
IPOTEKLI KONUT 
KREDISI 

Bu tür bir kredi yapısında 
aylık anapara geri ödemeleri 
kredi vadesi boyunca sabit 
olarak belirlenmekte ve 
eşit miktarlar halinde geri 
ödenmektedir. İlgili krediyi 
alan tüketici açısından; aylık 
taksitleriniz içinde ödediğiniz 
anaparanın her zaman eşit 
olmasını sağlayabilirsiniz. 
Anapara ödemelerinin hep sabit 
olması nedeniyle bazı tüketiciler 
tarafından daha cazip bulunan 
bir kredi türüdür. Diğer kredi 
türlerinde ödenen taksitlerde faiz 
nedeniyle alınan tutar toplam 
kredi içinde daha yüksek oranda 
bulunmaktadır. Yani tüketici 
diğer kredi türlerinde önce faiz 
borcunu ödemektedir.

Özellikle borç veren 
kuruluşların fonlama 
maliyetlerindeki değişimleri 
karşılamak amacıyla ya taksit 
tutarının enflasyon farkına göre 
ayarlandığı veya faiz oranının 
belirli bir endeks (benchmark 
index) değeri ile ayarlandığı 
kredi türüdür. Bu tür kredilerde 
faiz oranına bağlı olarak aylık 
taksit tutarları değişir. Faiz 
oranlarının sıklıkla değiştiği 
ekonomilerde, sabit faizli 
kredilerin temin edilemediği 
durumlarda kullanılmaktadır. 
Borçlu açısından faiz oranları 
düştüğünde bu kredi avantaj 
yaratsa da yükseldiğinde riskli 
olacaktır

Değişken faizli ipotekli 
konut kredisi, faiz ve temel 
ekonomik göstergelerin pek 
fazla değişmediği (hatta 
kredi faizlerinin düşebileceği) 
ekonomiler ve ülke koşullarında 
tüketiciler lehine bir sonuç 
doğurur. Aksi takdirde kredi 
veren kurum için avantaj 
sağlasa da ekonomik şartlar 
çok kötüleşir ise bu seferde 
tahsilat sorunları ortaya çıkar. 
Ülkemizde bu tip kredi kullanımı 
tüketiciler tarafından pek tercih 
edilmemektedir.

1 Gayrimenkul Değerleme Esaslar, SPL, 31 Aralık 2017,S.383
2 E.Yeşil, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.50
3 E.Yeşil, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Konut Finansmanı Modelinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s.50
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4. ARTAN ÖDEMELI 
IPOTEKLI KONUT 
KREDISI

Bu tür kredilerde gelirlerinin 
yükseleceğini ya da tasarruf 
eğilimlerinin artacağı 
beklentisi olan kişiler 
için hazırlanmış bir kredi 
ödeme planı söz konusudur. 
Dolayısıyla, geri ödeme tutarları 
başlangıçta düşük tutulmakta, 
daha sonraki dönemlerde ise 
kademeli olarak arttırılmaktadır. 
Bu kredi yapısı hem belirlenen 
sabit faiz oranı nedeniyle sabit 
faizli ipotekli konut kredisine 
benzemekte hem de geri ödeme 
tutarlarının kademeli olarak 
arttırılması nedeniyle sabit 
faizli ipotekli konut kredisinden 
ayrılmaktadır. İlk defa ipotekli 
konut kredisi almak isteyen kişiler 
ile gelir ya da tasarruf düzeyleri 
yıllar geçtikçe artacağına 
inanılan gayrimenkul alıcıları için 
iyi bir alternatif olmaktadır.4

5. BALON ÖDEMELI 
IPOTEKLI KONUT 
KREDISI

Bu tip konut kredisi 
daha önceden taraflarca 
belirlenen zamanlarda 
krediyi kullanan açısından  
toplu para ödenmesi esasına 
dayanır. İlgili kredilerde 
düşük peşinatlı ve düşük geri 
ödemeli bir plan hazırlanmakta, 
anapara ve faiz ödemelerinin 
sözleşmede belirtilen vadede 
sonlandırılabilmesi için ara 
dönemlerde (örneğin 3 ayda 
bir, 6 ayda bir ya da tüketicinin 
talebine göre belirlenen sıklıkta) 
yapılacak toplu ödemelere 
ihtiyaç duyulmakta ya da 
vadenin sonunda kalan borç 
tek bir seferde ödenmektedir.5 
Özellikleri ise;
• Sabit faizlidir.
• Kredi, vade sonunda toplu bir 

ödeme ile kapanır.
• Vade boyunca düşük taksit 

ödemesi yapılır
• Toplu paranızı alternatif 

yatırım araçlarında 
değerlendirebilirsiniz.

• İlerde gelecek olan toplu 
paranızı beklemeden 
hemen ev sahibi 
olabilirsiniz.
Olarak özetlenebilir. Şu tip 

tüketiciler için daha uygundur;
• Ellerindeki parayı bir süre 

daha yatırımda kullanmak 
isteyenler.

• Düşük taksit ödeyip, toplu 
bir ödeme ile kredisini 
kapatmayı tercih edenler.

• Emekli ikramiyesi ile ev 
almayı planlayanlar.

• Orta vadede toplu gelir elde 
etmeyi bekleyenler.

• Yatırımcılar
Yukarıda ifade edilen 

ipotekli konut kredisi tiplerine 
ek olarak, İndirimli İpotekli 
Konut Kredisi, Karma İpotekli 
Konut Kredisi, Ayarlanabilir 
Faizli İpotekli Konut Kredisi gibi 
türleri de bulunmaktadır.

Ülkemizde ipoteğe dayalı 
konut kredilerinde 2001 den 
sonra konut kredilerinde 
yaşanan gerilemenin etkisi ise 
talep artışı görülmüştür. Ancak 
son birkaç yıldır konut kredisi 
faiz oranlarının yükselmiş 
olması toplam satışlar içinde 
ipotekli satışların payını giderek 
azaltmıştır. Son iki yıldır toplam 
satışlarda payı yüzde 20’lerin 
biraz üzerinde olan ipotekli 
konut satışlarının oranı 2018 
yılında yüzde 15’ler düzeyine 
gerilemiştir. Faiz oranlarının 
artması sektör açısından 
sadece tüketicileri değil 
gayrimenkul üreticilerini de 
olumsuz etkilemektir. Bunun 
yanında döviz fiyatlarındaki 
yükselişte girdi maliyetlerini 
artırarak enflasyonist bir baskıyı 
inşaat sektörüne yaşatmaktadır. 
Alınan ve alınacak makro 
tedbirler ile sektöre özel olası 
teşviklerin olumlu etkileri 
2018 yılı ikinci yarısı itibarı ile 
görülebilir.

4 Gayrimenkul Değerleme Esaslar, SPL, 31 Aralık 2017,S.385
5 A.g.e,s.385
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IŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLIĞI’NI IHMAL 
ETMEYIN!

Iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma 
hayatındaki önemi ve önceliğine 
inanan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 1987 yılından bu yana 
her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde 
‘Iş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ 
düzenlemektedir. 

Çalışma şartları, çalışan kişinin 
bedensel ve ruhsal sağlığını doğrudan 
veya dolaylı olarak etkileyebildiğinden, 
iş güvenliğinin sağlanması ile toplumun 
mutluluğu arasında bir ilişki kurmak 
mümkündür. Tüm dünyada olduğu gibi, 
ülkemizde de meydana gelen iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının bir bölümü 
ölümle, bir bölümü ise sakatlanma 
ve yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği’ne farkındalık 
kazandırma amaçlı düzenlenen 
hafta etkinlikleri kapsamında çeşitli 
sempozyum ve toplantılar düzenleniyor.

TÜRKIYE CUMHURIYETI 
IÇIN BIR DÖNÜM 
NOKTASI: 19 MAYIS

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm 
noktalarından biridir. Atatürk’ün 
Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 
Mayıs aynı zamanda ‘Gençlik ve Spor 
Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki 
dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 
1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, Samsun’a ayak basması ile 
birlikte 4 yıl kadar sürecek olan Kurtuluş 
Savaşı’nın temelleri atıldı. Ülkemiz için 
oldukça önemli olan 19 Mayıs tarihi aynı 
zamanda Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı olarak da her yıl büyük bir 
coşkuyla kutlanmaktadır.

YENI BIR ÇAĞ 
BAŞLATAN PADIŞAH

Doğu Roma Imparatorluğu’nun 
başkenti Istanbul, 29 Mayıs 1453 
tarihinde Osmanlı Padişahı II. 
Mehmet önderliğindeki Osmanlı 
Ordusu tarafından fethedilmiştir. 

Osmanlı Devleti İstanbul’un 
fethedilmesi ile birlikte İmparatorluk 
olmuş ve tarihteki en önemli 
devletlerden biri olan Doğu Roma 
İmparatorluğu sona ermiştir. İstanbul’un 
fethi ile Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
sona ermesi, Orta Çağ’ın bitişi Yeni 
Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilir. 
II. Mehmed de bugünden sonra Fatih 
Sultan Mehmet diye anılır.

DOĞANIN SUNDUĞU EVIMIZI KORUYALIM!

Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı tarafından kabul edilen Çevre 
Koruma Haftası her yıl 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanıyor. 

Çevre Koruma Haftası’nda, çevreyi korumak için alınması gereken 
önlemler anlatılır. Doğal çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç’in 
Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplandı. Bu 
toplantıda çevre sorunları ele alındı ve çözüm yolları arandı. Birleşmiş 
Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü 
olması kararlaştırıldı. Ülkemizde ise bu amaçla 1978 yılında Türkiye Çevre 
Sorunları Vakfı, daha sonra Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlı 
Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre Koruma Haftası olarak 
kabul etti. Çevre Koruma Haftası’nda okullarda öğrencilere doğal çevrenin 
korunması gereği öğretilir.

Ç O C U K L A R I M I Z  Ö Ğ R E N S İ N …

ÖNEMLI GÜNLER
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Slash Architects 
kurucuları, iki genç 
kadın mimar Şule Ertürk 
Gaucher ve İpek Baycan 
ile sektöre ve 2018 

hedeflerine dair keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Bize biraz kendinizden ve Slash 
Architect’in kuruluş hikayesinden 
bahseder misiniz?

İ.B: İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra yine aynı okulda 
yüksek lisansa devam ettim. 
Sonrasında çeşitli büyük ölçekli 
ofislerde tasarımdan uygulamaya 
kadar bir çok bölümde yer aldım, 
aynı zamanda dışarıdan freelance 
olarak çeşitli ofislerle proje ortaklığı 
yaptım.

Ş.E.G: Ben Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde mimarlık 
okuduktan sonra yüksek lisansa 
devam ettim ve ‘Computational 
Design’ üzerine çalıştım. Mezun 
olduktan sonra çeşitli ofislerde 
mimari ve iç mimari projelerinde 
bulundum, şantiye deneyimlerim 
oldu. Fransa’da olduğum dönemde 
ise bambaşka bir alandan devam edip 
konsept, ileri modelleme teknikleri ve 
görselleştirme üzerine çalıştım. 

İ.B: Aslında üniversite yıllarından 
tanışmıyor olsak da mimarlığa olan 
bakış açımız ve tutkumuz bizi bir 
araya getirdi diye düşünüyoruz ve 
ofisimizi bu sayede kurduk. Slash 
Architects olarak 2013 yılından 
beri mimari pratiğimizi çok 
farklı ölçeklerde ve tipolojilerde 
sürdürüyoruz.

Tasarımlarınızda belirlediğiniz 
belli bir mimari tarz var mı?

Ş.E.G: Genellikle projelerimize 
baktığınızda konuları butik bir 
biçimde ele aldığımızı görebilir, 
her bir projenin kendine özgü 
yanlarının ön plana çıktığını fark 
edebilirsiniz. Örneğin son dönemde 
birçok poliklinik yaptık fakat her bir 
proje birbirinden farklı bağlamlarda 
farklı parametrelerden etkileniyor. 
Slash Architects olarak mimarlığı 
kentsel, işletimsel ve mekansal 
potansiyelleri ortaya çıkarmak 
için ara yüz olarak kurgulamak 
önceliğimiz. Tasarlanabilir her konu 
ve ölçeği girift bir şekilde ele alarak, 
hepsine aynı hassasiyette yaklaşımı 
önemsiyoruz. Dolayısıyla sonuç 
ürünü her ne kadar kendi içinde 
çeşitlense de hepsinde bizim mimari 
dokunuşumuz ortak nokta.  

Hedefimiz insan odaklı 
ve nitelikli projeler

“Kentsel 
dönüşüm 
projeleri 
geliştirilirken 
bu alanda 
uzman kişilerin 
görüşlerinin 
alınması 
gerekiyor”

“Slash Architects olarak mimarlığı kentsel, işletimsel ve 
mekansal potansiyelleri ortaya çıkarmak için ara yüz olarak 
kurgulamak önceliğimiz.’’
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Tasarımlarınız arasında 
konut, ofis, kentsel tasarım, 
kamusal kullanım alanları gibi 
farklı ölçekte işler var. Kesinlikle 
tasarlamayacağınız bir fiziksel yapı 
var mı?

İ.B: Farklı tipolojilerin, konuların 
ve temaların bizi ve mimarlığımızı 
geliştirdiğini düşünüyoruz. Tüm 
bu ölçekleri bir arada ele almak 
perspektifimizi genişletiyor ve bizi 
farklı kanallarda eğitiyor. ‘Tasarım’ 
konusunu ele alırken geliştirdiğimiz 
bu holistik yaklaşım biçiminin 
tasarımlarımızın zenginleşmesinde 
ve olgunlaşmasında çok önemli 
bir rol oynadığını düşünüyoruz. 
Kesinlikle tasarlamayacağımız bir 
yapı olduğunu düşünmüyoruz; yapılı 
çevreyi oluşturan, tasarlanabilir 
tüm donatılar üzerine düşünmeye 
fazlası ile değer. Bu bazen bu bir 
sokak mobilyası olurken bazen bir 
kent müzesi olabilir. Her bir konuya 
katılabilecek bir yorum, üzerine 
geliştirilebilecek projeler bulunabilir. 
Mimarın görevi her mekanı 
iyileştirebilmek olmalı. 

Genel olarak sağlık yapılarının iç 
mekan tasarımlarını yapıyorsunuz. 
Bu tarz projelerin tasarım 
süreçlerinde neleri dikkate 
alıyorsunuz?

İ.B: Öncelikle kullanıcı 
profillerini analiz etmekle başlıyoruz, 
bu yapının kullanıcıları ziyaretçileri 
kimler olacak, nasıl bir ortam 
yaratılmak isteniyor gibi sorular 

sorarak önce müşterimizden doğru 
verileri almaya çalışıyoruz. Her 
kliniğin özünde işlevi aynı olsa da 
yaratılmak istenen atmosfer çok farklı 
olabiliyor.

Ş.E.G: Diğer önemli konu sağlık 
yapılarını olabildiğince sıcak ve 
kucaklayıcı mekanlar haline getirip, 
mümkün olabilecek diş hekimi ya da 
doktor fobisini en aza indirmek. Bunu 
da oluşturulan eğlenceli köşeler, iç 
bahçeler ya da başka bir tasarım ögesi 
ile yapmaya çalışıyoruz. Başka bir 
nokta da ergonomi. Bazen hasta ve 
doktor saatlerce aynı şekilde durmak 
durumunda kalabiliyor, dolayısıyla 
onların her türlü kullanımına ve 
hareketine olanak sağlayacak alanlar 
tasarlıyoruz, bazen onların tahmin 
edemeyeceği bir şekilde küçük 
alanlardan fonksiyonel ve sürprizli 
mekanlar oluşturabiliyoruz. 

İşleriniz arasında İstanbul, 
İzmir, Akçakoca, Çanakkale, 
Gaziantep, Afyon gibi birbirinden 
farklı coğrafyalarda yer alan projeler 
var. İşi yapmak üzere bulunduğunuz 
bölgeyi anlama sürecinde nasıl 
aşamalardan geçiyorsunuz?

İ.B: İşlerimizi her zaman bağlam 
ile birlikte ele alıyoruz. Bu anlamda 
bu soru bizim için çok anlamlı. 
Farklı bağlam ve ortamlarda yer 
alan projelerimizi düşündüğümüzde 
yerellikten mütevazi şekilde feyz 
aldıklarını görüyoruz. Bu anlamda 
belki de bilmeyen birinin değil de 
daha çok o coğrafyalarda yaşama 

deneyimi edinmiş kişilerin kendinden 
bir şey bulabilecekleri parçalar 
barındırmaya çalışıyoruz. Bölgeyi 
analiz ederken, kullanıcı profillerini 
ve alışkanlıklarını anlamak 
önceliğimiz. İklimin, kültürün ya 
da alışkanlıkların şekillendirdiği 
yaşama biçimlerini anlamada en 
önemli parametre gözlem ve iletişim 
oluyor. Projeleri geliştirdiğimiz 
bu farklı coğrafyalarda zaman 
geçirmek ve iletişimde kalmak 
diyebiliriz. Sorudaki yerlere ek olarak 
yurtdışında da yaptığımız projelerden 
örnek verebiliriz, Örneğin Erbil ve 
Duhok’ta büyük ölçekli iki projemiz 
oldu, bu süreçte bu şehirlere gidip, 
oradaki yaşamı, fiziksel parametreleri 
analiz etmek bizim için çok 
önemliydi. Bir başka önemli unsur 
da; o ‘yer’ in yasal gerekliliklerini 
(mevzuat, yönetmelikler vs.) iyi 
anlayıp onu tasarımımızla başarılı bir 
şekilde kaynaştırmak.

Türkiye’de kentsel dönüşümün 
bugün geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İçinde 
bulunduğunuz kentsel dönüşüm 
projeleri var mı?

İ.B: Açıkçası ülkemizde kentsel 
dönüşümün başarılı bir şekilde 
uygulanmadığını düşünüyoruz. 
Hatta şu an yapılanlara ‘kentsel 
dönüşüm’ demek de çok doğru değil 
bizce. Kentsel dönüşüm projeleri 
geliştirilirken bu alanda uzman 
kişilerin görüşlerinin alınması 
gerekiyor. Bazı projeler mimarı 
bile açıklanmadan bitmiş oluyor. 
Burada en önemli konu; kişilerin 
yaşam kalitesini arttıran, ekolojij 
dengeyi sarsmayacak, beton-yeşil 
oranını olumsuz yönde bozmayacak 
sağlıklı mekanlar oluşturmak, Şule 
de ben de tezlerimizi ‘Kentsel 
Ölçekte Çalışmalar’ üzerine yaptık, 
akabinde Bolu ve Edirne’de bu 
ölçekte dönüşüm projelerimiz 
oldu. Dolayısıyla kentsel dönüşüm 
hassas olduğumuz noktalardan biri. 
Kentsel dönüşümün tüm aktörlerin 
bir araya gelip, kollektif bir şekilde 
ele alması gereken bir durum 
olduğunu düşünüyoruz. Tek başına 
iyi binaları yapmak da sonunda iyi 
bir şehir oluşturmaya yetmiyor, total 
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bir şekilde ele almak lazım, Kuzey 
Avrupa’da başarılı kentsel dönüşüm 
örnekleri var, umarız ülkemiz de bu 
seviyeye gelir. 

Arkizon Architects ile birlikte 
tasarladığınız, The Farm of 38 30 
Cheese Factory binası, 2017 World 
Architecture Festival bünyesinde, 
üretim, enerji ve geri dönüşüm 
kategorisinde ödül kazandı. 
Ayrıca 2017 Arkitera Genç Mimar 
Ödülü’nün de sahibi oldunuz. Bu 
alanda yapılan yarışmalar hakkında 
neler düşünüyorsunuz?

İ.B: The Farm of 38 30 Cheese 
Factory Binası’nın, dünya çapında 
en prestijli mimarlık ödüllerinden 
biri olan World Architecture Festival 
bünyesinde ödül alması bizim için 
çok önemliydi. Özellikle bu yapının 
2013 yılında ofisimin kurulmasına 
vesile olması bizim bu ofisi kurmakta 
ne kadar doğru bir karar aldığımızı 
doğrular nitelikte oldu.

2017 yılında Arkitera’nın 
Türkiye’nin en iyi genç mimarı ödülü 
ile birlikte mimar olarak kabul gören 
bir noktada olduğumuzu bu kez de 
Türkiye’de anladık. Projelerimizin ve 
mimarlığımızın; yani başka bir deyiş 
ile yaratılarımızın anlaşılıyor olduğunu 
hissetmek bizim için gurur verici oldu. 
Öncelikle genç bir mimar olarak 
yapılarımızı uygulatabilmek gerçekten 
çok değerli. Bu tip ödüllerin çok faydalı 
olduğunu düşünüyoruz, hem genç 
ekiplere manevi bir destek unsuru 
olması açısından hem de daha nitelikli 
işlerin oluşturulmasa vesile olması 
nedeniyle yarışmaları destekliyoruz.

2018 hedefleriniz ve 
projeleriniz hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

Ş.E.G: Şu an hali hazırda 
devam eden iç mimari ölçekte ve 
mimari ölçekte projelerimiz var. 
Mimari yarışmalara önem veriyoruz 
ve fırsat buldukça katılmaya 
çalışıyoruz, önümüzdeki sene de bu 
proje yoğunluğundan fırsat bulup 
bir ya da iki yarışmaya katılmak 
istiyoruz. 2018’den beklentimizi 
biraz daha genel bir çerçevede 
yanıtlayacak olursak; ülkemizde 
tasarıma daha çok önem verilmesini 

ve iyi projelere yatırım yapacak 
kişilerin artmasını istiyoruz.

Biz de Slash olarak, nitelikli 
ve insan odaklı tasarım üretmek 
hedefini taşıdığımızı söyleyebiliriz. 
Buna ek olarak ar-ge bölümümüz 
ile geliştirmekte olduğumuz çeşitli 
aydınlatma ve mobilya tasarımlarımız 
bulunuyor. Mümkün mertebe onları 
da hayata geçirip Slash Furniture ve 
Slash Lighting gibi kendi markamızın 
uzantılarını oluşturmak istiyoruz.  

Sizce başarılı bir mimari 
projenin olmazsa olmazları nelerdir?

İ.B: Mimar, bulunduğu ‘yer’den 
beslenip, bağlamla iyi bir ilişki 
kurmalı ve bu ilişkiyi fiziksel 
verilerle ( havalandırma, yönlenme, 
ulaşılabilirlik, ışık, siluet vs.) 
değerlendirerek projesine yansıtmalı. 
Diğer önemli nokta ise, kullanıcısının 
isteklerine cevap verebilmeli ve tüm 
bunları yaparken de yeni bir yorum 
getirebilmelidir. Bu yorum bazen 
kentsel ölçekte olurken bazen de 
bir cepheye takılı kat bahçeleri ile 
olur, tüm ölçeklerde gerçekleştirilen 
projelere aynı özenle yaklaşmak 
gerekiyor. Ayrıca başarılı bir mimari 
projenin sürdürülebilir bir yapı olması 
gerektiğini düşünüyoruz.
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2 – 3 Mayıs 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilen İBB Yelken 
Şampiyonası, tamamen 
üniversiteli öğrencilerden 

oluşan ekiplerin katılımı ile filo 
yarışı formatında yapıldı. Maltepe 
sahilde bulunan İBB Orhangazi Şehir 
Parkı’nda düzenlenen şampiyonada 
tek tip tekneler yarıştı. Şampiyonaya 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, 
Özyeğin Üniversitesi ve Beykent 
Üniversitesi öğrencileri katıldılar.

Gençlere yelken sporunu sevdirmeyi 
ve kendi aralarında yarışabilecekleri 
bir platform oluşturmayı amaçlayan 
şampiyonada çift elemeli puanlama 
sistemi uygulandı. Yarış programı 
dahilinde ilk gün elemeler, ikinci ise gün 
ise final yarışları yapıldı. İki gün süren 
yarışların sonunda Piri Reis Üniversitesi 
şampiyonayı birinci sırada tamamlarken, 
İstanbul Üniversitesi ikinci, Özyeğin 
Üniversitesi ise üçüncü olarak 
şampiyonayı tamamladılar. Yarışların 
sonunda dereceye giren takımlara kupa 
ve madalya verildi.

İBB Yelken Yarışları’nda 
şampiyon belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilk kez üniversiteler arasında düzenlenen 
Yelken Şampiyonası tamamlandı. İki gün süren 
şampiyonada Piri Reis Üniversitesi şampiyon oldu. 

Omurilik 
felçlileri için 
koştular
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 
(TOFD) işbirliğinde ‘Yol Arkadaşım 
Olur Musun?’ sloganı ile TOFD İstanbul 
Koşusu düzenlendi. 

Run TOFD İstanbul adı altında düzenlenen 
organizasyona omurilik felçlileri ve çok 
sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Yeşilköy 
Sahili’nde düzenlenen koşuda, engelli 

sporcular tekerlekli sandalyelerinde destekçileri ile 
birlikte 5,5 km’lik parkuru tamamladı. Yarışı gönüllü 
Özlem Sadıç ile birlikte bitiren engelli Tuğçe Akgün, 
“Bugün herkes adımlarını iyilik için attı. Bizimle 
birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi 
bizim gibi koşamayanlar için koştu. O yüzden çok 
mutluyum” dedi. Koşunun sonunda sporculara 
çeşitli hediyeler verilirken, organizasyonda elde 
edilen bağışlarla 2 bin tekerlekli sandalye Türkiye 
genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

HABER
İBB



MAYIS / HAZİRAN 2018   81

İ
BB’nin futbol, basketbol ve 
voleybol akademi kurslarına 
katılan 8 bin çocuk ve genç final 
heyecanı yaşadı. Akademide 
başarılı olan çocuk ve gençler 

kulüplerin alt yapılarına kazandırıldı. 
İstanbullular için spor yapabilecekleri 
yeni alanları şehre kazandıran, 
mevcut spor tesislerini yenileyen 
ve yeni spor tesisi projelerini 
hayata geçiren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi çocukların erken yaşta 
sporla tanışmaları ve spor yaparak 

yetişen bireyler olmaları için 
çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen ve toplam 
8 bin çocuk ve gencin katılımıyla 
eğitimlere başlayan Futbol Akademi, 
Voleybol Akademi ve Basketbol 
Akademi Kursları’nda final heyecanı 
yaşandı. İBB Hidayet Türkoğlu 
Spor Kompleksi ve İBB Stadı’nda 
düzenlenen final programında 
ardından tüm katılımcılara sertifika 
ve madalya takdim edildi.

6 AYLIK KAMP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
spor tesislerinde 6 ay boyunca 
gerçekleştirilen akademi kursları, 
çocukların sporla tanışarak yeteneklerini 
keşfetmelerini amaçladı. 7-15 yaş 
arasındaki çocuk ve gençlere yönelik 
olarak düzenlenen akademi kursları 
birçok branşta gerçekleştiriliyor.

Uzman eğitmenlerin gözetiminde 
gerçekleştirilen kamp çalışmalarının 
ardından yetenekli oldukları tespit 
edilen sporcular, akademi kampları 
kapsamında işbirliği yapılan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 
Başakşehir Futbol Kulübü, Erok Spor 
Kulübü, Sekbanlar Spor Kulübü ve 
İstanbul Sahil Spor Kulübü başta olmak 
üzere amatör spor kulüplerinin alt 
yapılarına kazandırıldı.

İBB’den 8 bin sporcu 
adayına akademi eğitimi
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Türk 
sporuna yeni sporcular 
kazandırmak için akademi 
çalışmaları yapıyor. 
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İ
stanbul Büyükşehir Belediye’si 
Şişli’de rayiç bedeli 185 milyon 
TL olan 20 bin metrekarelik 
araziye ‘Şehir Parkı’ yapıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İstanbul’un kalbine ‘Yeni 

Bir Kent Parkı’ kazandırıyor. Şişli 
Feriköy’deki İSKİ binalarının 
bulunduğu yaklaşık 20 bin 
metrekarelik alan Şehir Parkı olarak 
yeniden düzenleniyor. Arazide 
bulunan İSKİ binalarının yıkımını 
başlatan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
basın mensuplarını İstanbul’daki yeşil 
alan ve çevre çalışmaları konusunda 
bilgilendirdi. Yıkım törenine İBB 
Bürokratları ve İSKİ yöneticilerinin 
yanı sıra muhtarlar, mahalle 
sakinleri ve yakındaki okulda okuyan 
öğrenciler de katıldı.

İSKİ’ye ait mevcut binaları 
yıkarak kent parkı yapmak için 

çalışma başlattıklarına dikkat çeken 
Başkan Mevlüt Uysal, bölgede 
okul ve otopark ihtiyacı olduğunu 
bildiğini belirterek, “Buradaki 20 
bin metrekarelik arazide yer alan 7-8 
tane İSKİ’ye ait binayı yıkarak 18 bin 
metrekaresini yeşil alan yapacağız. 
Okul isteyen minik öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz de geldi. Onlara 
da okul sözünü vereceğiz. 2 bin 
metrekaresine de okul, altına da 
otopark yapma sözü veriyoruz” diye 
konuştu.

Feriköy Şehir Parkı’nın Şişli 
ilçesine ve mahalleye hayırlı olmasını 
dileyen Uysal, şöyle konuştu: 
“ Bir ay içinde binaları yıkarak 
temizleyeceğiz. Arkasından da hızlı 
bir şekilde yeşil alan düzenlemişini 
yapıp yılsonuna kadar burayı mahalle 
halkının kullanımına sunacağız. 
Öğrencilerimiz, ‘Bizim okul ne 
olacak’ diyor. Okula da hızlı bir 

ŞİŞLİ’YE DEV ŞEHİR 
PARKI GELİYOR

İBB, İstanbul’un en değerli alanlarından biri olan Şişli’deki 
İSKİ binalarını yıkarak bölgeyi yeşillendiriyor. 

HABER
İBB
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şekilde başlayıp bu dönem olmasa da 
önümüzdeki döneme okulu sizlere 
hazırlamış olacağız. Muhtarlarımız 
otopark ihtiyacını gündeme getirdi. 
Otoparkı yeşil alanı zora sokmadan, 
altını betonlaştırmadan çözüyoruz. 
Muhtarlarımıza mahallelerinin 
sorunlarını dile getirdikleri için 
teşekkür ediyorum. Bu yeşil alan 
için kendi arsasından fedakarlık 
eden İSKİ’mize canı gönülden 
teşekkür ediyorum. İSKİ binası 
buradan gidince hizmetlerde aksama 
olmayacak. Yolun karşısında bir İSKİ 
binası daha var. Hizmetlerde bir 
aksama olmayacak.”

İSTANBUL’DAKİ AKTİF YEŞİL 
ALAN 12 METREKARENİN 
ÜZERİNDE

Geçtiğimiz günlerde yurt 
dışındaki bir internet sitesinde çıkan 
bir haberde dünyadaki en yeşil 
şehirler sıralamasının yapıldığını 
ve bunun Türkiye’de de gündem 
olduğunu hatırlatan Uysal, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “İstanbul 50 şehir 
arasında 49. sırada denildi. Haberde 
nüfusu 300-350 bin olan şehirleri 
esas alarak İstanbul ile kıyaslıyor. 
O şehirlerde 50 metreleri bulan 
yeşil alanlardan bahsedildiğinde 
haliyle İstanbul gerilere düşüyor. Bu 
doğru bir kıyaslama değil. İstanbul’u 
Türkiye’de de Bartın, Karabük ve 
Yalova gibi şehirlerle kıyaslarsak, o 
ilin çevresine, nüfusuna baktığımızda 
doğru bir kıyaslama olmaz. İstanbul 
eğer kıyaslanacaksa Roma, Atina ve 
Tokyo gibi tarihi büyük şehirlerle 
kıyaslanmalıdır. Roma’da kişi 
başına düşen aktif yeşil alan 10-12 
metrekare, İstanbul ile aynı. Atina’da 
aktif yeşil alan 5 metre, ancak 
etraftaki ormanları da yeşil alana 
dahil ederek ancak 10 metrekareyi 
geçebiliyor. Tokyo’da ise aktif yeşil 
alan 7-8 metrekare. O zaman bizim 
İstanbul’umuza haksızlık etmemiz 
gerekiyor. İstanbul’da 1994yılından 
önce aktif yeşil alan miktarı 1,5 
metrekare, 2004 yılında AK Parti 
iktidara geldiğinde 3,5 metrekareydi. 
Bizim şu anda ortalama aktif kişi 
başına düşen aktif yeşil alanımız 8,5 
metrekare. Buna ilçe belediyelerinin 

yaptığı ve ormanlarda aktif kullanılan 
mesire alanlarını da eklediğimizde 
aktif yeşil alan 12 metrekareyi 
geçiyor.”

İstanbul’un bu rakamlarla 
WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü) 
2010 yılına kadar şehirler için 
koyduğu kişi başına 10 metrekarelik 
yeşil alan hedefini geçtiğine dikkat 
çeken Uysal, “WHO, 2010 yılında 
şehirlerdeki kişi başına düşen aktif 
yeşil alan miktarı hedefini yenileyerek 
15 metrekareye çıkardı. Yeni 
hedefimiz, İstanbul’u önümüzdeki 
10 yıl içerisinde, hatta daha önce 
dünya standardı olan 15 metrekareye 
ulaştırmak” şeklinde konuştu.

Şişli ve Fatih gibi ilçelerde eski 
yapılanmadan kaynaklı yeşil alan 
sıkıntısı olduğunun da altını çizen 
Uysal, “Bu sıkıntıları aşabilmek 
adına burada İSKİ binasını yıkarak 
yeşil alan yapıyoruz. Daha önce de 
Aksaray’daki İSKİ binasını yıkarak 
yeşil alan yapmaya başladık. Vatan 
Caddesi’ndeki özel mülkiyetli 
bir arsayı da kamulaştırarak şu 
anda yeşil alan yapıyoruz. Kamu 
kurumlarıyla görüşerek, İstanbul’da 
yeşil alanları artırmayı amaçlıyoruz. 
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde Tarım 
Bakanlığı’nın olduğu yeri oradan 
devralarak, yeşil alana dönüştürme 
çalışmasını tamamladık. Yine değerli 
bir alan olan Ataköy Baruthane 
alanını TOKİ’den devralarak 
orayı yeşil alanına dönüştürmek 
istiyoruz. Kısa zamanda İstanbul’da 

15 metrekareyi yakalarız diye 
düşünürüz” ifadelerini kullandı.

DERE KENARLARI 
REKREASYON ALANI OLACAK

Dere kenarlarını rekreasyon 
alanına dönüştürecek yeni bir çalışma 
başlattıklarını anlatan Mevlüt Uysal, 
“İSKİ olarak daha öncesinden dere 
koruma bantları vardı. Dere koruma 
bantları taşkın vb. olduğu zaman, 
sel baskınları olmasın, yağmur suları 
doğru bir şekilde vatandaşa zarar 
vermeden denize ulaşsın diye çalışma 
yapılırdı. Bu çalışmalarda 100-200 
senelik, hatta 500 senelik afetler göz 
önüne alınarak hesaplama yapılıyor. 
Dedik ki, ‘100 sene de bir yağmur 
yağacak ve 2 saat orada çok büyük 
bir sel olacak. Onun için bir yer 
ayırıyoruz. Bunu gri betonla çevrili 
bir alana dönüştürmek yerine orayı 
rekreasyon olarak kullanılabilecek 
hale dönüştürelim.’ Yani ıslah 
edilmiş dere kenarlarında koruma 
bantları yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve 
mesire alanı olarak kullanılabilecek. 
İstanbul’da en dar, sıkıntılı bölgelerde 
dahil yeşil alan problemini çözmüş 
olacağız. Şu anda dere ıslahı yapılan 
yerlerde gri betonlu dere yatağını 
sadece sel ve yağmur döneminde 
su geçsin diye ayırıyoruz. Buralar 
havanın güzel olduğu dönemlerde 
vatandaşlarımızın kullanabileceği 
alan haline dönüştüğü zaman, yeşil 
alan problemini ciddi oranda çözmüş 
olacağız” dedi.

FERİKÖY ŞEHİR PARKI
185 milyon TL değerindeki İSKİ arazisi kent parkı oluyor. 

Şişli Feriköy’de İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin 
metrekarelik alandaki 7 bina boşaltıldı ve yıkımına başlandı. 
Binaların yıkım çalışmaları yaklaşık 20-25 gün sürecek. Alanın 
açılmasıyla beraber, 20 bin m2’lik alan ağaçlandırılarak kent parkı 
olarak İstanbul’a kazandırılacak. Alanda bulunan 296 adet ağaç 
korunacak, bunlara ek olarak 380 adet ağaç daha dikilecek. Kent 
parkının içinde; 10 bin m2 çim alan olacak. Çim alanın yansıra; 
yürüyüş parkurları, gösteri havuzları ve tek katlı bir cafe de 
yer alacak. Park içerisinde yaklaşık 1000 m2’lik alan, konser ve 
etkinlik alanı olarak hizmet verecek. Ayrıca parkta, tamamı ahşap 
malzemeden üretilen çocuk oyun alanları da yer alacak.
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BÖLGE RAPORU
MALTEPE

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 
Özel Projeler Departmanı Değerleme 
Uzmanı Delal Ekinci Emlak&Konut 
için Maltepe bölgesini değerlendirdi.

Anadolu Yakası’nın eski yerleşim 
yerlerinden ve denize kıyısı olan ilçelerinden biri 
olan Maltepe ilçesi, Anadolu Yakası’nın tercih 
edilirliği en yüksek ilçelerinden biridir. İlçenin, 
yerleşim için yoğunlukla tercih edilmesi ve bunun 
yanı sıra iş alanlarının da bölgeye entegre olması 
ile birlikte, ilçe Anadolu Yakası’nın merkez 
ilçelerinden biri haline gelmiştir. 

Maltepe ilçesi için kalkınmışlık ve 
gelir dağılımı yönünden ufak bir İstanbul 
minyatürüdür denilebilir. İlçenin güney 
bölgesinin denize yakın kısımlarında Altıntepe, 
İdealtepe, Adatepe, Yalı mahalleleri gibi 
oldukça nezih ve gelir seviyesi yüksek kimselerce 
tercih edilen bölgeleri mevcut olmakla birlikte, 
ilçenin kuzey sınırlarında geç saatlerde ulaşım 
imkanlarının sınırlandığı Gülsuyu ve Gülensu 
gibi mahalleri de mevcuttur.

İstanbul’un son yıllardaki gelişim üssü olan 
Kartal-Maltepe hattı, son zamanlarda metro, 
otoyol, marina yatırımı gibi ulaşım projelerinin 
de etkisiyle öne çıkmaya başlamış olup, bölgeye 

Markalı 
konutların 
yeni adresi 
MALTEPE
İstanbul’un son yıllardaki gelişim 
üssü olan Kartal-Maltepe hattı, 
metro, otoyol, marina yatırımı gibi 
ulaşım projelerinin de etkisiyle öne 
çıkmaya başladı.

ESKİ MALTEPE   
FOTOĞRAFLARI
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sahil yolu, D-100 ve minibüs yolu gibi üç ana 
yoldan ve metro hattı ile ulaşmak mümkündür. 
İlçe sınırlarından geçmekte olan Kadıköy-Kartal 
metrosunun 2012 yılında faaliyete geçmesi ile 
birlikte, D-100 ile sahil yolu arasındaki bölgeye 
olan ilgi de artmıştır. Ayrıca, birçok finans 
kurumunun Çayırova - Şekerpınar aksına 
taşınmasıyla birlikte, OSB’lerdeki beyaz yakalı 
çalışanlar konut bölgesi olarak Maltepe’yi de 
alternatif olarak tercih eder hale gelmiştir. 

İstanbul Anadolu Yakası’nın merkezi olarak 
görülen Kartal-Maltepe Bölgesi’nde yer alan 
konut projeleri, D-100 Karayolu üst bölgesi 
ve D-100 Karayolu alt bölgesinde konumlu 
olmalarına göre değerlendirilmektedir. D-100 
Karayolu aksından sahile doğru gidildikçe konut 
m² birim fiyatlarının arttığı, D-100 Karayolu 
aksının üst kısmına doğru gidildikçe ise m² birim 
konut fiyatlarının düşüş gösterdiği görülmektedir.

Maltepe bölgesinde D-100 aksı boyunca 
yer alan nitelikli konut projelerinde, ortalama 
konut birim satış değerlerinin 6.000 - 7.000 TL 
aralığında olduğu görülmüş olup sahil bandına 
doğru gidildikçe bu değerlerin ortalama 9.000 
- 10.000 TL aralığına kadar çıkabildiği, D-100 
aksının üst tarafına doğru gidildikçe de ortalama 

4.000 - 5.000 TL aralığına kadar düştüğü 
görülmektedir. İnşaat kalitesi, konsept, büyüklük 
ve kullanım alanı büyüklüğüne göre değerlerin 
daha da yukarıya çıkabildiği görülmektedir. 
Bölgede, nitelikli konut projelerinde geri dönüş 
süresinin de 23-24 yıl mertebelerinde olduğu 
dikkat çekmektedir. 

Orta ve üst gelir grubunun tercihi olan 
bölgede en çok 1+1 tipte, sonrasında ise 2+1 ve 
3+1 tipinde konutların üretildiği ve talebin de bu 
yönde olduğu görülmüştür. Maltepe ilçesindeki 
gelişimin Dragos bölgesine doğru kaymaya 
başlamış olması ve Kartal Bölgesi’ndeki fabrika 
dönüşümünün yarattığı yoğun arz nedeniyle 
de Maltepe - Kartal Bölgesi’ndeki gelişimin 
önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi 
beklenmektedir. 

NITELIKLI PROJELERDE YER ALAN 
KONUTLAR IÇIN ORTALAMA BIRIM SATIŞ DEĞERLERI

Sahil Hattı 9.000 TL/m²  -  10.000 TL/m² 
D -100 Aksı 6.000 TL/m²  - 7.000 TL/m²
D-100 Üst Kısmı 4.000 TL/m²  -  5.000 TL/m²
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BÖLGE
TOKAT
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TARIH VE 
KÜLTÜR 

ŞEHRI

T
O
K
A
T

Hala her 
sokağında tarihi 

koklayabileceğiniz 
Tokat, Yeşilırmak’ın 

bereketli 
topraklarının 

üzerinde sıcacık bir 
Anadolu şehridir.
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T arihin her döneminde 
Anadolu’nun çeşitli 
uygarlık ve devletlerine 
kucak açmış Tokat’ın 
isminin kaynağı hakkında 

değişik rivayetler vardır. Bunlardan 
biri şehir Togayıt Türkleri tarafından 
kurulmuş ve ismi de buradan 
gelmektedir. Bir diğeri surlu kent 
manasına gelen Toh-kat’tan gelmiştir. 
Evliya Çelebi ise Tokat Kalesinin 
Amalika kavminden efsanevi bir 
kahraman olan ‘Dok-Ad’ın inşa 
ettiğini ve oradan geldiğini yazmıştır. 

Tokat’ın M.Ö. 5500’lere inen 
bir tarihi olduğu, 14 devlet ve 5 
beyliğin yaşayıp egemen olduğu 
yörede yapılan kazılarda ele geçen 
buluntular, yörenin Kalkolitik 
Çağ’dan beri yerleşime açık olduğunu 
göstermektedir. Hatti, Hitit, Frig, 
Med, Pers, Büyük İskender, Pontus, 
Roma, Bizans, Arap, Danişment, 
Türkiye Selçuklu, İlhanlı, Beylikler, 
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti 

dönemlerinde bu topraklar hep 
önemli birer yerleşim alanı olmuştur.

Kaynakların verdiği bilgilere 
göre Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
Danişmendli Beyliği kurulan 
bölge 1175 yılında Selçuklulara 
bağlanmıştır. 1243 Kösedağ Savaşı 
sonrasında İlhanlı, 1335 sonrası 
Eretna, 1388’de Kadı Burhaneddin 
yönetimine giren şehir 1392’de 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Ankara Savaşı sonrası bir süre 

Osmanlı idaresinden çıkan bölge 
1413’de yeniden Osmanlı yönetimine 
girmiştir. 1863’de Sivas Eyaletine 
bağlı nahiye, 1878’de Mutasarrıflık, 
1920’de müstakil Liva, 1923 yılında 
ise il konumuna getirilmiştir. Tokat; 
Yeşilırmak havzasının bereketli 
toprakları üzerinde kurulmuş 
olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık 
tarihi boyunca önemli bir ticaret ve 
kültür merkezi olmuş, 14 Devleti ve 
birçok Beyliği içerisinde barındırmış, 
önemli bir Anadolu şehridir.

Hatti, Hitit, Frig, Roma, Bizans, 
Danişmendli, İlhanlı, Selçuklu ve 
Osmanlı Dönemi’ne kadar gelişen 
süreç içerisinde tarihin her dönemine 
ait eserleri Tokat’ın her bölgesinde 
bulabilmek mümkündür. Bu 
yönüyle Tokat bir açık hava müzesi 
konumundadır. Erbaa ilçesinde 
antik Horoztepe yerleşimi, Hitit 
yerleşim yeri, Zile’de Maşathöyük 
Örenyeri, Sulusaray’da; Roma-
Bizans Dönemlerinin izlerini 

BÖLGE
TOKAT

11 ilçesi bulunan 
Tokat’ın her türlü 
tarım yapılabilen 
bereketli ovaları, 
il topraklarının 
yaklaşık yüzde 
15,4’ünü kaplar. 
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taşıyan Sebastapolis, Merkez ilçede, 
tarihi Komana şehri, yine Roma 
Döneminde yol güvenliği için 
kurulmuş olan Tokat Kalesi, aynı 
zamanda Danişmend Devleti’ne 
başkentlik yapmış olan Niksar’da 
bulunan tarihi kale, Malazgirt sonrası 
yapılan en eski Türk Camisi Garipler 
Camii, Yağıbasan Medresesi, 
Gökmedrese, Yeşilırmak-Hıdırlık 
Köprüsü, 9 adet zaviye, Osmanlı 
Dönemine ait Alipaşa Camii ve 
Hamamı, Voyvoda Han ( Taşhan), 
Deveciler Hanı, Arastalı Bedesten, 
18. yüzyıla ait bütün Anadolu’nun 
en görkemli tavan göbeğine sahip 
Latifoğlu Konağı Müze Evi ve 
Anadolu’nun en güzel ahşap 
Mevlevihanesi, en güzel Saat Kulesi; 
Bey Sokağı, Bey Hamam Sokağı, 
Halit Sokağı ve Sulusokak’ta bulunan 
sivil mimarlık örneği yapılarla Tokat, 
Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden 
itibaren 900 yılda mimarlık adına 
ortaya koydukları önemli eserlerin 
kesintisiz olarak görülebileceği 
nadide şehirlerden biridir.

Tokat, Evliya Çelebi’nin ‘Alimler 
ve Şairler Şehri’ diye övdüğü 
Mevlana’nın hayatının bir kısmını 
Tokat’ta geçirmekten bahtiyar olduğu, 
Şeyhülislam İbn-i Kemal gibi alimlerin 
Gazi Osman Paşa gibi komutanların, 
Zileli Talibi ve Ceyhuni gibi şairlerin 

COĞRAFI YAPI

Tokat, Karadeniz Bölgesi’nin Orta 
Karadeniz bölümünün iç doğusunda 
Sivas ve Ordu, batısında Amasya 
illeri bulunmaktadır. Yüzölçümü 10.072 
kilometrekaredir. Nüfusu 613.990 
olup rakımı ortalama 623 metredir. 
11 ilçesi bulunan Tokat’ın her türlü 
tarım yapılabilen bereketli ovaları, il 
topraklarının yaklaşık yüzde 15,4’ünü 
kaplar. Kazova, Turhal Ovası, Erbaa 
Ovası, Niksar Ovası, Omala Ovası, Artova 
Ovası ve Zile Ovası verimli arazilerini 
sulamaktadırlar. 

Tokat ili topraklarının yüzde 48.18’i 
ormanlık ve fundalıklarla, yüzde 38.80’i 
ekili dikili alanlarla yüzde 14.50’si çayır 
ve meralarla, yüzde 1.90’ı ise tarıma 
elverişsiz alanlardan oluşmaktadır. Tokat 
yurdumuzun sayılı orman bölgelerinden 
biri olup, iller içinde altıncı sırada gelir. 
Ormanlar daha çok Almus, Reşadiye ve 
Niksar ilçeleri dolayındadır. Karaçam, 
Sarıçam, Köknar, Gürgen, Sedir ve 
Lübnan Sediri gibi ağaç türlerinin 
içerisinde fındık, kızılcık, elma, ahlat 
ve Alıç gibi türlere de rastlanmaktadır. 
Kaynak: tokatkulturturizm.gov.tr

ULAŞIM
Karadeniz’i Sivas ve Kayseri 
üzerinden İç Anadolu, Akdeniz 
ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerine; Doğu Anadolu’yu 
Erzincan, Reşadiye, Niksar, 
Erbaa üzerinden İstanbul’a 
bağlayan karayolları Tokat’tan 
geçmektedir. Ülkenin her 
yerinden Tokat’a ulaşmak 
mümkündür. Tokat merkeze 
demiryolu ulaşımı olmamakla 
beraber, Samsun’u Sivas’a ve 
diğer Anadolu illerine bağlayan 
demiryolu Artova, Zile ve Turhal 
ilçelerinden geçer. Tokat - Turhal 
karayolunun 17. km’sinde yer alan 
Tokat Havaalanından İstanbul - 
Ankara bağlantılı günlük, tarifeli 
uçak seferi düzenlenmektedir.

TOKAT EKONOMISI

Tokat ilinin ekonomisi geniş ölçüde 
tarıma ve tarımla ilgili sanâyiye 
dayanır. Faal nüfûsun yüzde 80’i 
tarım sektöründe çalışmaktadır. 
Tokat’ın verimli ovalarında her çeşit 
ürün yetiştirilir. Hayvancılık da oldukça 
ileridir. Günümüzde Tokat sanayide 
büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu 
gelişme kendisini özellikle tekstil ve gıda 
sanayiinde göstermiştir. Tokat tekstil 
konusunda Türkiye ve dünya pazarlarına 
açılmış, bu pazarlarda söz sahibi olma 
konumuna ulaşmıştır. Bunun yanında 
meyve suyu ve gıda sanayii ürünleri de 
yurt içi ve yurt dışı pazar alanlarında 
rekabet edebilir düzeye gelmiştir. Ayrıca, 
Sigara Fabrikası, Şeker Fabrikası, Yaprak 
Tütün Bakım Evi gibi kamu kuruluşları 
ile özellikle Erbaa ilçesinde yapı 
malzemeleri olan tuğla, kiremit, briket 
sanayii karakteri taşıyan kuruluşlar vardır.

yetiştiği, coğrafi konum itibariyle eşsiz 
doğal güzelliklere sahip, tarihle iç içe 
yaşayan bir şehirdir. 

Bakırcılık, Yazmacılık, 
Dokumacılık, Ahşap Oymacılığı, 
Kuyumculuk, Demircilik, Dericilik 
gibi bilinen el sanatlarının yanı 
sıra, Tokat ili Anadolu’da 20. yy.’a 
kadar devam ede dört önemli 
özgün seramik merkezinden biridir. 
(Diğerleri İznik, Kütahya, Çanakkale)
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Tokat’ta hala tarihin izlerine 
rastlayabileceğiniz çok özel yapılar mevcut.

SULUSARAY 
KAPLICASI
>> Sebastopolis antik kenti 

içerisindeki Nicepolis harabeleri 
arasında kaynayan Sulusaray 
Kaplıcası ilde ve bölgede en 
önemli olanıdır. Kaplıca suyu 
55 °C’dir. Minarellerine göre 
tuzlu, sülfatlı-hafif acı su olarak 
isimlendirilmiştir. Sulusaray 
Kaplıcası şu an romatizmal 
hastalıklardan rahatsız olanlara 
şifa vermektedir. 1962 yılından 
sonra modern tesislere kavuşmuş 
ve yıldan yıla ilaveler yapılmak 
suretiyle genişletilmiştir.

SULU HAN
>> Tokat kent merkezinde Sulu Sokak’ta, 

Bedesten yanında yer alan hanın 
kitabesi olmadığından yapılış tarihi 
bilinmemektedir. 1930 yılına kadar 
cezaevi olarak kullanılan han 1957 
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından restore edilmiş olup, 
halen Belediye tarafından aşevi 
olarak kullanılmaktadır. Kuzey 
- güney yönünde dikdörtgen 
planlı ve iki katlı olan hanın orijinal 
özellikleri restorasyonu esnasında 
bozulmuştur.

PAŞA HAN
>> Tokat kent merkezinde, İvaz Paşa 

Mahallesi’nde, Sulu Sokak’ın 
sonundadır. 1. Sultan Mahmut 
zamanında Mehmet Paşa tarafından 
1752 yılında yaptırılmıştır. Paşa Hanın 
kesme taştan yapılmış güzel bir 
portalı ve çevresi sağır duvarlarla 
kapalı bir avlusu vardır. Avlu içinde 
bugün hiç bir yapı izi kalmamıştır. 
Güney yönündeki orijinal servis 
kapısı yerinde korunmakta olup, 
portalın orijinal kapısı sökülmüştür. 
Portalin üst kısmının sağ ve solunda, 
zincirle ağaçlara bağlanmış iki 
hayvan rölyefi dikkat çekmektedir.

Tarihi Yapılar ve 
doğal güzellikler

TAŞHAN
>> Türkiye’nin en güzel beş hanından biri olan Taşhan, Anadolu’daki en büyük şehir 

hanlarındandır. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindedir. 1626 - 1632 yılları arasında inşa edilmiş 
bir Osmanlı eseridir. Dikdörtgen planlı, açık avlulu, iki katlı bir yapıdır. içeride dış dükkanların 
bulunduğukuzey ve doğu yönünde revaksız iş yerleri, güney ve batı yönünde ise önünde revak 
bulunan dükkanlar yer almaktadır. Anadolu’ddaki en büyük şehir hanlarındandır.
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BEDESTEN VE ARASTA
>> Sulu Sokak’ta, Takyeciler Camii’nin 

doğusundadır. Evliya Çelebi’nin 
“Sultan Çarşısı kadar güzel bir 
çarşıdır. Halep ve Bursa Çarşıları 
gibi gayet tertip üzere kurulmuştur” 
dediği bedestenleri İstanbul Kapalı 
Çarşı’nın bedesten bölümünü 
anımsatmaktadır. Tuğladan örülmüş 
tonozlar üzerinde on bir kubbenin 
yer aldığı bu Osmanlı ticaret 
merkezinin yapıldığı tarih belli 
değildir. 15. veya 16. yüzyılda yapıldığı 
tahmin edilen Bedestenin güney ve 
kuzey yönlerinde karşılıklı birer kapısı 
vardır. İnce harçla örülmüş kolon ve 
tonozlarındaki ustalık son derece ileri 
düzeyde olan bedesten görülmeye 
değer bir mimari eserdir. Bedestenin 
doğu ve batı bitişiğine birer arasta 
ilave edilerek önemli bir yapı grubu 
oluşturulmuştur.

TOKAT MÜZESİ
>> Arastalı Bedesten mayıs 2012 

tarihinden itibaren arkeolojik ve 
etnografik eserlerin yer aldığı Tokat 
Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
T.C. müzecilik tarihi içerisinde ilk 
müzelerden olan Tokat Müzesi 1926 
yılında kurulmuş olup eser çeşitliliği 
ve zenginliği açısından ülkemizde 
önemli bir yer tutmaktadır. Karadeniz 
bölgesi müzeleri başta olmak 
üzere günümüzde birçok müzenin 
oluşturulmasında Tokat Müzesi 
koleksiyonları kullanılmıştır. 6000 
yıllık tarihi geçmişe sahip olan bu 
topraklardaki birçok medeniyetin 
(Kalkolitik Dönem, Eski Tunç, Hitit, Frig, 
Roma, Bizans, Danişmendli, İlhanlı, 
Selçuklu, Osmanlı) önemli eserleri 
sergilenmektedir. Ayrıca Anadolu Türk 
İslam devletlerine ait en zengin sikke 
koleksiyonu ve bu döneme ait bilinen 
en eski Kuran-ı Kerim de (1191 tarihli) 
Tokat Müzesi’nde görülmeye değer 
eserlerdendir.

GÖK MEDRESE
>> Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda Taşhan 

yakınında uzun yıllar müze olarak 
kullanılmış bu tarihi  anıt Selçuklu 
eserlerinden birisidir. Kitabesi 
konulmayan yapı XIII.yy’da (1277) 
Muineddin Pervane Süleyman 
tarafından yaptırılmıştır. Anadolu 
Selçuklu mimari ve sanatının en 
belirgin özelliklerini taşımaktadır. 
Gök Medrese 2 katlı 2 eyvanlı, 
ortası açık avlulu ve revaklı plan 
tipinde olup taş, çini ve altın 
süslemeler bulundurmaktadır. İki 
renkli taş kullanılarak inşa edilmiş 
taç kapıda geometrik ve bitkisel 
bezemeli bordürlerden oluşan bir 
süsleme programı uygulanmıştır. 
Çini süsleme, avlu cephesinde yer 
almaktadır. Ana eyvan duvarları 
ve üst kat revaklarının kemer içleri 
patlıcan moru, lacivert ve firuze 
renkli çinilerle geometrik ve bitkisel 
bezemelerle süslenmiştir. Ana 
eyvan ayrıca, zemini kıvrık dallardan 
oluşan çini Ayet’el-Kürsi bordürü 
ile çevrilidir. Osmanlılar zamanında 
XVIII. yy’a kadar medrese, 
bimarhane ve bir odası türbe olarak 
kullanılan yapı, daha sonraları 
şifahane ve göçmen barınağı olarak 
kullanılmıştır. 

GARİPLER CAMİİ
>> Tokat Fatihi Melik Danişmend Gazi 

tarafından 11. yy.’ın son çeyreğinde 
( 1080-1090 ) inşa ettirildiği 
bilinmektedir. Tokat il merkezi Pazarcık 
Mahallesi’nde bulunan Garipler 
Camii, minaresinde yer alan yeşil 
sırlı tuğlalardan dolayı halk arasında 
Yeşil Minareli Cami olarak bilinir. 
1071 Malazgirt zaferinden sonra 
bütün Anadolu’daki en eski camidir. 
Buhara yakınlarında 1040 tarihinde 
Karahanlılar tarafından yapılan 
Degaron Cami ile aynı plan tipine 
sahiptir. 2008 yılında onarılmıştır.

ULU CAMİİ
>> İlk olarak Danişmentliler döneminde 

12. yy.’da yapılmış, 1679 yılında Avcı 
Mehmed zamanında tamamen 
yenilenmiştir. Dikdörtgen planlı 
olarak inşa edilmiştir. Doğu ve 
batı yönünde iki adet son cemaat  
yeri bulunmaktadır. Bu özelliği ile 
Anadolu’da tektir. Her iki tarafta 
da devşirme sütun ve sütun 
başlıkları kullanılmıştır. Güneydoğu 
köşesindeki taşa oyulmuş, kuş evi 
Anadolu’da nadir olarak görülür. 
Caminin harimi ahşap tavan ile 
örtülmüştür. Tavana kırmızı ve 
yeşil renklerin hakim olduğu fonlar 
arasında yalancı kündekari tekniğiyle 
yapılmış kare tavan göbeğinin üzeri 
altın yaldız ve kalem işi bitkisel 
bezemelerle süslenmiştir. Ahşap 
tavanı taşıyan ayak ve kemerlerin 
üzeri dönemin süsleme özelliklerine 
uygun olarak Rumi motifli kalem 
işleriyle süslenmiştir.

MEVLEVİHANE
>> İlk olarak M. 1638 tarihinde I. 

Ahmet’in vezirlerinden Sülün 
Muslu Ağa tarafından yaptırılmıştır. 
Sultan Abdulmecit döneminde 
yenilenmiş ve iki katlı düzenlenmiş 
olan, ahşap mevlevihane XIX. yy. 
barok sanatının Anadolu’daki en 
güzel örneklerinden biridir. Binanın 
en görkemli cephesi, ahşap barok 
motiflerle bezenmiş sütun dizisine 
sahip ve bütün cephe boyunca 
uzanan balkonu sebebiyle Bey 
Sokağı’na bakan cephesidir. Diğer 
cephelerde ise sade bir ihtişam 
gözlenmektedir. Mevlevihane’nin 
alt katı günlük kullanım için 
genişçe bir sofadan geçilen dört 
odadan oluşmaktadır.

KAZANCILAR MESCİDİ
>> Kent merkezinde, Sulu Sokak’tadır. 

Kapının çok üstünde saçağa yakın 
yerde yuvarlak bir kitabesi vardır. Bu 
kitabeye göre, Yavuz Sultan Selim 
zamanında 1518 yılında yapılmıştır.
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Tokat’ta 
yapabileceğiniz 
sportif etkinlikler

TOKAT 
MUTFAĞI

TOKAT KEBABI
>> Tokat Kebabı, Tokat’ta asırlardır bağ 
evlerinde veya eski Tokat evlerinin 
iş evlerinde sadece bu kebap için 
tasarlanmış kebap fırınlarında pişirilip 
tüketilen geleneksel bir yemektir. 
Tokat Kebabı adını, yıllardır Tokat 
ilinde kendine has üretim yöntemiyle 
yapılmasından dolayı almaktadır. Tokat 
ve çevresinde ticari bir ürün haline 
gelmeden önce bağ evlerinde özel 
günlerde yapılan Tokat Kebabı’nı, Tokat’a 
özgü yapan, Tokat kebabında kullanılan 
etin ve kuyruk yağının bölgeye ait, doğal 
ortamda veya yaylalarda yetiştirilen 
Karayaka koyunlarının 6-9 aylık erkek 
kuzularından elde ediliyor olması, 
sebzelerin (Tokat biberi, patlıcanı, 
domatesi) Tokat ilinde yetiştirilmesi 
ve kendine has kebap ocağında 
pişirilmesidir. 6 kısımdan oluşan Tokat 
Kebabı ocağında; ateşlik, baca, şiş asma 
metal mili, tava, yağdanlık ve kebap 
çıkarma şişi kullanılır.
 

Hem Karadeniz hem de Iç 
Anadolu’nun karasal ikliminden 

etkilenen Tokat’ın mutfak kültürü de 
bu şekilde sentezlenmiştir…

Kamp-Karavan: Gümenek, Sulusaray 
Kaplıcası, Gıj gıj Dağı, Niksar Çamiçi 
Yaylası kamp ve karavan turizmi için 
doğal ortamlardır.
Trekking: Alan Yaylası-Akdağ 
Zirvesi (2000 m.) Ballıca Mağarası 
arası trekking sporunu sevenler için 
mükemmel bir alandır.
Kuş Gözlem Alanı: Kaz Gölü onlarca 
çeşit kuşun yuvalandığı, beslendiği 
sazlıkları ve görüntüsü ile tam bur kuş 
cenneti konumundadır.
Olta Balıkçılığı: İl, akarsu ve göllerinin 
yoğun olması nedeni ile olta avcılığı için 
ideal bir mekandır. Almus Baraj Gölü 
her türlü su sporlarına uygun doğal bir 
oluşumdur.

Rafting: Almus Baraj Gölünü besleyen 
akarsulardan en büyüğü Tozanlı 
vadisinden gelen ırmaktır. Yeşilırmağın 
ana kaynağını oluşturur. Yüksek dağların 
eteklerinden doğarak baraj gölünü 
besler. Baraj gölüne ulaşana kadar kat 
ettiği mesafe mükemmel bir rafting 
alanıdır.
Yamaç Paraşütü: Yamaç paraşütüne 
gönül verenlerin en gözde uçuş 
noktalarından olan Turhal ilçesine bağlı 
Şenyurt Beldesi sınırlarında bulunan 
Mercimek Tepesi bu spora uygun hale 
getirildi. 
Sporu yapmak isteyenler Turhal 
merkezde bulunan hocalarla iletişime 
geçerek Mercimek Tepesinden şehri 
izleme imkanı bulmaktadırlar.

BAT
>> Mercimek bir 
tencerede haşlanır ve 
soğuması için bekletilir. 
Düğü sıcak su ile ıslatılır. 
Daha sonra mercimek 
ve düğü, salça ve suyla 
karıştırılır. Bu karışım 
çorba kıvamındadır. 
Bir tarafta domatesler küçük küçük 
doğranır, diğer yandan cevizler bir 
havanda dövülür, soğan, maydanoz, 
dere otu, reyhan ince ince kıyılır. Tüm 
malzemeler salça ile karıştırılır. Son 
olarak tuz ve biber eklenir. Bağ yaprağı 
ve köy ekmeğiyle servis yapılır. Tokat’ın 
yöresel yemeklerinden biri olan bat, 
adını yeniliş şeklinden almıştır. Bat 
yemeğinin sulu olması ve içine ekmek 
batırılıp yenmesi isminin bat olarak 
anılmasını sağlamıştır. Yemeğin nasıl 
oluştuğu hakkında çeşitli rivayetler 
vardır, Bir rivayete göre hamile bir kadın 
mercimekli, salçalı, yeşillikli, baharatlı 
bir şeyler yemek istemiş ve sonra o an 
evinde ne varsa hazırlamış, Bat yemeği 
de o günden bugüne yapılmaktadır.
 
KEŞKEK
>> Nohut bir gece 
önceden sıcak su ile 
ıslatılır. Etle birlikte 
büyük bir tencereye 
konulup nohutlar hafif 
yumuşayana kadar 
haşlanır. İçine yarma 
eklenir. Eğer et suyu 
yeterli gelmezse ilave su eklenir. Çemen 
az miktarda suda ezilerek tuz, baharat 
ve tereyağı ile karıştırılarak tencereye 
eklenir. Kaynamaya başlayınca kısık 
ateşte yada ekmek fırınında ağzı kapalı 
olarak 4-5 saat pişirilir. Sıcak servis 
yapılır.
 
MADIMAK
>> Tokat’ın yöresel 
yemeklerinden olan 
madımak yöre halkı 
için oldukça önemlidir. 
Madımak sadece yemek 
kültürü içinde değil 
halkın bütün yaşantısında 
yer etmiştir. Manilere, 
bilmecelere konu olmuştur. Madımak 
zamanı madımak toplanması kadınlar 
için sosyalleşmenin yollarından biridir. 
Çünkü madımak toplamaya yalnız 
gidilmez, topluca gidildiğinden kadınlar 
arasında dayanışma ve arkadaşlık 
bağları güçlenmiş olur.
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FUAR TAKVIMI
B A H A R I N  G E L I Ş I Y L E  F U A R L A R  C A N L A N D I

EĞITIM TEKNOLOJILERININ KALBI BU FUARDA ATACAK

Eğitim Teknolojileri Derneğinin düzenlediği Istanbul Teknoloji ve Eğitim Fuarı bu yıl da 18 
- 20 Mayıs 2018 tarihleri arasında kapılarını tüm dünyadan ziyaretçilere açacak.
İstanbul Kongre Merkezi’nde, 3 gün boyunca eğitim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren 
uluslararası ve yerel firmalar ile katılımcılar buluşturulacak. İstanbul Teknoloji ve Eğitim Fuarı’nda 
ziyaretçilerin Türkiye ve dünyada eğitim alanında yapılan çalışmaları yerinde görmeleri ve 
deneyimlemeleri amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, eğitim teknolojileri 
alanında çalışma yapmış birçok kurum, kuruluş ve kişilerin, projelerini sunmasına ortam 
oluşturarak, kişi veya kurumların birbirlerini daha iyi tanımaları, ilişki ve dayanışmalarını en üst 
seviyeye taşımaları hedefleniyor. Fuara okul kurucuları, liderleri, karar vericileri, öğretmenler, 
öğrenciler, veliler, eğitim ve eğitim teknolojileri ile ilgilenen herkes katılım gösterebiliyor.
> 18-20 Mayıs 2018/ Istanbul Kongre Merkezi – Istanbul

ISTANBUL VE ANKARA’DA 
EŞ ZAMANLI KITAP FUARI

Bu yıl 37. kez kapılarını açacak olan 
Kitap ve Kültür Fuarı, Istanbul ve 
Ankara’da okurlarla buluşacak.
Bu sene 37’incisi düzenlenecek olan 
‘Kitap ve Kültür Fuarı’, Ankara’da Melike 
Hatun Camii Avlusu’nda, İstanbul’da ise 
Ayasofya Meydanı’nda, kitapseverler ile 
buluşacak. Kapılarını ilk kez 1983 yılında 
Ankara Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ndeki fuaye salonunda açan ve 
1984 yılından bu yana da Ankara’da 
Kocatepe Camii avlusunda hizmet 
veren kitap fuarı, bu yıl 18 Mayıs-10 
Haziran tarihleri arasında Ankara’daki 
Gençlik Parkı yakınındaki Melike Hatun 
Camii avlusunda kurulacak. İstanbul’da 
ise 37 yıl önce ilk kez Sultanahmet Cami 
avlusunda hizmet veren 2010 yılında 
Beyazıt Meydanı’na taşınan kitap fuarı 
yeniden Sultanahmet’e geri dönüyor.
> 6 Mayıs - 10 Haziran 2018/Ayasofya 
Meydanı-Istanbul
> 18 Mayıs - 10 Haziran 2018/Melike 
Hatun Camii-Ankara

800’ÜN ÜZERINDE ÇINLI 
TEDARIKÇI TÜRKIYE’DE

China Homelife Turkey, Türkiye’de 
Çin’in önde gelen firmaları 
ile işbirliği yapmak isteyen 
profesyoneller için etkili bir platform 
olmaya hazırlanıyor. 
5. kez düzenlenen Çin Ürünleri 
Fuarı, ithalatçılar ve alıcılara rekabet 
edilebilir fiyatlarda ürünler sunacak. 
Bu yıl ki fuarda sergilenecek ürün 
grupları arasında, hazır giyim, mobilya, 
ev gereçleri ve züccaciye, yapı 
malzemeleri ve ekipmanları, mutfak, 
banyo donanımları, aydınlatma ürünleri, 
hediyelik eşya, gıda, hırdavat ve el 
aletleri yer alıyor. Çin iş yaşamının 
önemli isimleri arasında yer alan 
Meorient Uluslararası Fuarcılık, Şangay 
işbirliği ile Sinerji Uluslararası Fuarcılık 
tarafından düzenlenen fuara sadece 
Türkiye’den değil aynı zamanda Orta 
Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Asya 
ve Doğu Avrupa’dan gelen ziyaretçileri 
de ağırlanacak. Pazardaki 22 yıllık 
deneyimiyle, Meorient Uluslararası 
Fuarcılık güvenilir Çinli üreticiler ile 
ithalatçılar, toptancılar ve büyük alıcılar 
için iş ilişkileri fırsatlarını artırmayı 
vadediyor.
> 31 Mayıs - 2 Haziran 2018/ Istanbul 
Fuar Merkezi – Istanbul
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ZORLU’DA
HARRY POTTER ESINTISI

Harry Potter serisinin ikinci filmi olan 
Sırlar Odası, ‘Harry Potter ve Sırlar 
Odası in Concert’ ile Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’ne geri dönüyor. 
Orkestra İstanbul, 19-20 Mayıs 
tarihlerinde John Williams’ın bestelediği 
Harry Potter ve Sırlar Odası’nın 
unutulmaz müziklerini, film dev perdede 
gösterilirken canlı olarak icra edecek. 
Harry Potter in Concert Serisi, Haziran 
2016’da Harry Potter ve Felsefe Taşı ile 
başladı ve 2018 yılı sonuna kadar 35’ten 
fazla ülkede gösterilmesi planlanıyor. 
John Williams tarafından bestelenen ve 
Grammy adaylığı olan serinin müzikleri 
Harry Potter’a büyülü yolculuğunda 
eşlik ederken kısa sürede klasik oldu. Bu 
konser dizisi CineConcerts tarafından 
Warner Bros Consumer Products ile 
ortak olarak geliştirildi.
> 19-20 Mayıs 2018 / 
Zorlu Center- Istanbul

SERMET ERKIN ILIZYON GÖSTERISI

Sanat hayatının 40. yılını geride bırakan Sermet Erkin, çocukları 
eğiten, eğitirken eğlendiren gösteriler sunmaya devam ediyor. 
Sermet Erkin’in yaptığı gösteriler herhangi bir tiyatro oyunundan farklı 
olarak ilk dakikasından itibaren izleyicilerin aktif bir rol oynamasını 
sağlıyor. İlizyon gösterileri ile çocuklara, komedi, heyecan, merak dolu 

bir saat yaşatacak olan Erkin, her yaştan izleyiciye hitap etmektedir. 
Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi 

ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan 
eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini 
sunar. Sermet Erkin, Türkiye’de bu zamana kadar 2000’den 
fazla oyun sergilemiştir.
> 26 Mayıs 2018/ 
Mall of Istanbul MOI Sahne- Istanbul

MIRO 4 YIL ARADAN SONRA TEKRAR ISTANBUL’DA

Joan Miro’nun eserleri 4 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. Küratörlüğünü 
sanat tarihçisi Jean-Christophe Hubert’in üstlendiği ve Miro’nun 300’ü aşkın 
orijinal eserinden oluşan sergi 10 Mayıs’tan 2 Aralık’a kadar açık kalacak. Miro’nun 
sulu boyalar, baskı resimler, çizimler, kolajlar, mektuplardan oluşan litografi ve 
gravür ağırlıklı en büyük grafik sanatı koleksiyonu olarak nitelendirilen sergide 
aynı zamanda Jean-Christophe Hubert’in özel çabasıyla Miro’nun yakın arkadaşı 
Picasso’nun da 20 eseri bulunuyor. Miro’nun eserlerini ürettiği litografi makinesi 
ve Palma de Mallorca’daki atölyesinin de bulunduğu Expo Joan Miro, sürrealizm, 
özgürlük, renkler, sanatçının eli, sadelik ve İspanya temalarında kurgulanıyor. 
> 10 Mayıs 2018 – 2 Aralık 2018/ UNIQ Istanbul - Istanbul

MAYIS AYINDA KATILABİLECEĞİNİZ ETKİNLİKLER
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TARİH
ALMAN ÇEŞMESİ

Şayet yolumuz Sultanahmet’e 
düşmüşse ve bu gezi 
sırasında bol bol fotoğraf 
çekilmişse Alman 
Çeşmesi’nin yeri bu küçük 

koleksiyonumuzda başka olacaktır. 
Her açıdan ayrı güzeldir ve adeta 
bir kültürler karmasıdır. İsmi 
pek tabii bu eserin Almanya’dan 
gelmesiyle bağlantılı. Çeşme, Alman 
İmparatoru 2. Wilhelm’in Osmanlı 
İmparatorluğu’na hediyesi olarak 
kayıtlara geçmiştir. Almanya’da inşa 
edilen eser 1901 yılında İstanbul’a 
getirilip bugünki yerine konmuş. Tabii 
bu eserin İstanbul’a bir geliş hikayesi 
vardır. İstanbul’a üç kez gelen Alman 
imparatorunun 1898’de İstanbul’a 
ikinci kez gelişinin anısına bu hediye 
düşünülmüştür. İlk geldiği tarih 
olan 1889 Osmanlı ordusuna Alman 

SUYU İSTANBUL’DAN 
KENDİ ALMANYA’DAN 

Sultanahmet At Meydanı’nın paha biçilmez mücevheri Alman Çeşmesi’nin önünden 
geçtiyseniz şanslısınız, suyundan içtiyseniz ise çok şanslısınız demektir.  

SAMİ ÖZBUDAK

tüfeklerinin satışını sağlayan II. 
Wilhelm, ikinci İstanbul ziyaretinde 
İstanbul-Bağdat Demiryolu’nun 
Alman firmalarına verilmesinin 
sözünü almıştı. Bir anlamda ticari ve 
önemli olan bu işbirliğini Alman ve 
Osmanlı kültüründen izler taşıyan 
bir hediyeyle taçlandırmak istemiştir 
imparator. 

Alman Çeşmesi’nin tasarımı 
Kaiser firmasının danışmanı Mimar 
Spitta tarafından yapılmış, inşaası ve 
yapımı ise Mimar Schoele‘ye aittir. 
Tabii çeşme İstanbul’a getirilmeden 
önce At Meydanı’nda bir takım 
çalışmalar yapılmış, bölge çeşmeye 
hazır hale getirilmiş. Çeşmeye ait 
taşlar ve işlemeli bölümle gemiyle 
İstanbul’a getirilmiş. 27 Ocak 1901 
tarihinde imparator II. Wilhelm’in 
doğum gününde heybetli bir açılışla 

halkın hizmetine sunulmuş. Mimari 
özelliklere bakıldığı zaman şunları 
söyleyebiliriz. Alman Çeşmesi ne 
Osmanlı ne de Avrupalı bir yapıdır, 
mimari üslubuna bakınca kusursuz 
bir karmadan söz edebiliriz. Sekizgen 
planlı olarak tasarlanmış yapıyı 
tepesinden bir kubbe birleştirir. 
Sütunları bağlayan kemerler 
madalyonlarla süslenmiş, bunlardan 
dört tanesinde II. Abdülhamid 
tuğrası, diğer dört tanesinde ise 
Wilhelm’i simgeleyen ‘W’ harfi 
vardır. 

BIR DE 
KITABE 

VAR

Alman Çeşmesi’nin genellikle gözden kaçan güzelliklerinden birisi de 
kitabesidir. Bu Osmanlıca kitabe edebiyatçı Ahmet Muhtar Paşa’nın 
beyitidir ve Izzet Paşa tarafından sülüs şeklinde yazılmıştır.

TARIHTE MAYIS!

>> 1556 Marmara Denizi depremi oldu.
>> 1867 Lüksemburg Fransa’dan ayrılıp 

bağımsızlığını ilan etti.
>> 1907 Anneler Günü ilk kez ABD’de 

kutlandı. 
>> 1989 Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç 

başladı.
>> 1933 Türk Hava Yolları kuruldu.
>> 1969 Sovyet uzay aracı Venera 5, 

Venüs gezegenine indi. 
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DEKORASYON

Buka’nın her eve ve zevke 
göre tasarladığı Linen, 
Nest ve Ege kanepeleri 
rahatlıklarıyla dikkat 
çekiyor. Buka kanepeler 

hayatın tüm karmaşasından uzak, 
huzur dolu bir mola vaat ediyor.

Yorucu şehir hayatından evimizde 
dinlenerek uzaklaşabiliyoruz. Bu 
nedenle oturma odalarının en önemli 
dekorasyon unsuru olan kanepeler, 
tasarımlarıyla birlikte rahatlıklarıyla 
da tercih sebebi oluyor. Modern stil 
ev dekorasyonunun vazgeçilmez ögesi 
olan konforlu koltuk ve kanepeler 
artık modüler birçok özelliği de içinde 
barındırıyor. Buka’nın günümüzün 
hızlı yaşam koşullarına ayak uyduran 
kanepeleri, rahatına düşkün ve 
evlerinde stil sahibi dokunuşlara önem 
verenler için tasarlandı. Buka’nın 
Linen, Nest ve Ege kanepeleri 
estetik olmalarının yanı sıra konfor 
ve rahatlıklarıyla evlerde dinlenme 
köşeleri oluşturuyor. 

LINEN BÜYÜK MINDERLERIYLE 
ÖNE ÇIKIYOR 

Rahatlıktan ve konfordan yola 
çıkılarak tasarlanan Buka’nın yeni 

Konforlu kanepelerle 
evlerde keyif köşeleri
Ev dekorasyonunda 
kanepelerin diğer 
mobilyalarla uyumu 
kadar konforu da 
önem taşıyor. 

kanepesi Linen evinde dinlenmek 
için çokça vakit geçirenler için 
ideal bir alternatif olacak. Büyük 
minderleriyle geniş oturma ve 
rahat uzanma alanı yaratan Linen, 
dinlenirken kitap okumayı ve 
televizyon izlemeyi son derece 
konforlu bir hale dönüştürüyor.

HEM SADE HEM FONKSIYONEL 
Bugün en çok tercih edilen 

modeller arasında yer alan bir 
tarafı uzanma koltuğu olan köşe 
kanepeler dar mekânlarda geniş 
ve konforlu dinlenme alanları 
yaratıyor. Buka’nın Nest modeli 
de sadelik ve fonksiyonellik 
düşüncesine dayanarak, sakin ve 
huzurlu iç mekanlar oluşturmak 
için tasarlandı. Nest, konfor ve 
estetiğin dışında çeşitli ölçü, model 
ve değişen yapısıyla her eve uyum 
sağlayabiliyor. Günümüzün hızlı 
yaşam koşullarına ayak uyduran 
diğer bir Buka kanepesi ise Ege. 
Rahatlatıcı görünümüyle adeta 
akıllara yaz mevsimini, denizi ve 
güneşi getiren kanepe, yastıklarla 
destekleniyor ve oturma alanının 
yumuşaklığıyla dikkat çekiyor. 
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Birbirinden renkli 
mobilyalar ile yaşadığınız 
tüm alanlarda yaz havasını 
yaşatabilirsiniz. İşte birkaç 
ipucu…

Yaz ayları ile yenilenen doğanın 
muhteşem enerjisini hissetmek için 
yapmamız gereken ilk şey tüm yaşam 
alanlarımızın kapılarını neon renklere 
açmak. Bu renklerin soft tonları 
dengeli bir şekilde kullanılmasıyla 
mükemmel ortamlar yaratılabilir. 
Hotelya, birbirinden renkli ve çiçek 
desenli modelleriyle yaşam alanlarını 
görsel şölene çeviriyor. Renk 
seçeneğinin bakımından oldukça 
geniş ve şık ürün gamına sahip 
olan Hotelya’nın, yeşilden, sarıya, 
turuncudan, maviye en göz alıcı 

ürünleriyle yaşam alanlarınıza coşku 
katabilirsiniz.

DETAYLARDA ŞIKLIK YARIŞI 
BAŞLIYOR

2018 ilkbahar-yaz sezonunda bir 
önceki sezona göre biraz daha sade 
ama bir o kadar da şık tasarımların 
hakim olduğu ürünler ön plana 
çıkıyor. Tasarımın fazla, materyallerin 
sade kullanıldığı çarpıcı ürünler ile 
birlikte fütüristik çizgiler gün yüzüne 
çıkıyor. 

SARI VE LAVANTA RENGININ 
AHENGI

Baharın en trend renkleri 
listesinin başında ise lavanta var. 
Yumuşak ve romantik bir renk olan 

Dekorasyonda 
kapılarınızı 
renklere açın
Yaz aylarının gelişiyle güneşin yüzünü 
göstermesi, doğanın canlanıp renklenmesi 
gibi mobilyalar da renkleniyor. 

lavanta, ilkbaharın o uçarı havasını 
hissetmenizi sağlayacak. Çiçek desenli 
mobilyalarla mükemmel bir şekilde 
kombinleyebileceğiniz lavanta tonları, 
yaz aylarının müjdeleyicisi olacak. 
2018 ilkbahar yaz moda renkleri 
arasında yazı çağrıştıran limon sarısı 
da göze çarpıyor. Mobilyalardan 
perdelere, nevresimlerden 
aksesuarlara her yerde sarının o 
tatlı tonlarını kullanabiliriz. Güneş 
alan büyük alanlarda kendini daha 
iyi gösterebilecek olan sarıyı, pirinç 
detaylı mobilya ve aksesuarlarla da 
hayatımıza taşıyabiliriz. Sarı renk 
özellikle 2018’in gözde trendi olan 
Afrika’ya özgü siyah-beyaz tribal 
desenlerle çok şık duruyor.

IKI ZIT RENKTEN BIR BÜTÜN 
OLUŞTURUN

2018 dekorasyon trendleri ile 
kadife koltuklar ve duvar kâğıtları 
evlerimizdeki yerini almaya başladı. 
Bu iki akıma çok yakışacak renkler 
de var ilkbahar-yaz sezonunun 
gözdeleri arasında; toprak 
kırmızısı ve tütün yeşili. Bu iki 
rengi yeni sezonda sokaklarda, 
podyumlarda ve dekorasyonlarda 
fazlasıyla göreceğiz. Tok, ağırbaşlı 
ve melankolik diyebileceğimiz bir 
havaya sahip olan bu renkler, sıcak 
ve canlı tonlarla kombinleyerek 
mekanlarda zamansız bir etki 
yaratabilirsiniz. Her iki rengin de 
ahşap mobilyalarla çok romantik 
durduğunu söylemekte fayda var. 
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uyku gibi sorunları da çözmeye 
yardımcı yatağın, terlemeyi önleyen 
ve nefes alabilen anti-bakteriyel 
kumaş dokusu ise mite ve akarlara 
karşı doğal koruma sağlıyor. Bambu 
özellikli doğal kumaşlardan üretilen 
ve yattığınız bölümün sertlik ayarını 
kendiniz yapabildiğiniz dual core 
teknolojisine sahip olan Magniflex 
Terra, Türkiye genelindeki Yatcop 
bayilerinde satışa sunuluyor.

200 yıllık tecrübesiyle dünyanın 

Stressiz, ağrısız 
ve sağlıklı uyku
Sağlıklı bir uyku için doğru yatakta 
yatmak önem taşıyor.

lider banyo ürünleri markası Ideal 
Standard, yumuşak hatların ve ince 
çizgilerin bir arada kullanıldığı 
Strada U lavabolar ile modern banyo 
anlayışına yeni bir soluk getiriyor. 

Ideal Standard’ın minimalist 
tasarım ve şıklık arasındaki dengeyi 
koruyarak hayata geçirdiği Strada U 
lavabolar, şık ve modern tasarımıyla 
banyolarınızın havasını değiştiriyor, 
banyolarınızı özgün mekanlara 
dönüştürüyor.   

YALIN, ŞIK VE FONKSIYONEL
Soft ve yalın çizgilere sahip olan 

Strada U lavabolar, sadeliğinin 
yanı sıra mobilya üzeri kullanımıyla 
banyolara şıklık katıyor. İnce 
tasarımıyla banyolarda hafiflik hissi 
uyandıran Strada U lavabolar, 50, 
55 ve 70 cm alternatifleri ile farklı 
ebatlardaki tezgahlara uygulanarak 
her banyoya uyum sağlayacak 
bütünsel çözümler sunuyor. 

DEKORASYON

Magniflex markasının 
Terra model yatağı, 
üretiminde kullanılan 
doğal kumaşlar 
ve içeriğindeki su 

bazlı yeni nesil sünger teknolojisi 
sayesinde, ortamdaki elektrikli 
ve elektronik ürünlerden yayılan 
manyetik dalgaların neden 
olduğu stresin önüne geçiyor. 
Manyetiklenmeye bağlı baş ve kas 
ağrısı, uyku düzensizlikleri ile yorgun 
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PRATIK
ÖNERILER

KEDILI SAKSILAR ILE 
BALKONUNUZA 
RENK KATIN

Evinize aldığınız meyve suyu ya 
da gazlı içeceklerin boş şişlerini 
kullanarak özgün bir saksı 
yapabileceğinizi söylesek? Evet 
doğru duydunuz, kullanmadığınız 
şişeleri atmayın size bir önerimiz var. Pet 
şişenizi öncelikle istediğiniz derinlikte 
olacak şekilde kesin. Arta kalan pet 
şişeden üçgen şeklinde iki parça kesiniz. 
Sonrasında kesmiş olduğunuz küçük 
parçaları yapıştırıcı yardımı ile saksı 
yapmak için ayırdığınız plastik kaba 
yapıştırın. Plastik kabınızı beyaz sprey 
boya ile boyayın. Sonrasında ise renkli 
kalemler yardımı ile kedinizin yüzünü 
saksınıza çizin. Biraz toprak ve çiçek 
tohumları ile saksınızı balkonunuzun en 
güneş alan köşesine yerleştirin.

PVC BORU ILE 
BANYODAKI 
DAĞINIKLIKLARDAN 
KURTULUN!

Banyoda ortalıkta duran kurutma 
makinesi ve saç düzleştirici 
görüntüsünden sıkıldınız mı? 
‘Çekmeceye koyun’ demiyoruz, 
size farklı bir dekorasyon önerimiz 
var. İnşaat malzemeleri satan bir 
dükkandan alacağınız ‘Y’ şeklindeki 
pvc bir boruyu istediğiniz renklerle 
boyayarak banyonuzda bir köşeye 
sabitleyin. Sabitlediğiniz borunun 
açık olan kısımlarına saç düzleştirici 
ve kurutma makinesi gibi aletlerinizi 
yerleştirebilirsiniz.

SIRADAN AYNALARA SON

Bir paket plastik kaşık, bir mukavva, sprey boya, biraz silikon yapıştırıcı ve tasarımda 
kullanmak istediğiniz aynanız ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Öncelikle mukavvanızı 
düz bir zemine yerleştirin ve aynanızı üzerine koyarak çizin. Plastik kaşıkları oval 
kısımları kırılmayacak şekilde kesin. Kestikten sonra iç kısımdan başlayarak dışa doğru 
kaşıklarınızı yapıştırın. Kaşıklarınızı yapıştırdıktan sonra sprey boya ile boyayın. Boya 
kuruduktan sonra, mukavvanızın arka kısmına duvara asmanıza yardımcı olması için bir 
adet metal tutacak yapıştırın. Son olarak aynanızı yapıştırın. Aynanız hazır.

KENDI MUMLUĞUNUZU 
TASARLAYIN!

Kullanmadığınız CD’leri atmayın 
dönüştürün! Evde kuytu köşelerde 
kalmış, kullanılmayan CD’leri biraz 
boya ve misketler yardımıyla çok şık 
birer mumluğa dönüştürebilirsiniz. 
Öncelikle, mumluğunuzun taban kısmını 
oluşturacak olan CD’yi sprey boya 
yardımı ile boyayın. Boyadığınız CD 
kuruduktan sonra sıcak silikon tabancası 
ile misketleri kenarlarına gelecek şekilde 
yapıştırın. İlk sıra misketleri yapıştırdıktan 
sonra, misketleri üzerine gelecek 
şekilde bilyeleri 5 sıra halinde yapıştırın. 
Kuruduktan sonra ortasına mumu 
yerleştirin. Mumluğunuz hazır!

SANDALYEDEN 
MOZAIK KOMODIN

Eski sandalyelerinizi 
değerlendirebilir 
onları güzel 
birer komodine 
dönüştürebilirsiniz. 
Sandalyenizi çok 
şık bir komodine 
dönüştürmeniz 
için size bir önerimiz var. Öncelikle 
sandalyenizi beyaz sprey boya ile 
boyayın. Sandalyenin oturduğunuz 
kısmına kireç harcını veya fayans 
yapıştırıcısını sürünüz. Bir spatula 
yardımıyla yaparsanız pürüzsüz bir 
zemin elde etmiş olursunuz. Üzerine 
dekoratif camları yapıştırınız. Camları 
yerleştirdikten sonra üzerlerine beyaz 
tutkal sürünüz. Komodininizi dilerseniz 
salonunuzda dilerseniz de yatak 
odanızda kullanabilirsiniz.
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HABER
PSİKOLOJİ

Aile içi iletişimde sorunların 
çözümü, pozitif psikoloji 
yardımıyla kolaylaşıyor. 
Sorunlar yerine çözüme 
odaklanmayı ve çözüm 

için uygun bir dil kullanılması gerektiğini 
belirten uzmanlara göre, aile bireylerinin 
birlikte daha çok zaman geçirmesi, 
yemeklerin aynı masada bir arada 
yenilmesi ve televizyonun kapatılması 
büyük önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi 
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman 
Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, son 
yıllarda sıklıkla gündeme gelen pozitif 
psikolojinin kişiler arası ilişkiler ve aile 
içi iletişim üzerinde önemli etkileri 
olduğuna dikkat çekerek, “Pozitif psikoloji 
yaklaşımı; olaylara pozitif bakabilmeyi, 
iyimser olmayı ve karşılaşılan olayları 
olumlu yorumlayıp olumlu dersler 
çıkarabilmeyi gerektiriyor” diyor.

Pozitif psikoloji ile 
aile sorunlarını çözün
Geçmişte yaşananları ısıtıp ısıtıp ortaya getirmek, olaylara çözüm değil 
sorun odaklı bakmak aile içindeki huzurun en önemli düşmanlarından... 
Bu nedenle de uzmanlar, daima pozitif psikolojiyi benimseyerek sağlıklı 
ilişkiler kurulması gerektiği konusunda fikir birliğine varıyor.
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SAĞLIKLI AILE, ZORLUKLARLA 
BAŞ EDEBILIYOR

Gerek yaşamın akışında gerekse 
aile hayatında çeşitli iniş çıkışlar 
olması ve sorunlarla karşılaşmak 
kaçınılmaz. “Sadece sorunlu 
ailelerde değil, mutlu ailelerde 
de zaman zaman maddi-manevi 
zorluklar yaşanıyor” diyen Kln. Psk. 
Demirsoy, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“Çocukların gelişimsel sorunları, ders 
çalışma gibi davranışsal problemler, 
ailedeki ekonomik güçlükler, iş 
kaybı, ilişki çatışmaları gibi hemen 
her ailede görülebilecek yaşamsal 
güçlükler bazen aileleri zora sokarak, 
aile üyelerinde bireysel sıkıntılar 
ya da iç ilişkilerde çatışmalar 
doğurabiliyor. Ancak bu gibi 
zorluklarla baş edebilen aileler de 
‘sağlıklı aile’ olarak tanımlanabiliyor. 
Zorlukların üstesinden gelebilmek 
içinse sorunlara değil, onların 
çözümüne odaklanmak gerekiyor. 
Pozitif psikolojinin yaklaşımı da bunu 
söylüyor: Dikkatin odağını negatiften 
pozitife çevirmeyi, geçmişten çok 
şimdiye ve geleceğe odaklanmayı 
öneriyor. Aile içinde yaşanan 
problemler varsa bile olan olmuştur, 
eksik varsa da tamamlanır ama bunu 
sağlamak ancak gelecekte mümkün 
oluyor. Geçmişe bakıp üzülmek hiçbir 
anlam ifade etmiyor.”

GÜÇLÜ SOSYAL ILIŞKILER, 
YAŞAM TATMINI SAĞLIYOR

Pozitif psikolojinin en temel 
bulgularından biri, güçlü sosyal 
ilişkilerin bireylerin yaşam 
tatmini üzerinde büyük bir etkisi 
olduğudur. Zannedildiğinin aksine, 

gelir seviyesi ile maddi refahın, 
psikolojik iyilik hali üzerindeki 
etkisinin çok az olduğu araştırma 
bulgularıyla gösteriliyor. Pozitif 
psikoloji yaklaşımına göre esas 
olan, küçük şeylerde mutluluk 
bulmak ve elindekilerin kıymetini 
bilerek pozitif anlar ve duygular 
yakalayabilmek oluyor. Yaşamda 
bir şeyler iyi gitmiyor olsa bile 
insanın kendisi ile ilgilenen, bağlı 
olduğu ailesinin, akrabalarının 
ve arkadaşlarının olmasını değeri 
ölçülmiyor.

MUTLULUĞUN ŞARTI, 
DESTEKLEYICI ILIŞKILER

Yapılan araştırmaların; evli ve 
aile bağları güçlü olan insanların 
daha mutlu, daha sağlıklı ve 
refah seviyesinin de daha yüksek 
olduğunu gösterdiğine dikkat çeken 
Kln. Psk. Demirsoy, destekleyici 
ilişkilere sahip olmanın mutluluğun 
bir şartı olduğunun altını çiziyor: 
“Bu tür ilişkiler emek istemenin yanı 
sıra çaba ve zaman da gerektiriyor. 
Dolayısıyla aile ve akrabalık 
bağlarını güçlendirmek için onlara 
enerji ve zaman ayırmaya özen 
göstermek gerekiyor. Ayrıca kişinin 
kendini ve ailesini destekleyecek 
bir sosyal çevrenin içinde olmaya 
gayret etmesi de önem taşıyor. 
Bir grubun parçası olduğunu 
hissetmek, ‘ait olmak’ insana 
kendini iyi hissettiriyor. Sorunların 
paylaşılmasına, konuşmaya ve 
dinlenilmeye herkesin ihtiyacı 
oluyor. Sağlıklı ilişkiler kurabilmek 
ve ilişkileri geliştirmek de ancak açık 
iletişim kurarak ve olaylara pozitif 
bakış açısıyla sağlanabiliyor.”

BU 
ÖNERILERE 
DIKKAT!
Kişiler arası ilişkilerde fikir 
ayrılıkları, anlaşmazlık ve 
çatışmaların ortaya çıkmasının 
kaçınılmaz olduğunu, benzer 
durumların aile içinde de 
yaşandığını belirten Uzman 
Klinik Psikolog Çiğdem 
Demirsoy, dikkat edilmesi 
gerekenleri şöyle sıralıyor:
• Sorunlara değil, çözüme 

odaklanın.
• Iş birliği için uygun zemin 

hazırlayın.
• Kullandığınız dile dikkat edin.
• Güçlü yönleri geliştirmeyi 

hedefleyin.
• Birlikte geçirilen zamanın 

kalitesini önemseyin.
• Ailenizi ihmal etmeyin.
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SPOR

Hareket etmenin ihtiyaç haline 
geldiği günümüzde spor salonları 
cazibesini giderek artırıyor. Özellikle 
kısıtlı zamana sahip çalışan kesim 
boş zamanlarını spor salonunda 

değerlendirmek istiyor. Genelde spor salonlarının en 
yoğun olduğu saatlerde, iş çıkış saatlerine denk gelmiş 
oluyor.

Bu koşturmaca içerisinde kendisini spor salonuna 
atanlar bilinçsiz hareket ederek olası sakatlıklara 
davetiye çıkarmakta ya da bekledikleri faydayı 
görememektedir. 

Bu doğrultuda spor salonunda iken dikkat 
etmeniz gereken hususları sizler için derledim. Birkaç 
dakikanızı ayırarak bu maddeleri iyice okumanızı ve 
bilinçli olarak spor yapmanızı temenni ederim.

BU HATALARI 
YAPMAYIN!

Koşturmaca içerisinde kendisini spor 
salonuna atanlar bilinçsiz hareket ederek 

olası sakatlıklara davetiye çıkarmakta ya da 
bekledikleri faydayı görememekteler.

Mahmut 
Talha Sağlıklı
Spor Eğitmeni
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SPOR EĞİTMENİNDEN 
DESTEK ALMAMAK

Spor salonunda bulunan spor 
eğitmeni, programlı bir şekilde 
çalışmanız ve hareketleri doğru 
yapmanız için size eşlik eder. Uzman 
yardımı ile egzersiz programınızı 
belirleyin ve spor eğitmenine 
danışarak zorluk seviyelerinizi artırın.

SÜREKLİ AYNI KASLARI 
ÇALIŞTIRMAK

Kendimizi izlemeyi severiz ve 
aynada görünen kaslar da öncelikle 
çalıştırdığımız kaslar olur; göğüs, sırt, 
kollar, bacaklar derken daha derindeki 
kasları, core, hamstring, sırt kaslarımızı 
çalıştırmayı ihmal ederiz bu durumda 
aşırı büyüyen belli kas grupları 
duruşumuzu bozar örneğin göğüs 
kaslarınızı çok çalıştırmanız durumunda 
duruşunuz öne doğru eğilir ve omuzlar 
da içeriye doğru döner. Dengeli bir 
şekilde kaslarımızı çalıştırmalıyız.

SÜREKLİ OLMAMAK

Spor salonu yöneticileri ile 
yaptığım görüşmelerde çok sayıda 
devamsızlığın olduğunu öğreniyorum. 
Sürekli ve devamlı olmamak, netice 
almak isteyen kişiler açısından en 
büyük hatalardan birisidir.

NEFESİ UNUTMAK

Nefes ile birlikte hareketleri yapmak 
son derece önemlidir. Zorlandığınız 
aşamada örneğin ağırlığı kaldırırken 
nefes vermeniz gerekir böylece hem 
vücudunuzdaki kan akışını dengelemiş 
hem de derindeki kasları çalıştırmış 
olursunuz, çok zor hareketlerde doğru 
şekilde nefes almamanız durumunda 
başınız dönebilir yada farklı sonuçlar 
ortaya çıkabilir.

AĞIR KİLOLARLA 
ÇALIŞMAK

En ağır kiloyu kaldırdığınız için 
salonun yıldızı siz mi olacaksınız? 
Üstelik ağır bir kilo ile çalışırken 
sakatlık yaşama ihtimali de 
bulunurken. İsterseniz öncelikle 
setlerinizi tam olarak kaldırmayı ve 
istikrarlı olmayı deneyin daha sonra 
çalıştığınız kiloları programınıza 
uygun olarak artırabilirsiniz.

YANLIŞ KALDIRMAK

Örneğin bench press hareketinde 
barı göğsünüze vurmak ve buradan 
zıplatarak kaldırmak göğüs kaslarınızı 
yeterince zorlamayacak ve verimli 
çalışmanızın önüne geçecektir. 
Gerekirse ağırlığı azaltarak ama 
hareketi tam aralığında doğru yaparak 
kaslarınızı çalıştırın.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAK

Bazen isteksiz olursunuz böyle 
bir anda beraber spor yaptığınız 
arkadaşınız sizi kendinize 
getirir, büyük futbol takımlarının 
kadrolarını saymayı bir kenara 
bırakır öğrendiğiniz yeni hareketleri 
tartışırsınız, birbirinizi gözlemlersiniz 
kısacası tek başınıza çalışmak 
sıkıcı olabilir bu yüzden iyi bir spor 
partnerinizin olması sizi motive eder.

KARIN KASI İÇİN MEKİĞE 
YÜKLENMEK

Mekik yaptığınızda karın kaslarınız 
yanı sıra çeşitli kalça kaslarınız da 
beraberinde çalışır ancak sadece 
mekik karın kası yapmanız için yeterli 
değildir bunun için yüksek yoğunluklu 
kardiyo egzersizlerini çeşitli ağırlık 
antrenmanları ile birleştirmeniz uygun 
olacaktır özellikle güçlü bacaklar bu 
noktada oldukça belirleyicidir.

KENDİNİZİ BAŞKALARI 
İLE KIYASLAMAYIN

Spor salonunda çalışıyorsanız 
kendinizi salondaki diğer üyelerle 
kıyaslamayın ve kimseye gösteriş 
yapmak için ağır kiloların altına 
girmeyin. Unutmayın herkesin sahip 
olduğu kondisyon, kas gücü ve 
performans değerleri farklıdır.

SPOR SONRASI 
ESNEMEMEK

Spor sonrası zorlanan kaslarınızda 
biriken laktik asit ağrılara ve 
kasılmalara yol açar ve bu durumla 
başa çıkmanın en etkili yolu spor 
sonrası esneme hareketlerinin 
yapılmasıdır.

SADECE KİLO VERMEK 
İÇİN SPOR YAPMAK

Kalp ve damar hastalıkları, insülin direnci, 
bel çevresi yağlanma, kolesterol v.b 
hastalıklara karşı direnç sağlamak varken 
sadece kilo vermeyi hedeflemek en büyük 
hatadır amacınız sağlıklı olmak, kaliteli 
yaşamak, doğru nefes almak, tıkanmadan 
merdiven çıkmak ve kendinizi genç 
hissetmek olmalıdır. Tartının moralinizi 
bozmasına izin vermeyin ve sağlıklı 
olmanın tadını çıkarın.

AŞIRI SPOR YAPMAK

Haftanın her günü spor yapmak 
kaslarınızı aşırı yıpratır ve 
gelişmenizi engeller. Özellikle 
ağırlık antrenmanları sonrasında 
yaralanan kaslarınızın onarılması 
için vücudunuzu dinlendirmelisiniz. 
Haftada en az 3-4 gün, en fazla 5 gün 
spor yapmak uygun olacaktır.

ISINMADAN 
ANTRENMANA 
BAŞLAMAK

Spor öncesi ısınma hareketleri 
ile kaslarınızı zorlu hareketlere 
hazırlayabilir, eklem sıvılarınızın 
artmasını sağlayabilirsiniz böylece 
sakatlık riskini azaltmış ve çok daha 
verimli egzersiz yapmış olursunuz. 
Unutmayın ısınmadan yapacağınız ani 
bir hareket sakatlık ile sonuçlanabilir.

ANTRENMAN SÜRESİNİ 
UZUN TUTMAK

Özellikle ağırlık antrenmanları 
yaparken dikkat etmemiz gereken 
bir konudur antrenman süresi çünkü 
çoğu kişi gereksiz yere gaza gelerek 
hem vücudunu hem de kaslarını 
yıpratmaktadır şöyle ki antrenmana 
başladıktan yaklaşık 45 dakika sonra 
testesteron seviyemiz en üst seviyeye 
çıkar akabinde kortizol (stres hormonu) 
salgılanır ki kortizol kas gelişimini önler 
bu yüzden ağırlık antrenmanlarımız 
1 saat olmalıdır (ısınma, soğuma 
dahil). Kardiyo egzersizlerinde ise 
kondisyon durumunuza göre süreyi 
belirleyebilirsiniz.
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KADINCA

AKILLI SAÇ DÜZLEŞTIRICI

Saçlara ışıltı katarak, maksimum 
derecede bakım ve koruma sağlayacak 
Remington Keratin Protect Akıllı Saç 
Düzleştirici sevdikleriniz için en iyi 
hediye olacak!

Kişisel bakım konusunda dünyanın 
önde gelen markalarından olan 
Remington’ın 80. kuruluş yılı için özel 
olarak ürettiği Keratin Protect Akıllı 
Saç Düzleştirici ile sevdiklerinizi özel 
hissettirin. Kişisel bakımına dikkat eden 

RENKLI BIR YAZ IÇIN

Saat&Saat’in tek yetkili Türkiye 
distribütörü olduğu Michael 
Kors saatleri, markanın ikonik saat 
modellerini yenileyerek yaza merhaba 
diyor. Markanın popüler saat modeli, 
sportif silikon kayış ile yenilenerek 
günlük stil için ideal bir model haline 
geliyor. Markanın en popüler saat 
modelinin kadranına eklenen çiçeksi 
detaylar ise Michael Kors Yaz 2018 saat 
koleksiyonunun feminen duruşunu 
güçlendiriyor.

ÖZEL TASARIM ALYANSLAR

Ilk teklifle gelen o güzel anlardan sonra bir 
telaş başlar. Gelinlik, düğün mekanı, saç, makyaj…  
Ama yıllarca sizin ve eşinizin parmağında kalacak, 
aşkınızın simgesi alyanslar daha bir özen ister. 
Siz de özel bir alyansla aşkınızı ölümsüzleştirmek 
isteyenlerdenseniz, özel tasarım alyanslara 
bakmadan karar vermeyin. Çağdaş mücevher 
tasarımında dünya çapında başarıları bulunan 
Ela Cindoruk ve Nazan Pak, ulaşılabilir tasarım 
mücevher ve objelerini Nişantaşı’nda bulunan 
tasarım ve üretim atölyesinde satışa sunuyor.

KADINLAR IÇIN HER ŞEY

GÜNEŞIN KURUTTUĞU 
SAÇLARINIZA NEMINI 
GERI VERIN

Yaz mevsiminin sıcak günleri 
kapıda. Bu mevsimde söz konusu 
saçlarımız olduğunda sarf 
ettiğimiz efor her zamankinden 
daha fazla; kuruyan saç dipleri, 
kırılganlaşan saç uçları, matlaşan 
saç telleri… 

Isana professional argan yağı ve 
erik çekirdeği yağı içerikli saç bakım 
kremi çok yıpranmış kuru saçlar 
için geliştirilmiş, özellikle yıpranmış 
kuru saçların ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Argan yağı ve erik çekirdeği yağı 
ile Pro-Vitamin B5’den elde edilen 
bitkisel bakım yağı kompleksi saçları 
ağırlaştırmadan yıpranmış saç 
yüzeyinin yenilenmesini destekliyor. 
Elektriklenmeyi önleyen iyon 
teknolojisi sayesinde saçlar ışıltılı 
bir görünüme ve hissedilebilir bir 
yumuşaklığa kavuşuyor. 

kadınların tercihi Remington Keratin 
Protect Akıllı Saç Düzleştirici, raflardaki 
yerini aldı. Saç bakımında en iyi kaliteyi 
arayanlar için özel olarak üretilen Keratin 
Protect Akıllı Saç Düzleştirici, Keratin 
& Badem Yağı ile zenginleştirilmiş 
olduğundan saçlarda maksimum 
koruma ve bakım sağlıyor.
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V I Z Y O N A  G I R E N  B U  F I L M L E R I  K A Ç I R M A Y I N

VIZYONDAKILER

CÜCE DEDEKTIF ŞERLOK
Vizyon tarihi: 1 Haziran 2018
Yönetmen: John Stevenson
Seslendirenler: Johnny Depp,  James McAvoy,  Emily 
Blunt,  Michael Caine, Maggie Smith
Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla 
birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni 
bahçelerini ilkbahar için hazırlamaktır. Fakat şehre 
geldikten kısa bir süre sonra birinin Londra’nın dört 
bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. 
Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü 
dedektif Şerlok’tan yardım istemekte bulur. Şerlok, 
kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

DAHA YENI BAŞLADIK
Vizyon tarihi: 18 Mayıs 2018
Yönetmen: Ron Shelton
Oyuncular: Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Rene 
Russo, Joe Pantoliano, Glenne Headly, Sheryl Lee 
Ralph, Elizabeth Ashley
Lüks Palm Spring’deki Villa Capri’de müdürlük yapan 
Duke Driver (Morgan Freeman)’ın geçmişi gizemlerle 
doludur. Ancak hayattaki önceliği, müşterilerinin 
memnuniyeti ve hayatı durmadan devam eden bir parti 
olarak görmelerini sağlamaktır. Müşterileri tarafından 
hayranlık derecesinde sevilen Driver’ın statüsü, 
formundan ve yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş, 
eski asker Leo (Tommy Lee Jones)’nun gelişiyle sarsılır. 
Kısa süre içinde ikili arasında Villa Capri’ye yeni yerleşen 
Suzie (Rene Russo)’nin gönlünü çalma konusunda 
amansız bir rekabet başlar. Ancak bu arada Driver’ın 
geçmişi su yüzüne çıktıkça, Leo ve Driver’ın rekabeti 
bırakıp iş birliği yapmaları gerekecektir.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKI KAHRAMAN
Vizyon tarihi: 25 Mayıs 2018
Yönetmen: Kudret Sabancı
Oyuncular: Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Miray 
Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır 
Yenişehiroğlu, Ali Nuri Türkoğlu
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan 
ve düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Vecihi 
Hürkuş’un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Filmde, 1912 
Balkan Savaşı’ndan başlayıp, Vecihi Hürkuş’un 1920’deki 
Maltepe’den Anadolu’ya uçak kaçırma girişimine kadar 
geçen süre anlatılıyor. Türk havacılık tarihinin en önemli 
isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş’un 
hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Kudret 
Sabancı  üstleniyor.
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OTOMOBIL
ASTON MARTIN 

Aston Martin’in 21. 
yüzyıl tasarımı 
olarak gösterilen 
ve geçtiğimiz aralık 
ayında Türkiye’de 

satışa sunulan DB11 modelinde 
garanti süresi kapsamında 5 yıl/80 bin 
kilometre olarak yeniden yükseltildi. 
DB11’in büyük ilgi toplaması ile 
birlikte, kullanıcılarına garanti 
süresinde de yeni bir ayrıcalık 
tanınması kararı alındı.

Aston Martin DB11 öncü 
aerodinamiğiyle, canlı ve ayrıcalıklı 
bir tasarım anlayışını gözler önüne 
sererken yeniden tasarlanan 5.2 
litrelik çift turbolu V12 motoruyla 
Aston Martin tarihindeki en güçlü, 
en verimli ve en dinamik DB modeli 
oluyor. 600 BHP ve 700 Nm’lik torku, 
DB11’i bugüne kadar üretilen en 
güçlü DB modeli olurken, 320 km’lik 
maksimum hız ve 0-100 hızlanmasını 
ise 3.9 saniyede tamamlıyor. Akıllı 
tümsek aktivasyonu ve Start-Stop 

AERODINAMIK TASARIM 
Ön kısımda yer alan çift çeneli döner 
kaporta, karakteristik LED ön farlar ve ünlü 
Aston Martin ızgarasının vurgulu hatları 
bunların en önemlileri arasında yer alıyor. A 
sütunundan C sütununa kesintisiz ilerleyen 
tavan kaplamaları sayesinde profili de 
aynı şekilde göz alıyor. Sade hatları arkaya 
doğru devam ediyor ve cesurca tasarlanmış 
arka farlarla yumuşak bir biçimde bir 
araya gelen eğimli bagaj kapağı yeni ve 
belirgin bir grafik oluşturuyor. Yenilikçi 
aerodinamik yapısı, kasa üzerinde hava 
akışını zekice ileterek estetik devrimde 
üzerine düşeni yaparak, DB11’in düzenli 
yüzeylerini korurken aracın sarsılmazlığına 
katkı sağlıyor. 

TEKNOLOJIK DONANIM
Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin modeli 
olan DB11, teknik ortak Daimler AG ile 
birlikte geliştirilen en son teknolojiyi en 
yüksek kalite ve el işçiliğiyle sunuyor. 
Renkli 12” TFT LCD ekranın kullanıldığı 
yeni gösterge paneli, araçla ilgili birincil 
bilgileri tam açıklıkla ifade ederken, ortaya 
konumlandırılmış 8” TFT ekran ise bilgi ve 
eğlenceye hizmet ediyor. 

ASTON MARTIN 
KULLANICILARINA 

YENI AYRICALIK
Ünlü ‘DB’ neslinin cesur lideri olmak için üretilen Aston Martin’in DB11 modelinde 

garanti süresi 5 yıl/80 bin kilometre olarak yeniden revize edildi. Efsane otomobilin 
Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetini D&D Motorlu Araçlar sunuyor. 

teknolojisi sayesinde bu güç, büyük 
ölçüde geliştirilen verimlilikle 
destekleniyor. DB11, kendine 
has zarif tasarımı ve yeni çift 
turbolu V12 motorunun muazzam 
performansından yararlanmak 
için, DB11’in şasisi, süspansiyonu, 
direksiyon sistemi ve elektroniği 
yeniden ele alındı ve yeni temel 
teknolojiler kullanıldı.
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SPOR
TEKVANDO

Türkiye’nin şampiyonaya 9 erkek ve 13 bayan 
olmak üzere toplam 22 sporcu ile katıldığı 
Tekvando Şampiyonası’nda, kadınlar 62 kiloda 
mücadele eden milli sporcumuz İrem Yaman, 
finalde İspanyol rakibi Marta Calvo Lopez’i 8-1 

yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. 
Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran 

İrem Yaman bu başarısı ile Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları yolunda önemli puanları da hanesine yazdırmayı 
başardı.

İlk turu bay geçen İrem, ikinci turda Rus rakibi Kristina 
Prokudina’yı 12-11, çeyrek finalde Moldovalı Ana Ciuchitu’yu 
24-4 ve yarı finalde Alman rakibi Rabia Bachmann’ı 5-0’la 
geçip adını finale yazdırmayı başarmıştı. 

Öte yandan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü 
gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ile erkekler 74 
kg Muhammed Emin Yıldız gümüş madalyanın sahibi oldu. 
Erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız Hırvat Toni 
Kanaet’e, bayanlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ise İngiliz 
Lauren Williams’a finalde yenilerek gümüş madalyadanın 
sahibi oldular.

ŞAHIN: “2020 TOKYO OLIMPIYAT OYUNLARI’NA 
EMIN ADIMLARLA ILERLIYORUZ’’

Türkiye Tekovando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin gücünü gösterdiklerini 
söyledi. Başkan Şahin, “3’ü altın olmak üzere 9 madalya ile 
şampiyonayı tamamladık. Avrupa’nın en iyi sporcularının 
yarıştığı bir alanda 16 sıkletin 7’si de final müsabakasına 
çıkarken toplam 9 sıklette madalya kazandık. Kadınlarda 
Avrupa’nın en iyi takımı olduk. Ufak nüanslarla altın 
madalya sayımızı arttırma şansımızı kaçırdık. Rusya’da 
ülkemizin gücünü bir kez daha gösterdik. 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’na emin adımlarla ilerliyoruz. Elde edilen 
başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekibimizi 
kutluyorum. Madalyalarımızı ülkemize armağan ediyoruz. 
Türk tekvandosu başarılarına devam ediyor ve devam edecek” 
ifadelerini kullandı.

Tekvandoda 
Türkiye’den 
9 başarı
Avrupa Tekvando Federasyonu 
tarafından Rusya’nın Kazan 
şehrinde düzenlenen 
Büyükler Avrupa Tekvando 
Şampiyonası’nda 45 ülkeden 
363 sporcu mücadele etti.
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Ramazanı 
rahat 
geçirmek 
elinizde
Sıcak hava, uzun günler derken oruç 
tutmak insan sağlığını bazen olumsuz 
etkileyebiliyor. Ancak alınacak birtakım 
önlemler, bu ayı hem manevi hem de 
fiziki huzurla geçirmeye yardımcı oluyor.

SAĞLIK
BESLENME

Ramazan ayı, özellikle uzun saatler aç kalınan yaz günlerine denk 
geldiğinde bedenin fizyolojik düzeninde bazı değişikliklere yol 
açıyor. Açlık ve susuzluk, yenilen besinlerden gelen enerjiyi en 
verimli şekilde kullanabilmek için vücudun metabolizma hızını 

yavaşlatıyor. Gün boyu süren orucun sonunda iftarda yemeğe yüklenmek 
ise kan şekerinin ani yükselmesine, sonra da hızla düşerek halsizliğe 
ve verimsizliğe neden olabiliyor. Bir de doyma telaşıyla yeterince su 
içilmediğinde, metabolizma aşırı tüketilen besinlerden alınan fazla enerjiyi 
kullanamaz hale geliyor. Bu durum da sağlıksız kilo alımına yol açıyor. Oysa 
Ramazan ayında hem gün boyu enerjik kalabilmek, hem doymak, hem de 
kilo almamak mümkün olabiliyor.

ORUCU DIYET OLARAK 
GÖRMEYIN

Kilo sorunu yaşayan birçok kişi oruç 
tutmayı zayıflamak için bir fırsat 
görebiliyor. Ancak bunun yanlış bir 
inanış olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. 
İsmet Tamer, uzun saatler aç ve susuz 
kalmanın metabolizmayı yavaşlatıp kilo 
alımını kolaylaştırdığını ve bunu önlemek 
için doğru beslenmenin şart olduğunu 
söylüyor. Doç. Dr. Tamer, Ramazan 
ayında hem sağlıkla oruç tutup, hem 
de ideal kiloya kavuşmak isteyenlere 
birtakım önerilerde bulunuyor:

SU IÇMEYI  
IHMAL ETMEYIN

Hem yeterince sıvı 
tüketerek, hem de sahurda 
ve iftardan sonra yiyip 
içtiğinize dikkat ederek 
Ramazan ayının ve oruç 
tutmanın keyfine ulaşmak 
mümkün oluyor. Yetişkin bir insanın 
Ramazan ayında günlük sıvı ihtiyacını, 
iftardan başlayarak sahura kadar uyanık 
olunan her saatte iki-üç bardak su 
içecek şekilde tamamlaması, yaklaşık iki 
litre su içmesi gerekiyor.

SAHURU GEÇIŞTIRMEYIN

Pek çok kişi; sadece iftar saati ve 
sonrasındaki birkaç saat bir şeyler 
yiyip açlığını bastırmak, ardından 
yatıp uyumak, sahurda uyanıp bir 
bardak su içerek bir sonraki iftara kadar 
aç kalma hatasına düşebiliyor. Gece 
erken saatte yemek yiyip yatmak ya da 
hiç sahur yapmamak da günün ilerleyen 
saatlerinde kan şekerinin çok düşmesine 
ve sıvı eksikliğinin belirgin hale 
gelmesine neden olabiliyor. Gün boyu 
metabolizmanın ihtiyacı olan enerjiyi ve 
vücudun gereksinimi olan yapı taşlarını 
karşılayacak ölçüde yeterli protein, 
karbonhidrat, vitamin ve minerallerin, 
yeterli sıvı ile beraber iftar ve sahur 
arasında dengeli şekilde tüketilmesi 
gerekiyor.

YAVAŞ YIYIN, ÇOK 
ÇIĞNEYIN, HAREKET EDIN

Besinleri yavaş yemenin, lokmaları 
yeterince çiğnendikten sonra yutmanın 
ve iftardan bir-iki saat sonra hafif bir 
yürüyüş yapmanın hem sindirime 
yardımcı, hem de kalp-damar sağlığı için 
faydalı bir aktivite olacağını unutmayın.
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YEMEĞE 15 DAKIKA 
GEÇ BAŞLAYIN

Uzun süren açlık sonrası iftarda 
hızlıca, çok fazla besin tüketme 
alışkanlığı çok yaygın bir davranış. Oysa 
kahvaltı ve çorba ile orucu açtıktan 
sonra biraz bekleyip, bu arada özellikle 
günlük sıvı eksiğini su, taze sıkılmış 
meyve suları ya da ayran gibi sıvılarla 
gidermeye çalışmak daha doğru oluyor. 
10-15 dakika kadar sonra ana yemeğe 
geçilebileceğini belirten Doç. Dr. 
Tamer, “Bu hem doygunluk hissi verip 
aşırı yemek yemeyi engelliyor, hem de 
uzun süren açlık nedeniyle kişinin çok 
yiyerek sindirim sistemine yüklenmesini 
önlüyor” diye bilgi veriyor.

IZGARA VE AZ YAĞLI 
YEMEKLER TERCIH EDIN

Ana yemekte et, tavuk ya da sebze 
yemeklerini tercih etmek öneriliyor. 
Ancak bu yemeklerin az yağlı olması, 
ızgara, haşlama ya da buharda pişirme 
yöntemleriyle hazırlanmasına özen 
gösterilmesi gerekiyor. Çünkü aşırı yağlı 
yemekler veya kızartmalar sindirimi 
zorlaştırıyor.

EGZERSIZ PROGRAMINIZI 
YÜZDE 30 AZALTIN

Ramazan ayında günlük aktiviteler 
gerçekleştirilirken mümkün 
olduğunca aşırı sıcağa maruz 
kalmamaya çalışmak, aşırı sıvı kaybına 
neden olabilecek egzersizlerden 
kaçınmak önem taşıyor. Düzenli spor 
yapan kişilerin oruç tuttuklarında 
egzersiz programlarında günlük sportif 
aktivite süresini ve yoğunluğunu normal 
zamanlara göre üçte bir oranında 
azaltarak spora devam etmesinin doğru 
olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tamer, 
şu bilgileri veriyor: “İşi nedeniyle oruç 
tutarken sıcağa maruz kalacak kişilerin 
ya da oruç tutmak isteyen profesyonel 
sporcuların, günlük aktivitelerini sorunsuz 
yerine getirebilmeleri için dengeli, yeterli 
ve sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Bu 
durumdaki kişilerin bir uzmandan destek 
alması büyük önem taşıyor.”

KAHVALTIDAN 
VAZGEÇMEYIN

Lifli gıdalar ve protein, tokluk 
hissini uzatıyor. Az yağlı peynir gibi 
süt ürünleri ve yumurta gibi sağlıklı 
proteinlerle, domates ve salatalık gibi 
taze sebzeler içeren hafif ama tok 
tutucu bir kahvaltı, sahur için sağlıklı 
bir seçenek oluyor. Ardından çorba ve 
zeytinyağlı sebze yemekleri ile meyve de 
öneriler arasında yer alıyor. Böylece gün 
boyunca gereken enerji ve vitaminler 
temin edilirken, günlük protein ihtiyacı 
da karşılanabiliyor. Enerji kaynağı olan 
karbonhidratlar için tam buğday ekmeği, 
kepekli makarna ya da bulgur tercih 
edilmesi halinde ideal kilo korunabiliyor. 
Meyve kurusu ve ceviz, badem gibi 
kuruyemişlerin de fırsat buldukça ama 
sınırlı miktarda tüketilmesi gerekiyor. 
Günlük lif ihtiyacı ise çeşitli mevsim 
meyveleriyle giderilebiliyor.

Gece erken saatte yemek yiyip yatmak ya da hiç 
sahur yapmamak da günün ilerleyen saatlerinde 
kan şekerinin çok düşmesine ve sıvı eksikliğinin 
belirgin hale gelmesine neden olabiliyor.

YEMEĞE 15 DAKIKA 
GEÇ BAŞLAYIN

Uzun süren açlık sonrası iftarda 
hızlıca, çok fazla besin tüketme 
alışkanlığı çok yaygın bir davranış. Oysa 
kahvaltı ve çorba ile orucu açtıktan 
sonra biraz bekleyip, bu arada özellikle 
günlük sıvı eksiğini su, taze sıkılmış 
meyve suları ya da ayran gibi sıvılarla 
gidermeye çalışmak daha doğru oluyor. 
10-15 dakika kadar sonra ana yemeğe 
geçilebileceğini belirten Doç. Dr. 
Tamer, “Bu hem doygunluk hissi verip 
aşırı yemek yemeyi engelliyor, hem de 
uzun süren açlık nedeniyle kişinin çok 
yiyerek sindirim sistemine yüklenmesini 
önlüyor” diye bilgi veriyor.

DİPNOT
Özellikle uzun ve 

sıcak günlere denk 
gelen aylarda diyabet, 
kalp ve hipertansiyon 

hastaları ile hamilelerin oruç 
tutma konusunda ısrarcı 
olmaması, durumlarını 
mutlaka doktorlarına 

danışmaları 
gerekiyor.
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GURME
İstanbul 
saraylarında bir 
iftar yolculuğu
İstanbul’da iftar yapabileceğiniz tarihi 
yapılar olduğunu biliyor musunuz? 

ADILE SULTAN SARAYI 

Adını Sultan Abdülmecit’in kız 
kardeşi Adile Sultan’dan alan saray, 
Adile Sultan’ın yazlık ikametgâhı 
olmak üzere 1856’da satın alınmış 
ve 1861 yılında Sultan Abdülaziz 
tarafından yeniden yaptırılmıştır. 
Osmanlı Hanedanı içinde divan sahibi 
tek kadın şair olarak tanınan Adile 
Sultan’ın, Kandilli’nin imarına katkıda 
bulunduğu, yoksullara yardım ettiği ve 
özellikle eğitim konularına ilgi duyduğu 
bilinmektedir. 1986 yılında geçirdiği 
yangın sonrasında değerli işadamı 
merhum Sakıp Sabancı’nın bağışı ile 
restore ettirilmiştir.

Adile Sultan Sarayı, panoramik 
manzarası ile eşsiz bir konuma sahip 
olan açık alanı ve aynı manzarayı 
kucaklayan altın varak işlemeli, yüksek 
tavanlı, ferah ve tarihi dokuyu taşıyan 
görkemli iç salonları ile hem küçük hem 
de büyük organizasyonlar için çok özel 
bir mekân ve hizmet sunuyor. Benzersiz 
atmosferi ile unutulmaz etkinliklere 
ev sahipliği yapan Adile Sultan Sarayı, 
misafirlerine Türk ve dünya mutfaklarının 
en iyi örneklerini sunuyor.
Adile Sultan Sarayı nerede?
Saray, Kandilli Caddesi, Liseli Sokak 
Üsküdar’da yer alıyor.

KÜÇÜKSU KASRI

Küçüksu Kasrı’nın bulunduğu yörenin yerleşim 
tarihi Bizans dönemine dek inmektedir. Osmanlı 
döneminde padişahın has bahçelerinden biri olan 
Küçüksu ve çevresini, Sultan IV. Murad’ın (1623-1640) 
çok sevdiği ve buraya ‘Gümüş Selvi’ adını verdiği 
bilinmektedir. 

1992 yılında başlatılan kapsamlı bir restorasyon 
projesiyle Küçüksu Kasrı’nın denize kayması 
engellenerek, 1996 yılında yeniden müze-saray olarak 
ziyarete açılmıştır. Kasrın hemen yanı başındaki iskele, 
çeşme meydanı ve özgün bahçenin geçmişte olduğu 
gibi halkın eğlenip dinlenebildiği bir mesire kimliğine 
kavuşturulması amacıyla çeşme civarında ziyaretçilere 
kafe restoran hizmetleri verilmekte, genişletilen rıhtım 
ulusal ya da uluslararası nitelikteki resepsiyonlara tahsis 
edilebilmektedir.

Küçüksu Kasrı nerede?
Boğaziçi’nde, Küçüksu ile 
Göksu Deresi’nin arasındaki 
alanda bulunan Küçüksu 
Kasrı, Anadolu Hisarı 
Mahallesi, Küçüksu Caddesi 
Beykoz’da yer alıyor.

HIDIV KASRI 

Hidiv Kasrı, Mısır’ın son hidivi Abbas Hilmi Paşa 
tarafından 1907 yılında Italyan mimar Delfo 
Seminati’ye yaptırılmıştır. Ağaçlarla kaplı korunun 
ortasında yer alan Hidiv Kasrı, gerçek anlamda bir 
saray yavrusudur. Muhteşem bir boğaz manzarasına 
sahip olan ve bin metrekare alan üzerindeki kasrın 
kulesinde, İstanbul’un buharla çalışan ilk asansörü 
bulunmaktadır. Restorasyonu İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılan Hidiv Kasrı’nın tüm 
salonlarında restoran hizmeti veriliyor.

Hidiv Kasrı restoranı, çeşitli yemekleri ile 
konuklarını ağırlıyor. Çevresindeki korulukta 
bülbüllerin öttüğü, sincapların dolaştığı Hidiv Kasrı’na 
yakın bölüm ise gül bahçeleri ile öne çıkıyor. Hidiv 
Kasrı’nda hizmet veren restoran, gece 23.00’e kadar 
açıktır ve özel araçları ile gelenler için park sorunu 
bulunmamaktadır.

Hidiv Kasrı nerede?
Hidiv Kasrı, 
İstanbul’un Beykoz 
ilçesindeki Çubuklu 
Mahallesi Ortanca 
Sokak’ta yer alıyor.
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Bir yıldır büyük bir heyecanla beklediğimiz Ramazan ayı sonunda geldi. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da ‘iftarda ne yemek var’ sorusu ile muhakkak karşılaşacaksınız. Sizlere fikir olması 

amacı ile Türk Mutfağı’nın lezzetli yemeklerinden birkaç tanesini sizler için derledik.

BU RAMAZAN 
NE PİŞİRECEĞİM 

DİYE DÜŞÜNMEYİN

KARNIYARIK 

MALZEMELER:
• 4 adet orta boy patlıcan
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet büyük boy kuru soğan
• 3 diş sarımsak
• 300 gram kıyma
• 1 adet büyük boy domates
• 2 adet orta boy yeşil sivri biber
• 1/4 demet maydanoz
• 1 çay kaşığı tuz
• 1/2 çay kaşığı karabiber
• 1/4 çay kaşığı yenibahar
KIZARTMAK İÇİN:
• 1 su bardağı
• ayçiçek yağı
SOSU İÇİN:
• 1 yemek kaşığı
• domates salçası
• 1 tatlı kaşığı
• biber salçası
• 1 su bardağı
• sıcak su

HAZIRLANIŞI:
Patlıcanlar soyulduktan sonra ortalarından 
yarılır ve bu halde kızartılmaya bırakılır. 
Ayrı bir yerde kıyma, domates, soğan 
ve tuzdan oluşan bir harç hazırlanır. Bu 
harç patlıcanların ortasındaki yarıklara 
doldurulur. Bu şekilde hazırlanan 
patlıcanlar bir tepsiye yerleştirilir. Üstlerine 
domates ve isteğe göre biber de 
yerleştirilerek yemek pişmeye bırakılır.

GÜLLAÇ

MALZEMELER:
• 10 yaprak güllaç
• 1,5 litre süt
• 2 su bardağı şeker
• Çekilmiş ceviz
ÜZERİ İÇİN:
• File Fıstık
• Ceviz
• Nar tanesi

HAZIRLANIŞI:
Sütü derin bir tencereye aktarın 
ve kaynatın. Kaynamakta olan süte 
toz şekeri ekleyin. Ocaktan alın ve 
karıştırarak toz şekerin erimesini 
sağlayın. Güllaç yapraklarını küçük 
parçalar halinde kırın. Tepsinin tabanını 
bir kat güllaç yaprağı ile kaplayın. 
Hazırladığınız sütlü karışımdan azar 
azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. İnce 
çekilmiş ceviz içi serpiştirin. Aynı 
işlemi güllaç yaprakları bitene kadar 
tekrarlayın. Kalan sütü en üstte kalan 
güllaç yapraklarının üzerine gelecek 
şekilde ekleyin. Tatlıyı, sütlü şerbetini 
çekmesi için 10 dakika kadar oda 
ısısında bekletin. Şerbetini çeken tatlıyı 
kare halinde dilimleyin. Dilimlerin orta 
kısmına gelecek şekilde nar tanesi ve 
arzuya göre ceviz içi serpiştirin.

RAMAZAN
YEMEKLERİ

ERIŞTE ÇORBASI

MALZEMELER:
• 1 çay bardağı yeşil mercimek
• 1,5 çay bardağı erişte
• 3 su bardağı su
• 2 su bardağı tavuk suyu
• 1 adet kuru soğan
• 1 yemek kaşığı salça
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 2 çay kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı tarhun otu

HAZIRLANIŞI:
Yeşil mercimekleri bir tencerede 
üzerine çıkacak kadar su ilavesi 
ile yumuşayıncaya dek yaklaşık 10 
dakika haşlayın. Haşlandıktan sonra 
hemen süzün ve soğuk sudan 
geçirin. Bir kenarda beklesinler. Bir 
tencereye tereyağını alıp eritin ve 
üzerine zeytinyağını ilave edin, yağ 
ısınınca rendelenmiş kuru soğanı 
ekleyip, soğanlar pembeleşinceye 
dek kavurun. Salçayı ekleyin ve 
kavurmaya devam edin. Ardından 
sıcak suyu, tavuk suyunu , 
haşlanmış mercimeği ve erişteyi 
ekleyin. Eriştelerin yapışmaması için 
bir süre karıştırın. Tarhun otunu da 
ilave edin ve çorba koyu bir kıvam 
alana dek ara ara karıştırarak orta 
ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.
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TEKNOLOJİ
YENİLİK

DELL ALIENWARE 17

>  Dell’in benzersiz oyuncu bilgisayarlarına sahip Alienware 
serisi özellikle tasarımsal olarak farklı bir noktada olmayı 
arzulayan oyuncular için düşünülmüş çok kuvvetli 
bilgisayarlara sahip. Alienware 17 isimli bu laptop da şu an 
tüm dünyada oyuncuların gözbebeği halinde. Alienware 
17’nin tüm üstün özelliklerinin yanı sıra sanal gerçeklik 
uygulamalarına hazır olduğunu da unutmamak gerekiyor.

HP OMEN X 17

>  Dünyanın belki de en iyi oyuncu bilgisayarı isimlendirmesi 
olan OMEN serisi, HP kalitesini yansıtıyor. OMEN serisindeki 
en güçlü dizüstü bilgisayar modeli olan OMEN X 17, 
öncelikle karizmatik tasarımı, ardında da güçlü donanımıyla 
dikkat çekiyor. 60 Hz’lik 4K UHD bir ekrana sahip olan 
OMEN X 17, oyunlardaki gecikme sorununa çözüm sunan 
özel bir teknolojiye de sahip.

MONSTER TULPAR T7 V15.2.1

>  İlk ve tek yerli oyuncu laptop markası olan Monster, 
modellerine Türk mitolojisinden isimler veriyor. Monster 
markalı ürünlerin en büyük özelliği, kullanıcının cihazda 
dilediği donanımsal değişiklikleri yapabiliyor olması. 
Bu nedenle Tulpar da dahil olmak üzere tüm Monster 
oyuncu laptop’larının teknik özelliklerini değiştirme 
gibi şansımız bulunuyor. Özel bir soğutma sistemine 
sahip olan Tulpar bu sayede bilgisayarın çalışma 
hızı aşıldığında bile herhangi bir performans sorunu 
yaşamadan çalışmaya devam edebiliyor.

EN GÜÇLÜ OYUNCU 
BİLGİSAYARLARI

Şu anda piyasada bulabileceğiniz en güçlü 
dizüstü bilgisayarlarından birini karne hediyesi 

olarak almak ister misiniz? Her biri üstün 
özellikleriyle öne çıkan bu bilgisayarların ortak 

özelliği güçlerini Intel’den alıyor olmaları.
ERSİN AKMAN
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ACER PREDATOR TRITON 700

>  Sadece 18,9 mm kalınlığındaki kasası sayesinde piyasadaki 
en ince oyuncu laptoplar’ından biri olan Acer Triton 700, 
sessiz çalışan fanları, güçlü performansı ve kendini belli 
eden tasarımıyla oyuncuların aklını başından alacak bir 
cihaz.

MSI GT75VR 7RF TITAN PRO

>  Tayvanlı teknoloji şirketi MSI’a ait piyasada bulunabilen 
en güçlü ürün olan Titan Pro, şık tasarımı ve yıllardır oyun 
denilince akla gelen MSI adının hakkını verebilen bir ürün 
olarak karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu üstün teknolojilere 
bir de Dynaudio ve Nahimic 2+ ses özellikleri eklenince MSI 
ortaya kusursuz bir ürün ortaya çıkarmış.

ASUS ROG G703

>  Asus’un Republic of Gamers adını verdiği oyuncu serisine 
ait G703 oyuncu laptop’u sadece üstün performans sunan 
bileşenleriyle değil sahip olduğu ses sistemiyle, 60 Hz’de 
kullanılabilen 4K UHD ekranıyla da benzerlerinin önüne 
geçiyor. 4.5 kg civarındaki ağırlığı dışında hiçbir negatif yanı 
olmayan bu laptop, güç ile uzun süreli kullanımı birleştirdiği 
için de birçok oyuncunun bir numaralı tercihi haline geliyor.

KISA... KISA... KISA...

>  Sony WH 
1000XM2 
Kulaklık

Kablosuz kaliteli bir 
kulaklık arayanlar için 
Sony’nin en gelişmiş 
ve yetenekli kulaklığı 
WH 1000XM2, gayet 
başarılı bir seçenek 
olarak sunuluyor. 
Ergonomisi ve ses 
kalitesi ile zirvede 
olan kulaklık gayet 
başarılı bir ses 
yalıtımına da sahip. 

> Honor 7X
Çinli cep telefonu üreticisi Huawei’nin alt markası olan 
Honor, iki farklı modeliyle Türkiye pazarına girdi. 5.9 
inçlik ekranı ve arka tarafındaki çift kamerasıyla dikkat 
çeken Honor 7X, 1.699 TL fiyatla satılıyor.

> Huawei P20 Lite
Kendi sınıfının en pahalı cep telefonlarından biri 
olarak 2.399 TL fiyatla satılan Huawei P20 Lite, arka 
tarafta 16 + 2 MP’lik iki kameraya sahip. Parmak izi 
okuyucusu da arkada olan telefonun çok hızlı bir yüz 
tanıma sistemi bulunuyor.
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