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Değerli Emlak Konut dergisi 
okuyucuları,

Ülkemizin çok önemli bir seçimin 
arifesinde olduğu günlerde sözlerime 
hepimiz için, Türkiye’miz için ve 

tüm milletimiz için bu seçimin ve sonuçlarının 
hayırlı olması temennisiyle başlamak istiyorum. 
Evet ülkemizin seçim atmosferine girmesi, bunun 
sonrasında da bazı uluslararası finans kuruluşlarının 
Türkiye’nin hiç de hak etmediği şekilde ekonomimiz 
hakkında yaptıkları açıklamalar ve yayınladıkları 
raporlar sebebiyle, özellikle dövizde meydana gelen 
yükseliş, piyasaların gelişmelerden etkilenmesi 
sonucunu doğurmuştur. Bununla beraber, Merkez 
Bankası’nın aldığı tedbirlerle kontrol altına 
alınan döviz piyasaları, öyle anlaşılıyor ki 24 
Haziran seçimlerinin sonrasına kadar dikkatlerin 
üzerinde yoğunlaşacağı bir konu olarak karşımızda 
duracaktır. Özellikle yurt dışı yatırımcıları açısından 
ülkede siyasi durumun netleşmesi büyük önem 
arz etmektedir. Temenni ediyorum ki bu seçimler 
ülkemizin uzun süredir korunan siyasi ve ekonomik 
istikrarının devamına, ekonominin ve sektörlerin 
gelişimini sürdürmesine, istihdam ve üretim odaklı 
büyümenin artmasına vesile olacak bir sonuçla 
nihayete erecektir. Biz, geçtiğimiz son 15 yılda 
dünyada oluşan farklı birçok siyasi gerilim ve 
ekonomik daralmalara rağmen, tüm gayretimizle 
ülkemize hizmet edebilmek adına işimizin başında 
olmaya, sektöre öncülük etmeye devam ettik. En 
zor zamanlarda kampanyalarımızla sektöre hem 
yön verdik hem de canlılık kazandırdık. Çünkü 
şunu biliyoruz ki bağlı bulunduğumuz gayrimenkul 
sektörü ve sektörün alt bileşenleri, yarattığı katma 
değerle gayri safi milli hasılaya en büyük katkısı 

olan sektörlerden biri ve bu nedenle ülkemizin 
en zor zamanlarında ayakta kalması gereken ilk 
sektörlerden bir tanesidir. Ülkelerin büyüme 
unsurlarına bakıldığında inşaat sektörünün bu 
bileşenlerin tam ortasında yer aldığını göreceksiniz. 
Bunun nedeni; sektörün 200’den fazla alt sektörle 
iş birliği içinde olması, kendi büyümesiyle birlikte 
çok fazla alt sektörü harekete geçirerek öncü ve 
tetikleyici bir sektör olma özelliğine sahip olmasıdır. 
Böylece, sektör lokomotif sektör olma özelliğini 
korumaktadır ve koruyacaktır. Bu bakımdan 
yaptığımız çalışmaların ülke ekonomisine olabilecek 
etkilerinin farkında olarak tüm gayretimizle daha 
faydalı olmak adına daha çok özveriyle, daha 
modern ve daha yenilikçi olarak yol almaya devam 
ediyoruz.

Geçtiğimiz ay içerisinde, bu yılın başında 
gerçekleştirdiğimiz, toplamda 3,36 milyar TL 
toplam satış geliri, 1,18 milyar TL şirket payı 
toplam geliri elde ettiğimiz Florya ve Çekmeköy 
ihalelerimizin de kazanan yüklenicileri ile 
ekonomide ve sektörde oluşturulmaya çalışılan tüm 
olumsuz algıya rağmen sözleşmelerimizi imzaladık. 
2018 yılında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz 3 
adet ihaleden toplamda 5,12 milyar TL satış toplam 
geliri, 1,89 milyar TL ise şirket payı toplam geliri 
elde etmiş bulunmaktayız. Son iki imzayla beraber 
bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm ihalelerimizin 
sözleşmelerini imzalamış olduk. Yılın diğer 
yarısında gerçekleştireceğimiz ihalelerimizle birlikte 
umut ediyorum ki bu rakam çok daha yukarılara 
taşınacaktır.

Ayrıca Türk Hava Yolları Havaalanı 
Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile 
imzaladığımız protokol çerçevesinde, mülkiyeti 

Daha modern ve daha yenilikçi olarak 
yol almaya devam ediyoruz



Emlak Konut GYO Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Kurum

şirketimize ait olan İstanbul’un Arnavutköy 
ilçesindeki 3,64 milyon metrekare büyüklüğündeki 
arsamızın 312,5 milyon TL+KDV bedelle yüzde 
50’sinin satışını gerçekleştirdiğimizi de tekrar 
hatırlatmak istiyorum. Söz konusu arsamız 3. 
Havalimanı ve Kanal İstanbul güzergahına 
komşu olmasıyla birlikte çok kıymetli bir 
lokasyona sahiptir. THY Gayrimenkul Yatırım 
ile imzaladığımız söz konusu protokol ile 
şirketlerimizin etaplar halinde müşterek 
geliştireceği projelerden elde edilecek net 
kazanç taraflar arasında yarı yarıya olarak 
paylaştırılacaktır. Alçak katlı yatay mimariyle 
inşa edilecek, çevre estetiğini ve doğanın yapısını 
bozmayacak yeşil ile barışık vücut bulacak olan 
projelerimiz o bölgenin kalkınmasına da büyük 
katkı sağlayacaktır.

Şirketimize olan yurt dışı ilgisi de aynı şekilde 
devam etmekte. Bu ay içinde Etiyopya’dan bakan 
düzeyinde kalabalık bir heyetin şirketimize ziyareti 
gerçekleşti. Şirket olarak bizim 15 seneden bu 
yana yürüttüğümüz başarılı iş modellerini ve bu 
süreçte edindiğimiz çok değerli tecrübeleri kendi 
ülkelerine uygulamak, TOKİ ile olan iş birliğimiz, 
hükümetimizin inşaat ve konut sektöründe 
yaptığı atılımlar ve yürürlüğe giren mevzuat ve 
hukuki altyapılar ile alakalı bilgi birikimimizden 
faydalanmak adına yapılan bu ziyarette çok faydalı 

paylaşımlarda bulunuldu. Ziyaretin sonrasında, 
misafirlerimizi, birçok projemiz ve sosyal donatı 
alanlarının inşa edildiği Kayaşehir bölgesinde 
ağırladık ve misafirlerimiz de bu büyüklükte 
bir iş hacmini başarıyla yönetimini sağlayan 
şirketimizden bu konuda çok etkilendiklerini 
belirttiler.

Ramazan ayının faziletlerini yaşadığımız 
fakat aynı zamanda sonuna da geldiğimiz bu ayda 
şimdiden herkesin bayramını en içten dileklerimle 
kutlarım. Bu dönemde Hoşdere ve Başakşehir’de 
açılışını gerçekleştirdiğimiz iki caminin de 
milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Ayrıca yine Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 
Haliç Kongre Merkezi’nde görkemli bir gösteriyle 
kutlanan İstanbul’un fethi yıldönümünü de 
hatırlatarak, dünyanın incisi bu güzide şehrin 
bizlere miras kalmasına vesile olan tüm 
şehitlerimizi saygıyla anıyor ve onlara Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Saygılarımla,
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Etiyopya’dan bakan düzeyinde kalabalık bir heyet 
Emlak Konut GYO’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
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HABER
PROJE

TÜRKİYE’NİN 
İKİ DEVİNDEN 
BÜYÜK PROJE

İstanbul Yeni Havalimanı çevresinde nitelikli bir yaşam alanı ihtiyacını 
karşılamak üzere harekete geçen Türkiye’nin iki devi Emlak Konut 

GYO ve Türk Hava Yolları büyük bir projeye imza atıyor. 
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Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketi 
Türk Hava Yolları ile en büyük 
gayrimenkul yatırım ortaklığı olan 
Emlak Konut GYO, 29 Ekim’de 
açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 

5 dakika mesafesinde, 350 hektarlık bir alanda, 
yeni bir yaşam alanına imza atacaklar.

Türk Hava Yolları çalışanlarının daha verimli 
ve mutlu çalışmalarını sağlamak için işlerine yakın 
yaşamaları fikrinden yola çıkılarak tasarlanan 
proje iki dev şirketi bir araya getirdi. Proje, 
modern şehircilik ve yatay mimari yaklaşımını 
ilke edinen bir anlayışla hayata geçirilecek. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı 
ve Kanal İstanbul gibi önemli projeler ile birlikte 
daha da değer kazanan Arnavutköy bölgesinde 
kurulacak olan yeni yaşam alanı için, Türk Hava 
Yolları ve Emlak Konut GYO arasında imzalar 
dün, yani 29 Mayıs 2018 günü atıldı. İmza törenine 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Emlak Konut 
GYO A.Ş. Genel Müdürü Murat Kurum katılım 
gösterdi.

İmza töreninde konuşan Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı, “Bizim için yeni bir çağ başlıyor. 29 
Ekim 2018 tarihi itibarıyla dünyanın en büyük 
ve en modern havalimanlarından biri Türk Hava 
Yolları uçaklarının yeni evi olacak. İstanbul 
Yeni Havalimanı’ndan uçacak ilk uçağımız ile 
birlikte Türk sivil havacılığının geleceği yeniden 
şekillenecek. Yaklaşık 50 bin çalışanı ile Türk 
Hava Yolları ailesi bu değişimi heyecanla 
beklemekte. Bu değişim yalnızca işimize de değil, 

Emlak Konut sahip olduğu 
yaklaşık 3,6 milyon 

metrekare arsasının yüzde 
50 hissesini Türk Hava 

Yolları’na devretti.
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HABER
PROJE

hayatımızın her anına dokunacak. 
Çalışma arkadaşlarımız arasında 
yaptığımız bir ankette 12 bin 500 
arkadaşımız Yeni Havalimanı’na yakın 
konumda yeni bir konut ve yaşam alanı 
ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de bugün 
burada tıpkı Yeni Havalimanı’mız 
gibi modern ve devasa bir yaşam 
alanı kurmak için ilk adımı atıyoruz. 
Bu alanda Türk Hava Yolları ailesi 
özlenen semt kültürüne yeniden 
kavuşacak ve ihtiyaç duydukları tüm 
hizmetleri yanı başında bulacak. 
Umuyoruz ki Türk Hava Yolları ailesi 
bu alanlarda huzurlu ve mutlu bir 
yaşam sürer” açıklamalarını yaptı. 

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI 
225 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM 
SAĞLAYACAK

Emlak Konut Genel Müdürü Murat 
Kurum, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
toplamda 44,7 milyar dolarlık 7 projeyle 
dünya genelindeki kamu-özel sektör 
iş birliği yatırımlarının yüzde 40’ını 
tek başına gerçekleştirerek, küresel 
mega projeler sıralamasında lider 
olduğuna vurgu yaptı. Kurum sözlerine 
şöyle devam etti: “5 yılda İstanbul’da 
gerçekleştirilen; Marmaray, Avrasya 
Tüp Geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. 
Havalimanı, Kanal İstanbul gibi mega 
proje yatırımları sadece İstanbul’a değil 
ülkemiz ekonomisi üzerinde oldukça 
büyük bir katma değer oluşturacak 
adımlar olarak öne çıkıyor. 

Cumhurbaşkanımız tarafından 
asrın projesi olarak tanıtılan ve 
yakın zamanda güzergahı açıklanan; 
güneyde Küçükçekmece Gölü’nden 
başlayıp kuzeyde Karadeniz’e kadar 
ulaşan Kanal İstanbul projesinin 
rotası üzerinde, inşası tamamlanmak 
üzere olan yeni havalimanı ise hemen 
yakınında bulunan Arnavutköy, 
Dursunköy Mahallesi’ndeki arsalarımız 
üzerinde, her kesimden insanımıza 
hitap edecek. 

29 Ekim 2018 tarihinde açılacak 
İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte 
ülkemiz dünyanın yeni sivil havacılık 
merkezi konumuna gelecek ve 
İstanbul’un kuzeyinde gerçekleşecek bu 
değişim ile birlikte doğrudan ve dolaylı 
olarak 225 bin kişi bu projede istihdam 
edilecektir. Bu çerçeveden baktığımızda 
havalimanının çevresinde nitelikli 
bir yaşam alanı ihtiyacı doğacağı 
aşikardır. Bugün Türk Hava Yolları 
ile birlikte bu ihtiyacı karşılayacak 
yeni bir yaşam alanı kurmak üzere 
ilk adımı atıyoruz. Şirketimizin sahip 
olduğu yaklaşık 3,6 milyon metrekare 
arsamızın yüzde 50 hissesini Türk 
Hava Yolları’na devrederek önemli bir 
ortaklık gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde 
planlı kent anlayışının ilk temsilcileri 
arasında yer alan Emlak Konut GYO 
A.Ş. bu projede Türk Hava Yolları ile 
iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk 
duymaktadır. Türk Hava Yolları 
ailesine projenin hayırlı olmasını 
diliyorum.” 

İstanbul Yeni 
Havalimanı çevresinde 
nitelikli bir yaşam alanı 
ihtiyacını karşılamak 
üzere harekete geçen 
Türkiye’nin iki devi 
Emlak Konut GYO ve 
Türk Hava Yolları büyük 
bir projeye imza atıyor. 

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum
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PROJENIN ÖZELLIKLERI
• Ilk etabı 29 Ekim 2018 

tarihinde açılacak olan ve 
tamamlandığında Türkiye’yi 
dünyanın yeni havacılık merkezi 
konumuna taşıyacak Istanbul 
Yeni Havalimanı, kıtaların kesiştiği 
bir noktada, küresel sivil havacılık 
pazarında dengeleri değiştirmeye 
hazırlanıyor. Dünyada uçtuğu ülke 
sayısı bakımından rakipsiz havayolu 
şirketi olan Türk Hava Yolları için 
ise Yeni Havalimanı ile birlikte 

dünyanın en iyi havayolu olma 
yolunda önemli bir süreç başlıyor.

• Yeni nesil mahalle gelişimini 
ve geleneksel semt tasarımını 
harmanlayan projede; 2+1  3+1, 4+1, 
5+1 gibi daire tipleri Türk Hava Yolları 
çalışanlarının tercihine sunulacak. 

• Proje; her yaştan insanın 
faydalanabileceği  bölgesel park ve 
rekreatif alanları, meydan ve etkinlik 
alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, 
spor alanları, sosyal ve kültürel 
tesis alanları ile yaya ve bisiklet 
yolları gibi gündelik yaşamın 

gereksinimlerini bünyesinde 
barındıracak. Ayrıca sürdürülebilirlik 
kapsamında projede yenilenebilir 
enerji kaynaklarından, yağmur 
suyu ve gri su geri kazanımı 
teknolojisinden yararlanılması 
hedefleniyor. 

• Vadileri, tepeleri ve ormanlık 
alanları koruyan, yeşile ve doğaya 
saygılı proje aynı zamanda arsa 
alanı bakımından Emlak Konut 
GYO’nun şimdiye kadar geliştirdiği 
en büyük proje olma özelliğini 
taşıyor. 
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HABER
İHALE

FLORYA’NIN 
YENİ PROJESİ İÇİN 

İLK ADIM
Emlak Konut ve Öz Er-Ka İnşaat arasında Galatasaray Spor 

Kulübü’nün Florya arazisinin de içinde bulunduğu alanı 
kapsayan proje için imzalar atıldı. 
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Emlak Konut GYO tarafından ihalesi 
gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından 
toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle 
kazanılan Florya Arazisi İhalesi’nin imza 
töreni, Emlak Konut GYO Genel Müdürü 

Murat Kurum, Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Eşref Keleş, Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul 
Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Mehmet Akif Şener’in 
katılımıyla gerçekleşti.

İmza töreninin ardından ihaleyi değerlendiren 
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 
“Emlak Konut olarak daha güçlü ekonomi ve daha 
güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. 2018’in 
ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5.1 
Milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik. 
Önceki gün attığımız imzayla da Türk Hava Yolları 
ile bir araya gelerek Dursunköy’de yaklaşık 10.000 
bağımsız bölüm üreteceğimizi duyurduk. İnşallah THY 
ile gerçekleştireceğimiz proje ile de ekonomimize 
katkılar vereceğiz. Bugün de gerek geçmişiyle gerek 
gelecek potansiyeliyle çok kıymetli olan Galatasaray Spor 
Kulübü’nün Florya arsası için imzalarımızı attık. Böylesi 
değerli bir arazinin ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş 
olmamız, ülkemize ve sektörümüze olan inancın bir 
göstergesidir. Bugün atılan imzaların ülkemize ve 
sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarını 
yaptı.

İSTANBUL’A YAKIŞIR BİR PROJE OLACAK
Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref 

Keleş ise şöyle konuştu: “Öz Er-Ka İnşaat olarak, inşaat 
sektöründeki 33 yıllık tecrübemizle, dünyanın en güzel 
şehirlerinden İstanbul’un en güzel semtlerinden biri 
olan Florya’da, faaliyete geçireceğimiz konut projesi için 
yaptığımız sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını dileriz. 
İstanbul’a yakışır bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını 
yaşıyoruz.

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı 
Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştireceğimiz bu 

projenin İstanbul için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan 
Millet Bahçesi’ne uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan, 
site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya 
imza atıyoruz.  

Projemizin içerisinde yeşil alanlar, okul ve dini 
tesisimiz de yer alacak. Projemiz, hali hazırda var olan 
Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılması planlanan Millet 
Bahçesi’nin yapılmasıyla potansiyelini daha da artıracaktır.

Öz Er-ka İnşaat olarak biz bu hayali; doğa ile 
uyumlu, mimari, mühendislik ve malzeme seçimi yönüyle 
uluslararası isim yapmış sektörün liderleriyle çalışarak 
gerçeğe dönüştüreceğimizden dolayı mutluyuz gururluyuz.

Bu projede ayrıca ülke sporumuzun önemli 
camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan 
büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Atılan 
imzaların tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum.” 

ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAYACAK
Tören sonunda konuşan Galatasaray Spor Kulübü 

Gayrimenkul Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Mehmet Akif 
Şener, “Florya adı Galatasaray ile özdeşleşmiş bir bölge, 
‘Florya’ denilince herkes öncelikle Galatasaray tesislerini 
anımsar. Florya tesisleri bölgenin gelişmesine ciddi katkı 
vermiştir. Bundan sonrada Emlak Konut güvencesiyle 
Öz Er-Ka İnşaat’ın geliştireceği proje bölgeye katkılar 
verecektir. Galatasaray Spor Kulübü’ne büyük fayda 
sağlayacak bu projenin hem ülkemize hem böyle büyük bir 
taahhüt altına giren Öz Er-Ka İnşaat’a ve Emlak Konut’a 
hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Ülkemize 
fayda getirmesi açısından önemli olacağına inandığımız bu 
projede kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Murat Kurum: “2018’in ilk 5 ayında sektöre 
ve ekonomiye katkı sağlayacak 5.1 Milyar TL 
değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik.”
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Cumhurbaşkanı’ndan 
emeklilere müjde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen iftarda 

emekliler ile buluştu ve müjdeler paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen 
iftar programında 

emeklilerle bir araya geldi. Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, “65 aylıkları 
kendilerine üç ayda bir ödenen 
kardeşlerimiz, Eylül ayının başından 
itibaren bu maaşlarını aylık almaya 
başlayacaklar” dedi. 

Erdoğan emekliye bayram 
ikramiyeleri ve zam konusunda da müjde 
verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Emeklilik için başvuru yapan 
ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 
100 bin vatandaşımız bulunuyordu. 
Bunların işlemlerini tamamlayarak, 
onların da ilk maaşlarını ve bayram 
ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. 
Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı 
ikramiyesi yanında temmuz zammından 
da faydalanacak” açıklamalarını yaptı.

Emeklilikle birlikte emeklilerin 
önünde hayata dair asıl planları ve 
yapmak istedikleri asıl işleri için yeni 
bir dönemin başladığına dikkati çeken 
Erdoğan, kimi emeklilerin ertelediği 
hobileriyle, idealleriyle uğraşacağını, 
kiminin de mecbur olduğu için değil 
istediği, sevdiği ve keyif aldığı işlerle 
uğraşacağını dile getirdi. Erdoğan emekli 
olmakla hemen her konuda herkesin 
gönlünün istediğini yapacak zamana 
sahip olacağına işaret ederek, “Bunun 
için emekliliği bir son değil, yeni bir 
başlangıç olarak görüyorum. Sizlerin 
işte bu fırsatlara sahip şanslı bireyler 
olarak emekliliğinizi en güzel şekilde 
değerlendirdiğinize inanıyorum. Hiçbir 
emekli kardeşimin bu güzel dönemini 
evinin veya kahvehanelerin dört duvarı 
arasına hapsolmak olarak görmediğini 
ümit ediyorum” ifadesini kullandı.

Ciddi bir rahatsızlık veya başka bir 
mani olmadığı sürece insanın yapacağı 
şeylerin bitmeyeceğini belirten Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti: “Yapacak bir 
işim kalmadı dediğiniz gün gerçekten 
bittiğiniz gündür. Sizlerin kendiniz, 
aileniz, ülkeniz için yapacak daha 
çok şeylerinizin olduğunu biliyorum. 
Ülkemizin gizli gücü olarak görmüş 
olduğum sizlerin hem toplum hayatında 
hem de siyasette desteğine, katkısına 
daima ihtiyacımız olacaktır.”

Kaynak: AA

“Yapacak bir işim kalmadı 
dediğiniz gün gerçekten 
bittiğiniz gündür.”

“Emeklilerimizin bayramlarını 
bayram gibi geçirebilmelerine imkân 
sağlıyoruz.”

Türkiye’de 12,3 milyon emekli 
bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, hükümete geldiklerinde 
ilk işlerinden birinin emeklilerin 
durumlarına el atmak olduğunu anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan, tüm 
emeklilerin ve özellikle de Bağkur 
emeklilerinin durumunun bu 
dönemde gerçekten sıkıntılı olduğunu 
anımsatarak, “30 yıl, 40 yıl ekmek 
teknesinin başını bekleyen, tarlasını 
ekip biçen insanlarımıza öyle emekli 
maaşları bağlanıyordu ki biz bunları 
gördüğümüzde yüzümüz kızarmıştı” dedi.

Konuyla ilgili hemen harekete 
geçtiklerini ve kademeli olarak bu tür 
çarpıklıkları ortadan kaldırdıklarının 
altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Emekli maaşlarında reel olarak iki 
katına, üç katına, dört katına varan 
oranlarda artışlar yaptık. Bugün 
ülkemizde az sayıdaki istisna haricinde 
asgari ücretin altında emekli maaşı 
alan bulunmuyor. Hele hele eskisi 
gibi 50 lira, 100 lira gibi trajikomik 
emekli maaşı alan hiç kimse kalmadı. 
Son olarak bayram ikramiyeleriyle 
emeklilerimizin bayramlarını bayram gibi 
geçirebilmelerine imkân sağladığımıza 
inanıyorum.”

Emeklilerle bir müjdeyi 
paylaşmak istediğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilik 
için başvuru yapan ancak henüz işlemleri 
sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız 
bulunuyordu. Bunların işlemlerini 
tamamlayarak onların da ilk maaşlarını 
ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini 
sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan 
Bayramı ikramiyesi yanında temmuz 
zammından da faydalanacak. Ayrıca 65 
aylıkları kendilerine 3 ayda bir ödenen 
kardeşlerimiz de eylül ayının başından 
itibaren bu maaşlarını aylık olarak 
almaya başlayacaklar.

SSK, BAĞKUR VE 
EMEKLI SANDIĞI 
AYNI ÇATI 
ALTINDA

Emeklilikten sonra ticari 
faaliyette bulunanların 
yüzde 15 oranındaki sosyal 
güvenlik destek primlerini 
de kaldırdık. KDV iadesinin 
maaşa eklenmesinden, 
banka promosyonlarına 
seyyanen yapılan 
artışlardan yıllık standart 
maaş zamlarına, 
intibaklardan ikramiye yıl 
sınırlarının kaldırılmasına 
kadar her vesileyle 
emeklilerimizin 
ellerine geçen parayı 
yükseltmenin gayreti 
içinde olduk.”
Erdoğan, sosyal güvenlik 
reformuyla SSK, Bağkur 
ve Emekli Sandığını aynı 
çatı altında topladıklarını, 
sağlık sigortasının 
kapsamının bu derece 
geniş, hizmet kalitesinin bu 
derece yüksek olmasının 
dünyada örneğine pek 
az rastlanır bir uygulama 
olduğunu söyledi.
Yüksek öğrenim 
mezunu polisler, 
öğretmenler, hemşireler 
ve din görevlileri için 
emekliliklerinde 3600 
ek gösterge imkânı 
getirdiklerinin altını 
çizen Erdoğan, bu 
düzenlemeden aynı 
şartlarda daha önce 
emekli olmuş olanların da 
yararlanacaklarını bildirdi. 



14   HAZİRAN / TEMMUZ 2018

HABER
SEKTÖRDEN

Hükümetin gayrimenkul sektörünü canlandırmak için 
attığı adımlar, proje geliştiricisi firmaların kampanya 

düzenleyerek verdiği destekler, konut ve ofis pazarına 
bayram yaptırdı.

KONUTTA 
BAYRAM
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Konut sektöründe bayram 
yaşanıyor. Gayrimenkul 
sektörünü canlandırmak 
için önce hükümet yüzde 
18 olan KDV’yi yüzde 

8’e, binde 20 olan tapu harcını binde 
15’e indirdi. KDV indirimi sadece 
konutlarda değil, işyerinde de geçerli 
hale getirildi. İşyeri tesliminde yüzde 
18 olan KDV yüzde 8’e indi. Ardından 
bankaların faize yönelik adımı geldi. 
Başta kamu olmak üzere bankalar 120 ay 
vadede faizi yüzde 0.98’e kadar düşürdü. 
Operasyon öncesi kredi faizleri 1.16-1.30 
bandında seyretmekteydi. Son olarak 
KONUTDER, İNDER ve GYODER 
öncülüğünde 41 konut firması, peşin ve 
kredili fiyatlarında yüzde 20 indirim yaptı, 
peşinatı da yüzde 5’e çekti. Kampanyaya 
45 firma ve yaklaşık 150 proje katıldı. 
15 Haziran’da sona erecek kampanya 
kapsamında 8-9 milyar liralık satış 
yapılması hedefleniyor. 

Son atılan adımlar sonrasında 
gayrimenkul yatırımlarını çok daha cazip 
hale getirdiğini söyleyen Emlak Konut 
GYO Genel Müdürü Murat Kurum 
da, “Özellikle aylık yüzde 1.3 bandında 
seyreden faiz oranlarının yüzde 0.98 
seviyelerine çekilmesi konut ihtiyacı olan 
ülkemizde gayrimenkul alımını teşvik 
edecek ve ülke ekonomimizin lokomotifi 
olan sektörü de canlanacaktır” dedi.

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Konut teslimlerinde uygulanan KDV 
31 Ekim’e kadar yüzde 8’e, tapu harcı 
oranı binde 15’e indirilerek konut 
ihtiyacı olan kişilerin bu ihtiyaçlarını 
daha kolay sağlayabilecekleri bir teşvik 
verildi. Konut kredilerinde yüzde 1 
oranı bir tür psikolojik sınır. Bu sınır 
aşılınca kredi kullanımında gerileme 
görülüyor. Özellikle birinci el yeni konut 
satışları yavaşlıyor. BDDK verilerine 
göre, 2017 yılı sonunda 191.4 milyar 
TL olan bankaların konut kredisi 2018 
yılının ilk 3 ayında sadece 2 milyar TL 
arttı. Gerek kredi talebinde gerekse 
ipotekli satışlarda görülen gerilemenin 
temel nedeni faizlerin yüksekliği ve 
psikolojik sınırın üstünde yer almasıdır. 
Kamu bankalarımız önderliğinde konut 
kredi faizlerinde sağlanan gerilemenin 
özellikle birinci el konut-ipotekli konut 
satışlarında canlanma getirmesini 
bekleyebiliriz.” 

MAKYOL’DAN BEYLIKDÜZÜ VE BAHÇEŞEHIR’DE FIRSAT

Makyol Gayrimenkul, ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak’ kampanyasına 
Beylikdüzü’ndeki Makyol Yaşam ve Bahçeşehir’deki Makyol Santral projeleriyle 
katılıyor. Kampanya kapsamında ‘yüzde 5 peşinat,  yüzde 20 indirim, yüzde 0,98 
faiz oranı kalan yüzde 15 ise bir yıl sonra ödeme’ fırsatlarından faydalanarak 
Makyol Yaşam veya Makyol Santral projelerinden ev sahibi olunabiliyor. 

POLATYOL’DAN YÜZDE 20’YE EK +5 INDIRIM 

Polatyol, Türkiye ekonomisindeki istikrarın devamı için önemli bir adım attı. 
Sektörün önde gelen kuruluşlarının üye olduğu GYODER, İNDER ve KONUTDER’in 
güç birliği yaparak başlattığı kampanyaya Polatyol da Eston Şehir Koru projesiyle 
katıldı. Polatyol, geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı Koru Daireler’de sektörün 
belirlediği yüzde 20 indirime, yüzde 5 indirim daha ekledi. Projedeki Koru 
Daireler’de 30 bin TL peşinat, 4 bin 600 TL’den başlayan taksitler ve 0.98 faizle 
daire sahibi olunabiliyor. 

KAMPANYAYA 
KATILAN BAZI 
PROJELER
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SUR YAPI KAMPANYAYA 12 PROJE ILE KATILIYOR DAP YAPI ISTANBUL VE IZMIR 
PROJELERIYLE KAMPANYADAKI 
YERINI ALDISur Yapı, ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye 

Kazanacak’ kampanyasına tam destek 
veriyor. Sur Yapı İstanbul’un 10 ilçesinde 
bulunan Bahçeyaka Ispartakule, Semt 
Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, 
Excellence Koşuyolu, YeşilMavi 
Maltepe, Muhit Sancaktepe, 
Lavender Sancaktepe, 
Gölbahçe Evleri, İlkbahar, 
Şehir Konakları ile Bursa 
Nilüfer’deki Marka Rezidans 
projeleriyle kampanyada yer 
alıyor. 

Sur Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Z. Altan 
Elmas, “KONUTDER olarak 
öncülüğünü yaptığımız kampanyaya 
Sur Yapı olarak da tam destek veriyoruz. 
30 gün için çok cazip fırsatlar üst üste 
geldi. Özellikle gençlerin ve yeni evlilerin 
214 bin TL fiyattan başlayan dairelerimizi 
yüzde 20 indirimli ve yüzde 5 peşinatla 
alma fırsatını değerlendirmelerini 
istiyoruz” dedi.

Elmas şöyle konuştu: “Kampanyayla 
birlikte geçen haftadan itibaren satış 
ofislerinde ciddi hareket oldu. Uygun 
zamanı bekleyen ve harekete geçmeyi 
erteleyen insanlar için bekledikleri 

fırsat algısını oluşturmayı başardık. 
Zaten amacımız da buydu. 

Her zaman söylediğimiz gibi 
Türkiye’de konuta ihtiyaç her 
zaman var. Yıllık evlenmeler 
ve boşanmalarla oluşan 900 
bin adetlik bir talep var. Buna 
kentsel dönüşümü devam 
eden 500 bine yakın konutu 
da ekleyince gayrimenkul 
piyasalarında hareket 

potansiyeli her zaman var. Bu kampanya 
ile bu beklemedeki talebi harekete 
geçirmiş olduk. Firmalar da yeni yeni 
tanıtım yapmaya başladılar. Farkındalık 
arttıkça talep de artacak. Bir ay için 
3 milyar TL gibi mütevazi bir hedef 
belirlemiştik. Bu hedefi rahatlıkla birkaç 
kat aşacak gibiyiz. 

DAP Yapı, ‘Birlikten Güç Doğacak, 
Türkiye Kazanacak’ kampanyasına 
Validebağ Konakları, İstMarina, Teras 
Kule, Adam Kule, Taksim Petek 
Residence ve DAP İzmir 
projeleriyle katılıyor.

Kampanyaya 
destek veren konut 
geliştiricilerden biri olarak 
kısa zamanda tüketicilerin 
ilgisinin yüksek olduğunu 
belirten DAP Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Ziya Yılmaz, KDV 
indirimi ile özellikle lüks 
konutlarda büyük bir fırsat ortaya 
çıktığını, hemen teslim projelerde de 
hemen tapu imkânının sağlandığını 
vurgulayarak böylelikle hem kampanya 
şartları hem de kendi sundukları 
fırsatlarla vatandaşları ev sahibi yapmak 
istediklerini dile getirdi. 

Sur Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Z. 

Altan Elmas
DAP Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. 
Ziya Yılmaz

MESA ISTANBUL 
PROJELERIYLE DESTEK 
VERDI

Önemli inşaat şirketinin katılım 
gösterdiği ve 15 Haziran’a kadar 
geçerli olacak olan kampanyaya 
Mesa, İstanbul’daki projeleri, 
Mesa Orman, Çubuklu 28, Mesa 
Koz, Mesa Cadde, Yeşilyaka Koru, 
Yeşilyaka Su, ve Mesa Gökada 
olmak üzere toplam 7 projesi ile 
katılım gösterdi.
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11-18 Mayıs tarihlerinde ev almak isteyenler 
bankalardan 250 milyon liralık kredi kullandı. 

TEKNIK YAPI FIYAT ARTIŞI YAPMAYACAK

‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye 
Kazanacak’ kampanyasına tüm 
projeleriyle destek veren Teknik Yapı, 
bankalara yaptığı katkı payını ve daha 
fazlasını müşterilerine yansıtıyor. 
Teknik Yapı’nın tüm projelerinde 
uygulamaya başladığı yüzde 
5 peşinat, yüzde 0.98 
faiz ve yüzde 20 indirim 
kampanyasına katılacakları 
döviz artışı ve enflasyondan 
korumak için fiyat artışı 
yapmamayı da taahhüt 
ediyor. Teknik Yapı Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Umut Durbakayım, “Şimdiye 
kadar olan kampanyalarda konut faizini 
düşük tutmak için firma olarak bankalara 
ödediğimiz yüzde 6-11 arasında katkı 
paylarını, bu kampanyada müşteriye 
yansıtma kararı aldık. Diğer taraftan her 
kampanyada standart olarak yapılan 
peşin alımlardaki yüzde 10-14 arasında 
indirim oranını da buna ekleyince, konut 
alıcıları açısından yüzde 20 oranında 
bir avantaj ortaya çıktı. Müşterilerimize 
sadece miktar olarak desteğimiz 

bununla sınırlı kalmadı. Banka kredili 
satışlardaki yüzde 20 olan yasal faizi 
yüzde 5’e indirdik. Yüzde 15’lik oranı da 
36 ay vadeye 0 faizle yayarak finansman 

maliyetini de biz üstlendik” 
açıklamasını yaptı.

ÖZEL BANKALAR DA ELINI 
TAŞIN ALTINA KOYMALI

Teknik Yapı ve İNDER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazmi Durbakayım 
yaptığı açıklamada, 
“Kamu bankalarının faiz 
indirmesinden dolayı bir 
kayıp yaşanmadı. Tapu harcı 

ve KDV ile bu telafi edildi. 1 ay boyunca 
fiyat artışı yapmayacağımızı taahhüt 
ettik ancak artan maliyet + dövizdeki 
artış fiyat açısından sektörde büyük 
baskı yaratıyor. Kamu bankaları + devlet 
+ inşaat firmalarının bir araya gelerek 
gerçekleştirdiği bu kampanya, fiyat artışı 
öncesinde kaçırılmayacak tarihi bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir. Özel bankalar da 
elini taşın altına koymalı” açıklamalarında 
bulundu.

Teknik Yapı Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı Umut 
Durbakayım

KAMPANYA SATIŞLARA 
NASIL YANSIDI?

Teknik Yapı kampanyanın ilk 
haftasındaki verileri açıkladı. Teknik 
Yapı özelinde rakamlar şöyle:
• 2.000’i aşan konut ve ofis satıldı.
• Çağrı merkezini haftalık 

aramalar 450-500’den 1.800-
2.000’e çıktı.

• Kampanyanın ilk 3 günü yatırım 
amaçlı satışların oranı yüzde 
80-85 iken, ofis KDV’sinin yüzde 
18’den yüzde 8’e düşmesiyle bu 
oran yüzde 70 Konut, yüzde 30 
ofis ve iş yeri şeklinde değişti.

• Alımların büyük kısmı 3+1 gibi 
büyük dairelere yoğunlaştı.

• Dövizin değer kazanmasıyla 
birlikte gurbetçilerimizden 
yoğun bir ilgi geldi.

• Anadolu’da ve yazlık 
bölgelerdeki satışlar patladı.

KREDI KULLANIMINDA 
ARTIŞ BAŞLADI 
Gayrimenkul sektöründe 
başlatılan yüzde 20 indirim 
kampanyası vatandaşa konut 
aldırdı. Kampanyanın başladığı 
hafta çekilen konut kredisi miktarı 
arttı. 11-18 Mayıs tarihlerinde ev 
almak isteyenler bankalardan 
250 milyon liralık kredi kullandı. 
Sektör temsilcileri kampanyanın 
15 Mayıs’ta başladığını, söz 
konusu dönemin kısa bir aralığı 
temsil ettiğini ilerleyen haftalarda 
çekilen kredi miktarının çok daha 
yukarılarda olacağını ifade etti. 
Kredi kullanımında cebinde parası 
olan vadeyi de kısa tuttu. 
Cebinde parası olanlar kredi 
tercihlerinde ağırlıklı olarak 37-120 
ay arasındaki vadeyi seçti. 11-18 
Mayıs tarihleri arasında çekilen 
kredinin 9 milyon 956 bin liralık 
kısmında vade aralığı 1-12 ay 
arasında oldu. 37-60 ay arasındaki 
vadede çekilen kredi miktarı da 8 
milyon 559 bin lira olarak kayıtlara 
geçti. Uzmanlar bu tür kısa vadeli 
borçlanmayı tercih eden kişilerin 
ceplerinde paraları olduğunu 
ve genelde elde edilen indirim 
avantajının vade farkı ile eritilmek 
istenmemesinden kaynaklandığını 
dile getirdiler. 
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HABER
SEKTÖRDEN

Türk Ekonomi Bankası (TEB),  ilk defa 
ev sahibi olacak müşterileri için 60 
aya kadar vadede yüzde 0,99 olarak 
belirledi.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli 
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi 
şunları söyledi: “TEB olarak ekonominin 
lokomotif sektörlerinden olan inşaat 
sektörüne hareket kazandıracak 
ivmeyi, konut kredilerindeki avantajlı 
kampanyamız ile sağlamayı 
hedefliyoruz. Bizim için müşterilerimizin 
bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun 
çözümü üretmek çok önemli. Konut 
kredisi kampanyamızla ilk kez ev sahibi 
olacak müşterilerimize 60 aya kadar 
vadede yüzde 0.99 faiz oranı vererek, 
en uygun fiyatlama ile kredi veren 
bankalardan biri olduk.”

Şekerbank’tan yapılan açıklamaya 
göre, 60 aya varan vadelerde 
uygulanacak indirimle banka ilk 
defa konut kredisi kullanacak olan 
bireylere 500 bin TL’ye kadar olan 
konut kredisi taleplerinde faiz 
oranlarını yüzde 0,98’e çekti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Şekerbank Genel Müdürü Servet 
Taze, ekonominin inişli çıkışlı her 
döneminde lokomotif sektörlerin 
başında gelen konut sektöründe 
yaşanacak canlılığın tüm faaliyet 
alanlarını pozitif yönde etkileyecek 
potansiyele sahip olduğunu belirtti.

VakıfBank, 500 bin TL’ye kadar olan 
konut kredilerinde 10 yıla kadar olan 
vadelerde aylık faiz oranını yüzde 
0,98’e düşürdü.
Bankanın açıklamasına göre, VakıfBank, 
14 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 
konut kredisinde faiz oranlarını indiriyor. 
Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye 
kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık 
yüzde 0,98’e düşürdü.

Başbakan Binali Yıldırım’ın stokları 
eritmek için kampanya başlatacağını 
açıklamasının ardından ilk hamle 
Ziraat Bankası’ndan gelmişti. Ziraat 
Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut 
kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98’e 
çekildiğini açıkladı. Ziraat Bankası’nda 
konut kredi faizleri ortalama yüzde 1.23 
seviyesindeydi.

Ziraat Bankası’ndan sonra da 
Halkbank’tan bir hamle geldi. 
Halkbank, 10 yıla kadar olan 
vadelerde konut kredi faizini yüzde 
0.98’e çektiğini açıkladı. Bankadan 
yapılan açıklamada, “Ziraat Bankası 
konut piyasasında özellikle son 
3 yılda gösterdiği güçlü büyüme 
performansı sayesinde pazar payını 
sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği 
sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 
seviyesine ulaştırmıştır. Yaklaşık 200 
milyar TL büyüklüğe sahip konut 
kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 
yıllarında sağlanan büyümenin 
yaklaşık yüzde 50’si Ziraat Bankası 
aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 
2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı 
trendin devam ettiği görülmektedir. 
Geleceğe umutla bakan ve daha 
güçlü bir Türkiye ekonomisi için 
ülke bilançosunu her zaman kendi 
bilançosunun önünde tutan Ziraat 
Bankası, bugün öncü bir adım daha 
atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere 500 bin TL’ye 
kadar olan konut kredilerinde; 10 
yıla kadar olan vadelerde indirime 
giderek faiz oranını aylık %0,98 
olarak belirlemiştir” denildi.
Konut piyasasındaki talebin, 
ekonomik büyümenin asli 
unsurlarından biri olduğunu 
vurgulayan Halkbank Genel Müdürü 
Osman Arslan şunları söyledi: 
“Konut sektörünün, ekonomimize 
sağladığı katma değer ve diğer 
sektörleri etkileme potansiyelini 
göz önünde bulundurduk, ev 
sahibi olmak isteyenlerin hayallerini 
de dikkate alarak her zaman 
olduğu gibi müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir 
çözüm sunmaya gayret ettik. Her 
aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, 
müşterilerimize kolaylaştırıcı 
çözümler sunmayı aynı zamanda 
sosyal sorumluluk anlayışımızın bir 
gereği olarak görüyoruz.”

HANGI BANKALAR FAIZ INDIRDI?
Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Şekerbank’ın ardından 
Türk Ekonomi Bankası da konut faizlerini indirme kararı aldı.

780 BINLIK KONUT 340 BIN 
TL DAHA UCUZ  

İndirim kampanyalarıyla birlikte 
781 bin liralık bir konut, 340 bin lira 
daha ucuza alınır hale geldi. Söz 
konusu konut yüzde 20 indirim 
ve 0.98’lik faizle bankadan 500 
bin TL’lik kredi ile alındığında fiyatı 
977 bin TL’ye geliyor. Aynı konut 
yüzde 1.16 faizle alınsaydı 1 milyon 
317 bin liraya gelecekti. Dolayısıyla 
kampanyada aynı konut, 340 bin 
lira daha ucuza geliyor. 
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INFOGRAFIK
PROJELERIMIZ

TAMAMLANAN 
PROJELER

PROJE SAYISI: 82 İNŞAAT ALANI: 14.830.125 m2

DEVAM EDEN 
PROJELER

PROJE SAYISI: 56 İNŞAAT ALANI: 14.150.269 m2

KO N U T
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O K U L
2 3
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T İ CA R E T
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D E R S L İ K
6 4 8

D E R S L İ K
5 9 2

K R E Ş
3
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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

CA M İ
1 7

Emlak Konut GYO 2003 - 2018 yılları arasında toplamda 
132.325 adet bağımsız bölüm 46 okul, 24 cami projesi geliştirdi.

Genel toplam: 132.325 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: 116.799 KONUT, 15.526 TİCARET, 46 OKUL, 1.240 DERSLİK, 10 KREŞ, 10 SAĞLIK TESİSİ, 24 CAMİ

TOPLAM PROJE SAYISI: 138 TOPLAM İNŞAAT ALANI: 28.980.394 m2
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ANALİZ

Refah düzeyi, kültürel 
seviye, eğitim düzeyi gibi 
kategorilerdeki çeşitli 
parametrelere göre, 
bölgelerin yaşanabilirlik 

düzeylerini hesaplayan REIDIN 
Sosyoekonomik Derecelendirme 
çalışmasının 2017 sonuçlarına göre, kapsam 
dâhilindeki 258 ilçe içinde A+ derecesine 
sahip ilk üç bölge sırasıyla Beşiktaş, 
Beyoğlu, Kadıköy oldu. Listenin ilk üçünde 
İstanbul ilçeleri yer alsa da Ankara’nın 
Çankaya ilçesi 7’nci, Muğla’nın Bodrum 
ilçesi ise 9’uncu sıradan ilk 10’a girerek, 
sosyoekonomik açıdan en yaşanabilir 
ilçeler arasında yer almayı başardı.

Beşiktaş zirveyi kaptırmıyor
2015 – 2017 dönem aralığında en 

yaşanabilir ilçelerin başında gelen 
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi, 2017’de de 
zirveyi kaptırmadı. Aynı dönem içinde 
yerini korumayı başaran bir diğer bölge de, 
4’üncü sırada yer alan İstanbul’un Sarıyer 
ilçesi oldu. Çalışma sonuçları sıralama 
yönüyle değerlendirildiğinde ise, İstanbul 
ilçelerinden Kadıköy’ün Beyoğlu’nu geride 
bırakıp 2017’de ikinci sıraya yükseldiği 
görülüyor. 

Türkiye’nin 
en yaşanabilir 
10 ilçesi
REIDIN tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 
81 ili genelindeki ilçe ve mahallelerin yaşanabilirlik 
düzeylerini ortaya koyan Sosyoekonomik 
Derecelendirme çalışmasında araştırma kapsamındaki 
258 ilçe içinde A+ derecesine sahip ilçeler belirlendi. 
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YENI A+ MAHALLELER: IZMIR’DEN KÜLTÜR MAHALLESI 
VE TEKIRDAĞ’DAN HÜRRIYET MAHALLESI

REIDIN, bu yıl itibarıyla ürettiği göstergelerin bölgesel kapsamını 1.202 
mahalleden 1.255 mahalleye çıkardığını duyurmuştu. Bu genişleme 
paralelinde yeni eklenen 53 mahalle içinde A+ derecesine girmeyi başaran 
iki yeni mahalle bulunuyor: İzmir’in Konak ilçesine bağlı Kültür mahallesi ve 
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi. 

İl İlçe 2015 SED  2016 SED  2017 SED
  Sıralama Derece Sıralama Derece Sıralama Derece

İstanbul Beşiktaş 1 A+ 1 A+ 1 A+

İstanbul Kadıköy 3 A+ 3 A+ 2 A+

İstanbul Beyoğlu 2 A+ 2 A+ 3 A+

İstanbul Sarıyer 4 A+ 4 A+ 4 A+

İstanbul Fatih 7 A+ 5 A+ 5 A+

İstanbul Bakırköy 6 A+ 7 A+ 6 A+

Ankara Çankaya 5 A+ 6 A+ 7 A+

İstanbul Ataşehir 10 A+ 10 A+ 8 A+

Muğla Bodrum 9 A+ 8 A+ 9 A+

İstanbul Şişli 8 A+ 9 A+ 10 A+

İlk 10’a giren diğer ilçeler ise, geçmiş yıllardaki 
derecelendirmeleriyle birlikte şöyle sıralandı

Beşiktaş
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MAHALLE BAZINDA 
BEBEK ZIRVEDE
2017 sosyoekonomik derecelendirme 
sonuçlarına göre, ilçe seviyesinde lider 
olan İstanbul’un, mahalle düzeyinde 
de liderliğini koruduğu dikkat çekiyor. 
2016 sonuçlarına göre, 1.255 mahalle 
arasında ikinci sırada yer alan Bebek, 
2017 yılında en yaşanabilir mahalleler 
arasında zirveye oturmuş durumda. 

YAŞANABILIR YENI BIR 
ILÇE: ARTVIN MERKEZ
REIDIN’in bölgesel kapsamına yeni 
katılan şehirlerden olan Artvin’in 
Merkez ilçesi, metropol konumundaki 
İstanbul’un kimi ilçelerini geride 
bırakarak, yaşanabilirlik düzeyi 
görece yüksek bir bölge olarak öne 
çıktı. Artvin Merkez, her ne kadar B+ 
derecesine sahip olsa da, İstanbul’un 
yanı sıra başkent Ankara ve büyükşehir 
İzmir ilçelerinden bazılarını da geride 
bırakmış görünüyor.

ÜÇ YIL IÇINDE EN HIZLI 
YÜKSELEN ILÇE
2015 yılında B+ derecesi ile 
46’ncı sırada yer alan İstanbul’un 
Küçükçekmece ilçesi, 2017 
yılında 18’inci sıraya yükselerek 
A+ derecesine ulaştı ve böylece 
yaşanabilirlik düzeyi en hızlı 
yükselen ilçe oldu. İlçelerin 
2017’deki sosyoekonomik dereceleri 
incelendiğinde, en yüksek dağılıma 
sahip olan derecenin yüzde 17,4 ile 
B+ olduğu dikkat çekti. Dağılımda en 
yüksek orana sahip diğer dereceler 
ise yüzde 16,3 ile B ve yüzde 15,5 ile 
C+ olarak görülüyor.
REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand, 
2017 sosyoekonomik derecelendirme 
sonuçları hakkında şu yorumlarda 
bulundu: “Sosyoekonomik 
derecelendirme çalışmamızda 
refah düzeyi için konut satış ve kira 
değerlerini; yaşanabilirlik için nüfus, 
konut yoğunluğu, mağaza sayısı, 
raylı toplu taşıma sistemleri, sağlık 
kurumu sayıları, yaşam memnuniyeti 
verileri, hastanelerdeki 1000 kişiye 
düşen yatak sayısı, aile hekimi 
başına düşen nüfus, 112 istasyonu 
başına düşen nüfus, ambulans 
başına düşen nüfus, toplam suç 
miktarı, hane halkı sayısı, havadaki 
partiküler madde yoğunluğu (PM10) 
gibi kriterleri; kültürel düzey için 
ise eğitim durumuna göre nüfus, 
tarihi/turistik yer sayıları gibi 
birçok farklı kriter ve veri setini göz 
önünde bulunduruyoruz. Bölgelerin 
iç dinamikleri ölçeğinde, bu 
değişkenlerde gerçekleşen artış ya da 
azalışlar, bölgelerin sosyoekonomik 
derecesine ve sıralamasına doğrudan 
yansımaktadır. Bu kriterlerin tümünü 
büyük oranda karşılayan Beşiktaş 
ilçesinin yine listenin başında yer 
alması bu açıdan şaşırtıcı değil. Bu 
doğrultuda, Küçükçekmece ilçesinde 
göze çarpan hızlı yükselişi, Kanal 
İstanbul güzergahında yer almasına 
ve havaalanlarına bağlantı yollarına 
ve toplu ulaşım imkanlarına yakın 
olmasına bağlayabiliriz. Ayrıca, atıl 
durumdaki fabrikaların yer aldığı 
arazilerin markalı konut projeleriyle 
değerlendirilmeye başlanması ve 
buna bağlı olarak konut talebinin 
artarak yeni cazibe merkezleri 
oluşturmasının beklenmesi gibi 
nedenler de bu yükselişi tetiklemiş 
olabileceğini düşünmekteyiz.”

Kadıköy

REIDIN 
CEO’su 

Kerim 
Alain 

Bertrand

İl İlçe Mahalle 2015 SED 2016 SED  2017 SED
   Sıralama Derece Sıralama Derece Sıralama Derece

İstanbul Beşiktaş Bebek 1 A+ 2 A+ 1 A+

İstanbul Beşiktaş Levazım 2 A+ 1 A+ 2 A+

İstanbul Beşiktaş Akat 7 A+ 5 A+ 3 A+

İstanbul Sarıyer İstinye 3 A+ 3 A+ 4 A+

İstanbul Beşiktaş Arnavutköy 4 A+ 7 A+ 5 A+

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme 9 A+ 4 A+ 6 A+

İstanbul Beşiktaş Levent 15 A+ 13 A+ 7 A+

İstanbul Sarıyer Baltalimanı 11 A+ 10 A+ 8 A+

İstanbul Sarıyer Emirgan 8 A+ 6 A+ 9 A+

İstanbul Bakırköy Ataköy 2-5-6 14 A+ 9 A+ 10 A+

Levazım, Akat, İstinye ve Arnavutköy 
mahalleleri ise Bebek ile birlikte ilk 
beşte konumlanan bölgeler olarak 
görülüyor. 
Mahallelerin 2017 sosyoekonomik 
dereceleri incelendiğinde, en yüksek 
dağılıma sahip olan derecenin yüzde 
15,9 ile B- olduğu görülüyor. Dağılımda 
en yüksek orana sahip diğer dereceler 
ise yüzde 14,5 ile B ve yüzde 14,2 ile C 
olarak dikkat çekiyor.
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Herhangi bir vatandaşın 
zaman zaman mülk 
alıp satması, bir de 
işletme olarak, iş yeri 
açarak ticari faaliyet 

içinde mülk alım satımı yapılması 
durumu var. Ticari faaliyet olarak 
sürekli gayrimenkul satışı yapmayıp, 
zaman zaman alım-satım yapan 
vatandaşların hangi durumda vergi 
ödemesi gerektiği belli; bu kişilerin 
yalnızca ‘beş yıl geçmeden satış 
yapması’ gibi şartlar oluşunca ancak 
beyanname (değer artış kazancı) 
verecek.

Yılda kaç ev 
alıp satılabilir?
Konut alım-satımlarında 
merak edilen konuların 
başında vergi 
mükellefiyeti konusu 
geliyor. Peki birden 
fazla konut satışının 
vergilendirilmesi nasıl 
oluyor? Yılda kaç ev alıp 
satılabiliyor?

Gayrimenkul alım-satım 
işini işletmesinde yapanlarınsa 
duruma göre hem aylık ve üç aylık 
beyanname verme, hem de defter 
tutma gibi ciddi ve sürekli vergi 
ödevleri de var.

Maliye vatandaşların mülk 
alım satım adedi arttığında bu 
kişilerin aslında ‘ticari kazanç’ 
elde ettiğini dolayısıyla devamlı 
vergi mükellefiyeti tesisi etmeleri 
gerektiğini söyleyebiliyor.

Hatta geçmişe yönelik 
ceza da kesebiliyor. Bu şekilde 
Maliye ceza kestiğinde vatandaş 
konuyu yargıya taşıyabiliyor. 
Nitekim beş adet taşınmaz alıp 
aynı yıl içinde satan vatandaşa 
Maliye’den cezalı vergi kesilip 
‘vergi mükellefiyeti’ tesis edilince 
konu yargıya taşınmış ve vatandaş 
haklı görülmüş. Vatandaşın 
yaptığı alım-satım ‘ticari faaliyet’ 
olarak görülmemiş. Gayrimenkul 
alım-satımının ticari faaliyet 
sayılabilmesi için ‘ticari amaçla 
yapılması ve bu muamelelerin 
devamlılık arz etmesi gerekmekte 
olduğu’ bunun saptanmasının 
ise ‘işin niteliği, özellikleri, 
organizasyonuyla muamelelerin 
sayısal çokluğu dikkate alınarak 
yapılabilecektir’ denilmiş. 
‘Yalnızca sayıca çokluğun alım-
satım işlemine ticari mahiyet 
kazandırmayacağını, bunun 
yanında işlemin kazanç elde 
etme gayesiyle bir organizasyon 
dâhilinde yapılmış olması’ 
gerektiği belirtilmiş. (Danıştay 
4. Daire E. 2011/9055, tarih 
17.2.2014)

Yargı kararlarında, vatandaşın 
yaptığı alım-satım işlemlerinde 
devamlılık, süreklilik ve kazanç 
elde etme amacı görülmediğinden 
alım-satım işlemleri ticari kazanç 
olarak değerlendirilmemiş. 
Maliye ise alım-satım işlem sayısı 
arttıkça, ‘ticari kazanç’ olarak 
görüp vergilendirilmesi gerektiğini 
belirtmiş. Yasal düzenleme 
yapıldığında bu ihtilaflar son 
bulacaktır. 

Kaynak: Hürriyet
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YASAL DÜZENLEME

İMAR
BARIŞI

‘İmar Barışı’ TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı. 
Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 

Selçuk Aydemir
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Yaklaşık 13 milyon 
bağımsız birimin 
mülkiyet, ve ruhsat 
sorunlarını çözecek 
‘imar barışı’ uygulaması 

TBMM Genel Kurulu’nda 
görüşülerek yasalaştı.  İmar barışı 
uygulamasında düzenlenecek ‘Yapı 
Kayıt Belgesi’ne ilişkin usul ve esaslar 
tebliği ise 6 Haziran’da yayımlandı ve 
e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. 
Bakanlık konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, “Vatandaş kendi rızasıyla 
imara ve iskana aykırılığı bildirdikten 
sonra cüzi bir ücret karşılığı kayıt 
altına alınacak. Devletle vatandaşın 
kavgası bitecek. Elde edilen gelir 
kentsel dönüşümün finansmanında 
kullanılacak, böylelikle dönüşüm 
hızlanacak.

İMAR BARIŞI NEDİR? 
KİMLERİ KAPSIYOR?

TÜİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 
26 milyon bağımsız bölüm kayıtlı. Bu 
bağımsız bölümlerden 13 milyon kadarının 
imar kanununa göre ruhsatsız veya ruhsat 
ve eklerine aykırı olarak yapıldığı biliniyor. 
Bu durumdaki yapıların imar sorunlarını 
kategorize ettiğimizde:
• Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 

inşa edilerek uzun yıllardır 
vatandaşlarca kullanılan fiili 
durumun varlığı, bu durumdaki 
taşınmazlara hazinenin ecrimisil 
(işgal tazminatı) uygulamakta 
olduğu ve bu durumun vatandaş 
ile devlet arasında süresi belirsiz bir 
mülkiyet ihtilafını doğurduğu,

• Kendi arsası üzerinde imar 
kanununa göre ruhsatsız olarak 
inşa edilen yapılarda (kaçak yapı) 
yıkım kararlarının bulunması, yapı 
sahiplerine yönelik ise imar kirliliğine 
neden olma suçu üzerine ceza/
yargılama işlemlerinin bulunması, 
diğer taraftan bu yapıların yıkımın 
ayönelik belediyelerce yapılan 
yıkım ihalelerine teklif gelmemesi 
nedeniyle yıkım işlemlerinin 
yapılamamış olması,

• Kendi arsası üzerinde ruhsatlı 
olarak inşasına başlanılan ancak 
devamında ruhsat ve eklerine 
aykırı olarak tamamlanan yapıların 
da kaçak yapı statüsünde olması, 
buna ilave olarak iskan alamadığı, 
kat mülkiyetine geçemediği, kat 

E-DEVLET ÜZERİNDEN 
YAPILACAK 
MÜRACAATTA GEREKEN 
BİLGİLER

1- E-devlet şifresi
2- Geçerli bir cep telefonu numarası
3- Geçerli bir e-posta adresi
4- Beyan edilecek yapının adresi
5- Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
6- Toplam inşaat alanı; konutların ve 

ticarilerin ayrı ayrı toplam alanları
7- Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
8- Arsa/arazinin emlak vergi birim değeri 

(İlgili belediyelerden alınabilecektir)
9- Yapının bulunduğu arsanın alanı; 

varsa tapudaki alan
10- Yapı sınıfı (sistemin sunacağı 

seçeneklerden seçilecek)
11- İmar mevzuatına aykırılığın tarif 

edilmesi
12- Yapıyı ve aykırılık kısmını gösteren 

birer adet fotoğraf
(Fotoğrafların dosya formatı jpg veya 
png olmalıdır)

İMAR
BARIŞI

mülkiyetine geçilememiş olmasının 
ise vatandaşlar arasında mülkiyet 
problemlerine yol açması,

• Bir taraftan kayıt dışı/kaçak 
yapılardan devletin vergi kaybı diğer 
taraftan vatandaşın tasarrufunda/
mülkiyetinde bulunan taşınmazı 
üzerinde kredi, teminat, cins 
değişikliği gibi haklarından istifade 
edemiyor olması,

• Ruhsat projesine göre ikamet 
amaçlı yapılan ancak ticari amaçlı 
kullanılan taşınmazın cins değişikliği 
yapılamamasından dolayı ticari 
amaçlı işletme ruhsatına konu 
edilemiyor olması,

• Ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan bağımsız bölümlerin 
elektrik, su, doğalgaz gibi tüm 
aboneliklerden faydalanamaması 
veya kayıtlı olan diğer abonelikler 
üzerinden kullanılması, gibi 
çoğunluğu 1950-2000 arasında 
inşa edilen yapılarda ikamet eden 
yaklaşık 40 milyon vatandaşın 
etkilendiği bilinmektedir. Bu 
anlamda ‘imar barışı’ uygulaması 
ile hedeflenen, tüm bu sorunları 
bertaraf ederek bir taraftan gayri 
resmi ekonomiyi kayıt altına almak 
diğer taraftan vatandaşın resmiyette 
bulunmayan ancak uzun yıllar bu 
durumda kullanılarak oluşmuş fiili 
durumunu güvence altına alarak, 
vatandaşın güvence altına alınan 
taşınmazları üzerinde tasarruf (kredi, 
teminat vb.) edebilmesinin önünü 
açmaktır. 

 Burada dikkat çekilmesi gereken tek 
nokta ise kayıt altına alınan yapıların 
yıkılması halinde veya kentsel 
dönüşüme tabi olması durumunda 
o gün yürürlükte olan imar planı / 

imar düzenlemesi / imar haklarına 
göre işlem tesis edecek olmasıdır. 
Bu anlamda ‘imar barışı’ uygulaması 
bir anlamda ‘imar affı’ değildir.

Başvurular için son 
tarih 31.10.2018 
olarak belirlenirken 
yapı sahipleri 
kayıt bedellerini 
31.12.2018 tarihine 
kadar ödeyebilecek.
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13 MADDEDE İMAR BARIŞI

değeri ile yapının Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen 
yaklaşık maliyet bedelinin toplamı 
üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari 
kullanımlarda yüzde 5 oranında 
bedel alınacak. Kayıt bedeli başvuru 
sahibi tarafından genel bütçeye 
kaydedilerek kentsel dönüşüm için 
kullanılmak üzere merkez muhasebe 
birim hesabına yatırılacak. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürü Vedad Gürgen, vatandaşın 
ödeyeceği bedelin yapı tipine göre 
kademelendirildiğini söyledi. Gürgen 
imar barışı için yapılacak ödemeyi 
şöyle anlattı:
• Emlak vergi değeri ve bakanlığın 

belirlediği bedel toplanıp onun 
yüzde 3’ü alınacak.

• Bir iki katlı yığma bir yapı varsa 
biz bunun metrekaresini 600 lira 
kabul ediyoruz. 100 metrekareden 
bakınca 60 bin lira. Diyelim ki arsa 
bedeli de 10 bin. Toplamda 70 
bin etti. Bunun yüzde 3’üne denk 
gelen 2100 lira ödenerek yapı kayıtlı 
hale gelecek. Vatandaş müracaatı 

yapacak, konuttaki balon ödeme 
gibi parasını biriktirip 31 Aralık’a 
kadar tek seferde ödeyecek. 
Başvuru yaptığı an ödemek zorunda 
değil.

• Fiyatlamada 7 kata kadar olan 
yapıda metrekare bedelini 1000 
lira, 8 kat ve üzerindeki evler için de 
1600 lira kabul ediyoruz. Alışveriş 
merkezi ve otel varsa metrekaresi 
2000 liradan hesaplanacak. Buna 
emlak vergi değeri de eklendikten 
sonra konut için yüzde 3, ticari birim 
için yüzde 5 alınacak.

BAŞVURULAR 30 EKIM’E 
KADAR

Başvurular için son tarih 
31.10.2018 olarak belirlenirken, yapı 
sahipleri kayıt bedellerini 31.12.2018 
tarihine kadar ödeyebilecek. 
Vatandaş başvuru yapıp ödemeyi 
de yapınca idare inceleme yapacak. 
Onay verildikten sonra mülkü yasal 
hale getiren Yapı Kayıt Belgesi 
vatandaşın adresine gönderilecek. 
İsteyen vatandaş e-maille de belgesini 
alabilecek.

1- İmar  barışı hangi tarihten önceki yapıları 
kapsar?

 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış 
yapıları kapsar.

2- İmar barışı başvuruları nereye yapılır?
 Başvurular e-devlet üzerinden 

yapılacaktır.
3- Yapı Kayıt Belgesi nedir?
 İmar barışı kapsamında 

değerlendirilmiş olan yapılar için 
oluşturulacak belgedir.

4- İmar barışı sürecinde ödenecek olan Yapı 
Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

 Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık 
maliyeti toplamı üzerinden 
hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 
3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde 
belirlenir.

5- Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar  
mı?

 Yapı Kayıt Belgesi imar açısından 
ekstra bir hak sağlamaz, müktesep 
oluşturmaz. Yapı Kayıt Belgesi 
düzenlenen yapıların yenilenmesi 
durumunda yürürlükte olan imar 
mevzuatı hükümleri uygulanır.

6- İmar barışından önce alınmış yıkım 
kararları ve idari para cezaları ne olacak?

YAPININ ÖZELLİKLERİ 
YAZILACAK 

Yapısı imar ve iskana uygun 
olmayan vatandaşlar ‘Yapı Kayıt 
Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla 
başvurularını yapacak. Başvurular 
e-devlet üzerinden ya da bakanlığın 
açıklayacağı lisanslı kuruluşlar 
aracılığıyla olacak. E-devlet 
üzerinden başvuru bedelsiz 
olurken, kurumlar cüzi miktarlar 
talep edebilecek. Formda kimlik 
bilgilerinin yanı sıra Yapı Kayıt 
Belgesi alınacak yapı ile ilgili 
bilgilerin girilmesi için bölümler 
olacak. 
Başvuran kişi önce sahibi olduğu 
yapının konut mu yoksa ticaret alanı 
mı olduğunu beyan edecek. Vatandaş, 
formda belirtilen yapı tipini seçerek 
arsa büyüklüğünü ve arsanın emlak 
vergisi rayiç değerini beyan edecek. Bu 
değer Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ndan öğrenilebilecek.

BEDEL NASIL BELIRLENECEK?
Emlak Vergisi Kanunu’na 

göre belirlenen emlak ve vergi 

 İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım 
kararları ve idari para cezaları varsa 
iptal edilecek.

7- Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, 
elektrik, doğalgaz bağlatılabilecek mi?

 Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara 
elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek.

8- İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine 
geçiş olacak mı?

 Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra 
maliklerin tamamının mukavafatı ile 
tapuya müracaat edilerek ve Yapı 
Kayıt Belgesi için ödenen bedel kadar 
ilave ödeme yaparak, cins değişikliği 
ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. 
Tapuda işlem yapılırken yapının 
mevcut durumunu gösteren proje 
istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt 
Belgesi’ndeki bilgilerle uyumlu 
olması aranacaktır. Bu yüzden Yapı 
Kayıt Belgesi müracaatında yapıya 
ilişkin bilgilerin doğru girilmesi 
gerekmektedir.

9- İmar barışı için hangi tarihe kadar 
başvuru yapılabilecek?

 Müracaatlar 31.10.2018 tarihine kadar 
yapılabilecek.

10- Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt 

Belgesi bedeli ne zamana kadar 
yatırılabilecek?

 Yapı Kayıt Belgesi’nin bedeli 
31.12.2018 tarihine kadar 
yatırılması gerekmektedir.

11- Hangi yapılar imar barışından 
faydalanamayacak?

 • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete 
konu taşınmazlarda bulunan 
yapılar

 • Hazineye ait sosyal donatı için 
tahsisli araziler üzerinde bulunan 
yapılar

 • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
Geçiçi 16. Maddesi’nde belirtilen 
istisnai alanlarda bulunan yapılar.

12 – Hazine taşınmazı üzerinde yapılmış 
olan yapılar imar barışından 
faydalanabilecek mi?

 Hazine taşınmazının sosyal donatı 
için tahsisli olması hariç olmak 
üzere bu yapılarda imar barışından 
faydalanabilecek.

13- Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar 
geçerlidir?

 Yapının yeniden yapılmasına veya 
kentsel dönüşüm uygulamasına 
kadar geçerlidir.
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Hükümet inşaat 
sektörünü 
canlandırmak adına 
çalışmalarına hız 
kesmeden devam 

ediyor. Konut sektörü temsilcilerinin 
beklediği konutta KDV indiriminin 
ardından bir indirim de iş yeri için 
geldi. Konut teslimlerinde geçerli 
olan yüzde 18’lik KDV’nin 31 Ekim’e 
kadar uygulanmak üzere yüzde 8’e 
indirilmesine ilişkin karar, işyerlerini 
de kapsayacak şekilde genişletildi. 
Kararla, esnaf muafiyetinden 
faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik 
bedeli olarak yapılan ödemeler 
üzerinden uygulanacak olan gelir 
vergisi tevkifatı oranı sıfırlandı. 
Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 
ay süreyle, 31 Ekim 2018 tarihine 
kadar, iş yeri teslimlerinde, yüzde 
18 yerine yüzde 8 KDV uygulaması 
yapılacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 
“Bu düzenlemeyi  işyeri stokunun 
eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul 
sektörünün canlandırılması amacıyla 

 Maliye Bakanı Naci Ağbal

İşyeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı, 31 
Ekim’e kadar yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.

Ofislere KDV 
indirimi geldi

hayata geçirdik. Bu yolla örneğin, 
KDV dahil 300 bin lira olan bir 
işyerinin fiyatı KDV dahil 278 bin 
liraya düşmüş olacak. 22 bin lira 
vatandaşımızın cebinde kalacak” 
dedi.

OFIS YATIRIMLARINDAKI 
DURGUNLUK SON BULACAK

KDV ve tapu harcı indirimlerinin 
konut pazarını hareketlendirdiğini 
belirten gayrimenkul sektörü 
temsilcileri ‘Aynı indirim ofis ve 
dükkanlar için de olsun’ demişti. 
Alınan kararla sektörün talebi yerine 
gelmiş oldu. Türkiye’nin her yerinde 
ofis, dükkân ve apartlarda yüzde 
18 KDV uygulandığını hatırlatan 
KONUTDER Başkanı Altan Elmas, 
“Ticari birimlerde biriken stok 
eriyecek” diye konuştu. İNDER 
Başkanı Nazmi Durbakayım ise, 
“Avantajın ofis ve işyerlerine de 
uygulanmasıyla teşvik paketinin en 
önemli eksik parçası tamamlandı. 
Özellikle dünyanın finans merkezi 
olarak adlandırılan İstanbul’da 
yoğunlaşan ofis yatırımlarındaki 
durgunluğun aşılmasında çok önemli 
bir hamle oldu” diye konuştu.
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T ürkiye’nin gözbebeği 
Bodrum, yatırımcı 
akınına uğradı. 
Türkiye’nin 8 ünlü 
yatırımcı grubu turistik 

ilçeye yatırım sırasında… Sekiz firma 
beş milyar dolarlık tesisle ilçeye 
ekonomik katkı sağlayacak.

Kış nüfusu 165 bin sınırını aşan, 
yaz mevsiminde yaklaşık 1.5 milyon 
yerli ve yabancı konuk ağırlayan 
Bodrum, her geçen gün büyümesini 
sürdürüyor. Birçok ilin nüfusundan 
bile daha fazla sayıda insanı turist 
olarak kendisine çeken Bodrum’a 
başta Tay Grup olmak üzere; Çağdaş 
Holding, Ant Yapı, Nef, Aksoylar, 
Besa, Mesa ve Orjin Grup gibi büyük 
kuruluşlar yatırıma başladı. 

LONDRA’DAN TARIFELI 
SEFERLER BAŞLIYOR

Bodrum Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon doğayla barışık, 
ilçenin kentsel kimliğine zarar 

BODRUM’A 
5 MİLYAR DOLAR 

YATIRIM
Turizmin gözbebeği Bodrum yatırımcı akınına uğradı. 

8 firma 5 milyar dolarlık tesisle ilçeye ekonomik katkı sağlayacak.

vermeyecek her 
projeye açık 
olduklarını ve 
desteklediklerini 
belirtti. 

Bir konuda 
tepkili olan 

Kocadon, “Bodrum 
Havalimanı’ndan ilçemize kadar her 
yeri Bodrum diye pazarlıyorlar. Buna 
karşıyım” diyor.

Mayıs 
ayında Astay 
Gayrimenkul 
CEO’su 
Enes Berse, 
şirket olarak 

Yalıçiftlik’te 1 
milyon metrekare 

alan üzerine inşa edecekleri, Four 
Seasons Bodrum Resort hakkında 
bilgi vermek üzere basın mensupları 
ile bir araya geldi. Toplantıda 
hazır bulunan Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet Kocadan da ilçenin 

turistik faaliyetleri hakkında basına 
bilgiler verdi ve basından destek 
istedi. Kocadon 2012’de Bodrum’a 
600 bin İngiliz turistin geldiğini, bu 
sezon rakamın 300 bine ulaşmasının 
beklendiğini belirterek “ Londra’dan 
Bodrum’a tarifeli uçak seferleri 15 
Haziran’da başlıyor. Haftada iki sefer 
olacak. Dubai’den de haftada iki sefer 
var. Ne zaman 2012 yılı rakamlarını 
yakalarız, turizm o zaman patlar” 
dedi. Bu yıl yüzde 80’lik doluluk 
oranı beklediklerini, normal periyodu 
yakalayacaklarını kaydeden Kocadon, 
ilçeye gelen Polonyalı sayısının 
arttığını ama Almanların başı çektiğini 
belirtiyor.Şu anda kayıp yılları telafi 
etmeye çalıştıklarını, bir bankanın 
turizmcilere ‘mavi paket’ hazırladığını 
söyleyen Kocadon, “Bu iyi gelişme. 
İşletmecilere soluk aldıracak. Şunu 
unutmayalım; bir turist, taksiciyi, otel 
işletmecisini, restoran sahibini, yani 
birçok kişiyi besler. Bu çok önemli” 
yorumunu yaptı.

Astay Gayrimenkul 
CEO’su Enes Berse

Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet 
Kocadon
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BODRUM FOUR SEASONS 
MARKASI ILE TANIŞACAK 

Bu arada Istanbul’daki iki Four 
Seasons otelinin yatırımcısı olan ve 
bünyesinde Astay Gayrimenkul’ü de 
barındıran Tay Group, Istanbul’dan 
sonra Bodrum’u da Four Seasons 
markasıyla tanıştırmak için yeni 
yatırımlar yapacak. Tay Group’un 
Bodrum’un en güzel koylarından 
Yalıçiftlik’te 1 milyon metrekarelik proje 
alanı üzerine kuracağı Four Seasons 
Bodrum Resort, 1 milyar dolara mal 
olacak. 

Proje tamamlandığında Four 
Seasons Resort Bodrum, içerisinde 
hepsi suit şeklinde toplam 125 adet oda 
olacak. İnşaat çalışmalarının hızlı bir 
şekilde devam ettiğini açıklayan Astay 
Gayrimenkul Ceo’su Enes Berse, Four 
Seasons Resort Bodrum’un Akdeniz 
çanağındaki en büyük resort projesi 
olacağını dile getirdi.

Tamamı 1 milyon metrekare 
olan arazideki inşaat alanının 165 bin 
metrekare olarak ayrıldığını belirten 
Berse; proje kapsamında bölgeye 100 
bin ağaç dikeceklerini söyledi. Berse, 
“Bu proje, mimari tasarımının yanı sıra 
peyzajı ve çevresel duyarlılığıyla sadece 
Türkiye’nin değil aynı zamanda bölgenin 
en yeşil resort’larından biri olacak” dedi.

Bu projenin hayata geçmesiyle 
birlikte Türkiye, dünyada üç Four 
Seasons markalı otele sahip ender 
turizm destinasyonlarından biri haline 
gelecek. Bodrum’un doğasına uygun 
şekilde tasarlanan Four Seasons 
Bodrum Resort, Bodrum’un en güzel 
koylarından Yalıçiftlik’te yer alacak.

Istanbul’daki iki Four 
Seasons otelinin 
yatırımcısı olan ve 
bünyesinde Astay 
Gayrimenkul’ü de 
barındıran Tay Group, 
Istanbul’dan sonra 
Bodrum’u da Four Seasons 
markasıyla tanıştırmak için 
yeni yatırımlar yapacak.

Doğayla barışık, Bodrum’un 
kentsel kimliğine zarar vermeyecek 
her projeye açık olduklarını, hepsini 
desteklediklerini belirten Kocadon, 
şu bilgileri verdi: “Mesela, Four 
Seasons Resort’un Yalıçiftlik’teki 
projesi bizim için önemli. İlçemize 
yatırım yapmaları çok güzel, onur 
ve gurur verici bir durum. Yaklaşık 
1 milyar doların üzerinde bir rakam 
harcayacaklar. Gerekirse tüm 
ekipmanlarımızı seferber ederiz.  
Four Seasons Resort’un dışında 
Ant Yapı, Akyarlar’da 600 milyon 
doları geçecek projeyle, Alaçatı Port 
modeli inşaat yapacak. Ruhsatlarını 
yakında vereceğiz. Ayrıca Çağdaş 
Holding, Nef, Aksoylar, Besa, Mesa 
ve Orjin Grup gibi büyük kuruluşlar 
da var. Bodrum’a nereden 
bakarsanız bakın, 5 milyar dolarlık 
bir yatırım yapılacak.”

Ekonomi olumsuzluğa doğru 
yol aldıkça, ahlaki değerlerin 
düştüğünü, bunun önüne geçmek 
için çaba gösterdiklerini söyleyen 
Kocadon, 2014-2015 arasında hiçbir 
inşaata ruhsat kesmediklerini, 
bu sürede kimsenin, ‘Niye 
kesmiyorsun?’ demediğini kaydetti, 
şunları söyledi: “O zaman inşaat 
sektörüne ihtiyacım yoktu. Ama 
bugün var. İki sektörü önemsiyorum. 
Biri inşaat, diğeri turizm. Çünkü, 
ikisinde de üç öğün yemek çıkarmak 
zorundasın. Yeri geldiğinde gaza, 
yeri geldiğinde de frene basmasını 
bileceksin.”

Bodrum Limanı’nda 100 adet 
büyük tekne olduğunu, bunlardan 
75’inin 40 metreyi bulduğunu 
söyleyen Kocadon, “Hemen hemen 
hepsi dünyayı dolaşıyor. Şu anda 
Atlas Okyanusu ve Akdeniz’de çok 
sayıda teknemiz var. Türkiye’yi, 
Bodrum’u temsil ediyorlar” dedi. 

Basından bir konuda destek 
isteyen Kocadon, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bodrum 
Havalimanı’ndan ilçemize kadar her 
yeri Bodrum diye pazarlıyorlar. Ama 
durum hiç de öyle değil. İlçemiz, 
Güvercinlik’in tam ortasından 
başlar. Mekânları sınırımızda 
olmamasına rağmen Bodrum adının 
geçmesine öfkeleniyorum.” 

Oteldeki en küçük oda tipinin 80 
metrekare olacağını söyleyen Enes 
Berse, “Misafirlerine yüksek mahremiyet 
sunmak üzere tasarlanan Bodrum 
projesinde, royal + presidential ve 
diğer tüm suitlerin geniş bahçe alanları 
ve özel havuzları bulunacak. Deniz 
kenarında yer alan royal suitlerin kendi 
kullanımı için iskele alanı olacak. Bu 
imkân sayesinde kullanıcılar, Royal 
Suit’leredirekt ulaşım sağlayabilecek, 
kendi kullanımlarına ayrılan iskele 
alanından denizi kullanabilecek. Projede, 
gündoğumu ve günbatımı için ayrı 
olarak tasarlanan iki plaj alternatifi yer 
alacak” dedi.

Resort içinde 2 bin metrekarelik 
sağlık merkezi ile 2 bin 700 metrekarelik 
SPA alanı da yer alacak. Emsallerinden 
farklı olarak proje içerisinde tüm 
teknoloji ve iletişim imkânların 
sağlandığı geniş bir Business Lounge 
alanı, sosyal etkinlik alanları, hobi 
merkezleri yer alacak. Four Seasons 
kalitesi ile hizmetiyle otel, turizm 
sezonunu 12 aya uzatacak.
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SWISSOTEL BODRUM’A 
YERLEŞIYOR

Çağdaş Holding, 2015’te Swissotel 
markası ile turizm sektöründe 
faaliyet göstermişti. Turgutreis’teki 
otel ve villa projesini tamamladı. 
İkinci Swissotel için de çalışmaların 
sürdüğünü belirten Dağlarca Çağlar, 
“Şimdi de Bodrum’a ikinci Swissotel’i, 
‘Swissotel Residence Bodrum Hill’ 
projesi ile getiriyoruz. Otel ve rezidans 
konseptli bu projemizi bu yıl itibarıyla 
devreye alacağız” dedi.

Bodrum girişi Yokuşbaşı mevkiinde, 
Bodrum Kalesi, Kos Adası ve Karaada 
manzarasına hakim projede inşaatın 
sonuna geldiklerini kaydeden Çağlar, 
Swissotel Rezidans Bodrum Hill’de 
108 oda ve 35 rezidans yer alacağını 
söyledi. Projede konut büyüklükleri 130 
metrekare ile 1062 metrekare aralığında 
değişiyor. Çağlar, Bodrum’a yatırıma 
devam edeceklerini, 2 yılda 100 milyon 
Euro daha yeni yatırım planladıklarını 
ifade etti. 

NEF’TEN 4 ARSA YATIRIMI

Nef Bodrum’da 4 arsa yatırımı daha 
yaptı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı 
Erden Timur, “Bodrum bölgesinde 
Gündoğan’da 2, Gümüşlük de 1, 
Turgutreis’te 1 olmak üzere 4 arsa 
yatırımı daha yaptık” dedi.

Türk gayrimenkul sektörünün 
önemli geliştiricilerinden olan Nef 
Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 
geçen yıl Bodrum’da Nef Yalıkavak ile 
İstanbul dışında ilk proje lansmanına 
imza attıklarını, bu yıl Bodrum’daki 
ikinci proje Nef Gölköy’ün inşaatına 
başladıklarını açıkladı. Erden Timur, 
“Geçtiğimiz yazdan bu yana arsa 
yatırımları da yapıyoruz. Sadece Bodrum 
bölgesinde Gündoğan’da 2, Gümüşlük 
de 1, Turgutreis’te 1 olmak üzere 4 arsa 
yatırımı daha yaptık” dedi. 

AKSOY’DAN TILKICIK 
KOYU’NA PROJE

Aksoy Holding tarafından Bodrum 
Tilkicik Koyu’nda yapımı devam 
eden konut projesi Epique Island, 
önümüzdeki yaz kapılarını açıyor. 
Toplam 12,6 hektarlık bir yarımada 
üzerinde inşa edilen proje, 75 lüks villa, 
150 yat kapasiteli bir marina ve 50 odalı 
bir butik otelden oluşuyor.

Aksoy Holding A.Ş. CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Batu Aksoy, 
Bodrum’da hayata geçirdikleri Epique 
İsland projesinin Aksoy Holding’in en 
önemli yatırımlarından biri olduğunu, 
projenin toplam 200 milyon Euro 
büyüklüğünde bir gayrimenkul ve turizm 
karma projesi olduğunu belirtti.

5 yıl önce başlatılan proje 
kapsamında Tilkicik burnundaki 126 bin 
metrekarelik bir arazinin kapatıldığını 
anlatan Aksoy, evlerin Bodrum mimari 
kimliğine ve çevreye saygılı bir şekilde 
inşa edildiğini söyledi,

Tilkicik Koyu’ndaki konut projesinin 
yatay mimarisi ve peyzajı ile örnek bir 
proje olduğunu anlatan Aksoy, “Evlerin 
tamamı doğal taş kaplamalı olarak inşa 
edildi. Bu taşlar hem bölgeden hem de 
iki farklı yerden getirilerek birleştirildi 
ve şık bir estetik mimari yaratıldı. 50 yıl 
sonra da bu projeye bakıldığında ‘iyi iş 
yapmışlar’ dedirteceğimiz bir yatırım 
oldu” diye konuştu.

BESA GRUP’TAN YENI 
PROJELER
Gayrimenkul ve inşaat yapım, 
yatırım, geliştirme ve işletme 
konusundaki tecrübesini Bodrum’a 
ve Türkiye’nin turizm gelişimine 
aktaran BESA Grup, The BO Viera 
projesi ile bulunduğu bölgede proje 
alanı büyüklüğü ve denize konumu 
açısından emsalsiz olması ile de bir ilki 
gerçekleştiriyor. 

BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Bezci, son yıllarda enerjilerinin 
önemli kısmını uzun zamandır tutkuyla 
bağlı oldukları Bodrum’a ayırdıklarını, 
tamamen Bodrum kokan ve konforda 
sınır tanımayan bir kurgu üzerinde 
çalıştıklarını iletti. The BO Viera adı 
altında Bodrumlu bir yaşam deneyimi 
oluşturmanın formülünü ürettiklerini dile 
getiren Salih Bezci, şöyle devam etti: 
“Projeyi kurgularken hem Bodrumlular’ı, 
hem de bu güzide kasabada yaşamak 
isteyenleri dinledik. Talepleri çok yönlü 
tecrübelerimizle birleştirdik ve ortaya 
Bodrum’un en büyük ve sofistike projesi 
çıktı. Bugün, The BO Viera,  mimari 
projesi onaylanmış ve inşaat ruhsatı 
alınmış, BESA Grup’a ait eşsiz bir arazi 
üzerinde, Bodrum’un en büyük projesi 
sıfatıyla yükseliyor. Bodrum; bünyesinde 
villa, rezidanslar ve otel bulunan The BO 
Viera ile gelişmeye devam edecek.

Bugün geldiğimiz noktada imza 
attığım işlerden kendi adıma olduğu 
kadar ülkem adına da mutluluk 
duyuyorum. The BO Viera projesi ile 
bir hayalim gerçekleşiyor. Türkiye’nin 
olduğu kadar tüm Ege ve Akdeniz 
havzasının da en değerli bölgelerinden 
Bodrum’da hem benzersiz bir yaşam 
deneyimi, hem de yatırımcılar için 
doğru, güvenilir ve zamansız bir yatırım 
fırsatı yaratıyoruz.” 150 dönüm arazi 
üzerine inşa edilen The BO Viera; 330 
adet villa ve rezidansı,7 adet işyeri, 1.2 
kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The 
BO Vue – Curio a Collection by Hilton 
ile Bodrum’un odak noktası Türkbükü 
ve Gündoğan’ın arasında yer alan  
Küçükbük Koyu’nda  hayata geçiriliyor.

Satışa çıkacak olan ilk etabın, 2019 
yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. 
Bu etapta; 54 adet 5+1 dubleks, 49 adet 
3+1 ve 5 adet 2+1 flat rezidans satışa 
sunulacak. Mimari projesi Bodrum 
Belediyesi tarafından onaylanan ve inşaat 
ruhsatı alınan The BO Viera projesinde yer 
alan gayrimenkuller, yatırımcısına hemen 
tapu edinme fırsatı da sunuyor.

Aksoy Holding 
tarafından Bodrum 
Tilkicik Koyu’nda 
yapımı devam 
eden konut projesi 
Epique Island, 
önümüzdeki yaz 
kapılarını açıyor.
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Türk Deniz Kuvvetleri’nin 
amiral gemisi olarak 
nitelendirilen gemi 
232 metre uzunluk, 32 
metre genişliğe sahip. 

58 metre yüksekliği bulunan Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG 
Anadolu’nun bin 410 metrekare tank, 
konteyner gibi ağır araçlar için ağır 
yük garajı mevcut. Gemide ayrıca 
bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 
880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş 
alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 
bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 
metrekare hangar yer alıyor.

TÜRKIYE’NIN ILK 
MILLI UÇAK GEMISI: 

TCG ANADOLU 
Kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen, Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş 
uçak gemisi ‘Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun Tuzla 

Sedef Tersanesi’ndeki inşasında çalışmalar devam ediyor.
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GEMININ YAKLAŞIK 
YÜZDE 68’I YERLI

Geminin yaklaşık yüzde 68’inin 
yerlilik oranı ile yapıldığının altını 
çizen Kalkavan, belli ekipmanların 
Türkiye’de üretilemediği için şu an 
dışarıdan alındığını, yüzde 100 yerli 
üretme yetisini kazanmaya doğru 
hızla gidildiğini anlattı.
Kalkavan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
vizyonu ile başlayan milli gemi projesinin 
tam gaz devam ettiğini ve Türklerin bu 
anlamda çok başarılı işler çıkardıklarının 
ve çıkaracaklarının altını çizdi. Kalkavan, 
denizcilik, gemi inşa sektöründe art arda 
gemilerin Deniz Kuvvetleri’ne teslim 
edildiğine dikkati çekerek, Anadolu’nun 
da bu projelerden biri olduğunu söyledi.
Yan sanayide istenilen noktada 

olunmadığını dile getiren Kalkavan, 
“İnşallah her geçen gün yerlilik oranını 
artırarak devam ettireceğiz. Arkası 
geldikçe yerlilik oranımız artacak. Şu 
an tamamıyla sahada imalatı Türk 
mühendisler tarafından yapılıyor. 
Tersanede 2 binin üzerinde insan var, 
yarıdan fazlası bu projede aktif olarak 
çalışıyor. Bu geminin yapımından çok 
şey öğreniyoruz, bundan sonra daha 
büyüğünü ve daha iyisini de yapabilir 
hale geliyoruz. İhtiyacı olan ülkeler 
olduğu zaman, bu veya bunun daha 
ufağını yapıp, rekabetçi olabileceğimiz 
bir alandayız. Bu konuda savunma 
sanayisinde devletler ağırlıklı yarışıyor 
ve devletlerin yarışında liderlerin 
katkısı gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın 
savunma sanayisine sahip çıkması 
ile Türkiye bu alanda büyük bir ivme 
kazandı” ifadelerini kullandı. 

Metin Kalkavan: “Temmuz-Ağustos’ta 
geminin yüzde 100 blok imalatı bitmiş 
olacak. 2019 Şubat-Mart aylarında 
gemimizi yüzdüreceğiz.”

Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 
adet Atak helikopteri, 8 adet orta 
yük nakliye helikopteri, 2 adet 
seahawk genel maksat helikopteri 
ve 2 adet insansız hava araçlık 
kapasiteye sahip bulunuyor. 

Türk Deniz Kuvvetleri’nin 
harekât kabiliyetini artıracak, 
beklenen Hücum Gemisi 
Anadolu’nun biten bloklarının 
montajına başlanırken, birleştirilip 
havuza indirilen kısım Anadolu 
Ajansı tarafından görüntülendi. İnşa 
Başlangıç Töreni Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımı ile gerçekleştirilen TCG 
Anadolu’da gelinen nokta ile ilgili 
AA muhabirine bilgi veren İstanbul 
ve Marmara, Ege, Akdeniz, 
Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) 
Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin 
Kalkavan projenin Türkiye için 
önemine işaret etti.

Kalkavan, “Deniz 
Kuvvetlerimize, ülkemize alanında 
lig atlatacak. Bu gemiye sahip 
olacak aşağı yukarı onuncu 
devletiz. Sadece beş altı ülke 
üretiyor, biz hem üretiyoruz hem 
de sahip olacağız. Proje çok büyük 
ve başarıyla devam ediyor. Proje 
başladığından bu yana önemli bir 
ilerleme kaydettik. Gelecek sene 
bu zamanlarda gemimizi denize 
indirme törenimiz olacak. Şu an 
sahada blokların yaklaşık yüzde 
90’ının imalatı bitme aşamasında. 
İmalat aşamasının hemen ardından 
içinin teçhizleri başladı, bunlar 
devam ediyor.

Gemi 114 bloktan oluşuyor, 
havuzda şu an yüzde 10’a yakını 
birleştirilmiş durumda. Şu an en 
hareketli zamanındayız, bu yaz ve 
sonbaharda müthiş bir performansla 
çalışmamızı sürdüreceğiz. Biraz 
gecikmiştik ama arayı kapatacağız, 
gemi ortaya çıkacak. Temmuz-
Ağustos’ta geminin yüzde 100 
blok imalatı bitmiş olacak. 2019 
Şubat-Mart aylarında gemimizi 
yüzdüreceğiz. Ondan sonra ise 
geminin testlerinin tamamlayacağız. 
Büyük bir proje, değer olarak 
milyar avronun üzerinde olan bir 
ürün” açıklamalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan
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Doğu Anadolu Bölgesi’nin merkez 
şehirlerinden biri olan Erzurum’da heyecan 
verici bir proje hayata geçiyor. Dünyada bir 
ilk olacak 1 milyar lira bütçeli Bilim, Müze, 
Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı ile kent cazibe 

merkezlerinden biri haline gelecek.
Yedi bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan 

Erzurum’da inşaatı başlayan Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve 
Eğitim Parkı dünyada da bir ilki oluşturacak ve Doğu’nun 

en büyük müzesi olacak. Müzenin müjdesini Erzurum 
Valisi Seyfettin Azizoğlu verdi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kente yaraşır bir 
müzenin inşaatına başladıklarını söyleyerek, “İnşaatımızın 
bodrum katının betonları atılıyor. İnşallah bitince Doğu 
Anadolu’nun en büyük müzesine de Erzurum olarak sahip 
çıkmış olacağız” dedi. 

‘Bölgemiz Tarihi Derinliklerinden Kesitler’ konulu 
panelde bir konuşma yapan Azizoğlu, Erzurum’un büyük 

Erzurum 
Valisi 
Seyfettin 
Azizoğlu

Doğu’nun 
en büyük 
müzesi
Doğunun en büyük müzesi, 
yedi bin yıllık tarihi geçmişe 
sahip Erzurum’da yapılıyor. 
1 milyar lira bütçeli proje ile 
kent cazibe merkezlerinden 
biri haline gelecek.
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medeniyetlere ev sahipliği yapan önemli şehirlerden 
olduğunu söyledi. Kentteki tarihi eserleri ve tarihi 
dokuları koruyarak gelecek nesillere aktarmanın gayret ve 
çabası içerisinde olduklarını ifade eden Azizoğlu, şunları 
belirtti: “Erzurum’umuza yaraşır bir müzenin inşaatına da 
başladık. İnşaatımızın bodrum katının betonları atılıyor. 
İnşallah bitince Doğu Anadolu’nun en büyük müzesine de 
sahip çıkmış olacağız. Burada bin yıllık tarihi eserler var. 
Bu eserleri ecdadımız yapmış bizler de yaşatıyoruz, bizden 

sonraki nesiller de yaşatacaklar.” 
Bilim, kültür, tarih ve sanatın beşiği Erzurum; 

bünyesinde barındırdığı değerler, gelişim, değişim 
ve dış dünyaya açılan kapısıyla günümüzde metropol 
şehirlerle yarışır hale geldi. Kentin dünya coğrafyasında 
daha tanınabilir hale gelmesi, ekonomi ve turizme katkı 
sağlanması amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 
bilim, ilim ve irfan yuvası Atatürk Üniversitesi ile birlikte 
bir güç birlikteliği yaparak dev bir projeyi hayata geçiriyor. 
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AVRUPA’NIN 
CAZIBE 

MERKEZLERINDEN 
BIRI OLACAK

Bölgenin bilimsel, kültürel, 
sosyal ve ekonomik potansiyelini 
artırmak amacıyla kalıcı faydaya 

dönüştürülecek olan Bilim, 
Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim 
Parkı ile şehrin, Avrupa’nın 
cazibe merkezlerinden biri 

olması hedefleniyor. Bu hedefi 
gerçekleştirmek amacıyla 2023 Yeni 

Türkiye vizyonuna uygun olarak 
tasarlanan bu proje, Erzurum’a, 

bölgeye, Türkiye ve dünyaya yeni 
bir ufuk kazandıracak.

Erzurum-Aziziye karayolunun 5. 
kilometresinde, 670 dönüm üzerine 

kurulacak parkın temeli 21 Mayıs 
2015’te atıldı. Proje kapsamında 
çalışmalar hız kesmeden devam 

ediyor. 
Bu dev projeyle birlikte Erzurum’da; 

Kar Tanesi Müzesi Eğitim Parkı, 
Astronomi Müzesi ve Eğitim 

Merkezi, Sayılar Müzesi ve Eğitim 
Merkezi, Afet Müzesi ve Eğitim 
Merkezi, Böbrek ve Kalp Eğitim 

Araştırma Merkezi ve Müze Parkı, 
Tarih Duvarı Müzesi ve Eğitim 
Müzesi ve Biyoçeşitlilik Parkı 

oluşturulacak. 

KAR TANESI MÜZESI 
EĞITIM PARK

Bu müze ile engeli olan, olmayan 
tüm dünya insanlarına, çocuklara 
ve gençlere kar tanesindeki 
mucize gösterilecek. Kar ve buz 
sporlarının tarihsel süreç içindeki 
gelişimleri, kara ve buza ait ne varsa 
daha yaşanılır daha estetik, dünya 
ölçeklerinde marka bir kent olacak 
Erzurum penceresinden misafirlerin 
5 duyusuna hitap edecek şekilde 
sunulacak. 

ASTRONOMI MÜZESI 
VE EĞITIM MERKEZI

Tarihi İpek yolu üzerinde kurulmuş 
en eski kültür ve medeniyet 
merkezlerinden biri olan Erzurum’da 
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Hacı 
Sadık Solakzade gibi astroloji 
alanında eser veren birçok âlim 
yetişmiştir. Dünyanın az sayıdaki 
yüksek rakımlı dört şehrinden biri 
olma özelliğini taşıyan Erzurum, 
meteorolojik değişimlerden uzak, 
rüzgâr yönü çoğunlukla sabit, 
nemi az, kuru soğuk iklimi ve 2014 
yılı tespitlerine göre sahip olduğu 
297 günlük açık gece sayısından 
dolayı gözlem için ideal ortama 

sahip. Bu proje ile dünyanın sayılı 
rasathaneleri arasında yer alacak 
gözlemevi yapılacak. 

SAYILAR MÜZESI VE 
EĞITIM MERKEZI

Soyut uzay ve astronomiyi 
en iyi ifade eden sayıları ve 
arkalarındaki derinliği astronominin 
komşuluğunda tüm insanlığa 
çocuklara ve gençlere sunmak; 
sayıları, matematiği, geometriyi 
tanıtmak ve sevdirmek, konu ile 
ilgili önde gelen bilim insanlarını 
tanıtmak, bilim kenti markasını 
pekiştirmek için tasarlandı.

AFET MÜZESI VE 
EĞITIM MERKEZI
Erzurum, jeolojik ve topografik 
yapısı nedeniyle can ve mal 
kayıplarına yol açan depremlerle 
sık karşılaşan bir şehir. Korku 
ve yaşanan olumsuz anıları 
hafifletecek, depremle yaşama 
bilgisini gündemde tutmak için 
tasarlanan bu merkez ile aynı 
zamanda çığ, sel, yangın, duman 
ve teknolojik afetlere yönelik 
bilgilendirmeler yapılacak ve 
farkındalık oluşturulacak. 
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DÜNYADA ILK
Dünyada yaklaşık bin 500 bilim merkezi, 40 bin civarında müze, 10 bine 
yakın bilim kampı, 5 bin civarında doğa parkı, 1 milyon 500 bin civarında 

eğitim merkezi, 50 bin civarında engelli eğitim merkezi bulunuyor. Bu 
proje tamamlandığında içerdiği eğitim ve araştırma merkezleri konsepti ile 
dünyanın tematik müze konseptindeki ilk bilim müze doğa tarih ve eğitim 

parkı olacak. İçerdiği farklı unsurları ile de tüm dünya insanlarının buluşma 
noktası haline gelecek.

Projeyle birlikte 
Erzurum’da; Kar Tanesi 
Müzesi Eğitim Parkı, 
Astronomi Müzesi ve 
Eğitim Merkezi, Sayılar 
Müzesi ve Eğitim Merkezi, 
Afet Müzesi ve Eğitim 
Merkezi, Böbrek ve Kalp 
Eğitim Araştırma Merkezi 
ve Müze Parkı, Tarih Duvarı 
Müzesi ve Eğitim Müzesi 
ve Biyoçeşitlilik Parkı 
oluşturulacak. 

TARIH DUVARI MÜZESI 
VE EĞITIM MERKEZI

Dünya’nın ilk tarih duvarı müzesinde 
111 bin 111 adet taşla tarih yeniden 
yazılacak. İsteyen vatandaşlar, 
bu taşlardan satın alarak tarih 
duvarına isimlerini yazdırabilecek. 
Geçmişimizin ve bizlere ışık tutan 
değerlerimizin içerisinde ilerlerken 
bizlere Anadolu’nun kapılarını 
açan Selçukludan Osmanlı’dan 
günümüze ve özetle bin yıl 
öncesine ışık tutarken gelecek bin 
yılın temelleri atılacak. 

BIYOÇEŞITLILIK PARKI

Bu proje ile peyzaj mimari açısından 
uygun olabilecek alanlarda yeşil 
heykeller, Türkiye bahçeleri, göl 
ve su kenarı dinlence çalışmaları 
gerçekleştirilecek. Özellikle bitki 
ve böcek başta olmak üzere 
bölgenin sahip olduğu zenginlik 
değerlendirilecek, koruma 
altına alınacak, çevre kültürü 
oluşturulacak.

BÖBREK, KALP EĞITIM 
VE ARAŞTIRMA 
MERKEZI ILE MÜZE 
PARKI

İşte hayatımıza, aklımıza, 
duygularımıza ve tabii ki sağlığımıza 
hükmeden diyabet, obezite, 
hipertansiyon, tuz ve sigarayı 
yakından tanıma ve vücudumuzda 
oluşturduğu tahribatı gözler 
önüne sermek için bu proje hayata 
geçirilecek. 

Erzurum’da halihazırda bir Arkeoloji Müzesi de 
bulunmakta. Erzurum ve çevre illerden çeşitli 
şekillerde kazandırılan eserlerin sergilendiği 
müze, 1942 yılında Çifte Minareli Medrese’de 
faaliyete geçmiş, 1967 yılında yeni binasına 
taşınmıştır. 1994 yılında Yakutiye Medresesi Türk-
İslâm Eserleri ve Etnografya Müzesi’nin açılması ile Arkeoloji 
Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Bağlı birimleri Türk-İslâm Eserleri 
Müzesi ve Atatürk Evi Müzesidir. Ayrıca çevre illerdeki geniş bir 
bölgede çalışmalarını sürdüren müdürlüğün idari işleri de bu binada 
sürdürülüyor.

Erzurum’daki Müzeler



38   HAZİRAN / TEMMUZ 2018

HABER
EĞİTİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın da katıldığı, ‘Milli 
Enerji Eğitim Hamlesi’ kapsamında 
düzenlenen ‘Tabii Kaynaklar ve 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri’ protokol imza 
töreninde konuştu.

Milli Enerji Eğitim Hamlesi kapsamında 
okullarda, enerji alanında işleri başarıyla 
yürütecek, hedeflerin ötesine taşıyacak gençler 
yetiştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Albayrak, “Yerlileşme ve yerli üretim dedik. 
Enerji teknolojilerinin de yerlileştirilmesi 
gerekiyor dedik. Dünya yeni bir dönemin 
eşiğinde. Artık teknoloji kullanan değil, 
üreten ve ihraç eden ülkelerin altın çağını 
yaşayacağı yeni bir yüzyıla girdik. Türkiye’ye 
en büyük sıçramayı yaptıracak olan, teknoloji 
alanında da üretim ortaya koymasıdır. Tüm 
stratejileri de teknoloji yerlileştirilmesi üzerine 
kuruyoruz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılamayı 
değil, Türkiye’nin bu alanda üretim üssü haline 
gelmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerji okulları 
ile nitelikli 
insan kaynağı 
oluşturulacak
Enerji alanında gençler yetiştirmek üzere 
10 okul yapılıyor. Bunlardan 3’ü yenilenebilir 
enerji lisesi, diğer 7’si tabii kaynaklar lisesi 
olacak. Söz konusu eğitim projesi, Nurol 
Holding, Sabancı Vakfı, TANAP Doğalgaz 
İletim AŞ ve Doğanlar Holding’in destekleriyle 
gerçekleştirilecek. 
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Albayrak, enerjide başlıca 
hedefin yerli üretim ve teknolojinin 
geliştirilmesi olduğunu dile getirerek, 
“Bunları ne kadar geliştirirsek, 
dünyanın geleceğinde de o kadar 
söz sahibi oluruz. Enerjinin her 
alanında ihtisaslaşmaya giden eğitim 
kurumlarına ihtiyacımız var. 10-20-50 
yıllık planlar yapıyorsak, bu süreci 
besleyecek insan kaynağı da aynı 
ölçüde olmak zorunda” diye konuştu.

Bugün gerçekleştirilen yatırımın, 
insana yatırım olduğunu vurgulayan 
Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: 
“Milli enerji ve maden politikası 
Türkiye’nin gelecek hedefleriyle 
uyumlu şekilde hazırlandı. Bu 
hedeflerin gerçekleşmesi için kalifiye, 
yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının 
oluşturulması da gerekiyor. Bizi 
hedeflerimize ve geleceğe taşıyacak 
gençlere yatırımın temellerini 
atıyoruz. Bu hiçbir maddi yatırımla 
ölçülemeyecek bir yatırım. 16 derslikli 
10 okulun yapımı gerçekleşecek. 
Bunlardan 3’ü yenilenebilir enerji 
lisesi, diğer 7’si tabii kaynaklar lisesi 
olacak. Aralarında Hatay, Trabzon, 
Zonguldak, Balıkesir ve Sivas’ın 
da yer aldığı illerimizde atölye, 
laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor 
salonlarıyla tam donanımlı liseler 
kurulacak. Bu okullarımız hem enerji 
teknolojilerinin geliştirilmesi hem 
de rezerv madenciliği anlamında çok 
önemli bir rol ifa edecek.”

“MESLEK LISELERININ 
SAYISI ARTTIRILMALI”

Meslek liselerinin sayılarının daha da 
artırılması gerektiğine dikkati çeken 
Albayrak, gelişmiş ülkelerde mesleki 
eğitime ciddi önem verildiğini 
söyledi. Albayrak, sanayi ve 
akademi iş birliğiyle enerji alanında 
yeni gelişmeler yaşanacağını 
vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Meslek lisesi sadece bir okul 
meselesi değil, bunun ötesinde 
kalkınma meselesidir. Meslek lisesi 
bir ülkenin büyümesi, gelişmesi ve 
üretmesi için önemlidir. Daha yolun 
başındayız daha büyük başarılara 
imza atacağız. Amacımız, bilimsel ve 
teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak 
enerjide teknoloji üretiminde Türkiye’nin 
yetkinliğini artırmak. Türkiye’nin 
kara ve deniz sondajcılığında kendi 
hedeflerine, kendi imkânlarıyla 
ilerleyeceğine inanıyorsak, ülkemizi 
muasır medeniyetler seviyesi üzerinde 
hayal ederek tek tek hedeflerimize 
bu sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. 
Heyecanımızı, motivasyonumuzu işte bu 
gençlerimizin üzerine inşa ediyoruz. İşte 
bu yatırımlarla, büyük ve güçlü Türkiye 
idealini daha da ileriye taşıyacağız.”

“Sadece 
ihtiyaçlarımızı 
karşılamayı değil, 
Türkiye’nin bu 
alanda üretim üssü 
haline gelmesini 
amaçlıyoruz.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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Otomobiller 
elektriğe 
bağlanıyor
Sürdürülebilir bir 
dünya için endüstrilerin 
geliştirdiği önlemler 
arasında elektrikli ve hibrit 
araçlar da yer alıyor.
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Dünya 5 Haziran’da Çevre Günü’nü 
kutlamaya hazırlanıyor. Kaynakları 
hızla tükenen, nüfusu ise hızla 
artan yerkürenin sürdürülebilirlik 
sorunları Çevre Günü’nde dünyanın 

her ülkesinde farklı platformlarda tekrar gündeme 
getiriliyor ve çözüm aranıyor. Sorun yerel değil 
global olunca çözümlerin de evrensel standartlar 
taşıması gerekiyor.

Bu kapsamda enerji verimliliği, enerji tasarrufu, 
çevre dostu binalar, çevre dostu malzemeler vs 
pek çok konu aynı anda tartışılıyor. Nasıl binalar 
enerjinin büyük kısmını harcayan ve karbon 
salımı ile dünyaya en fazla zarar veren unsurların 
başında geliyorsa, en az binalar kadar zarar veren 
tehlikeli bir faktör olan artan araç sayısı ve buna 
bağlı artan yakıt ihtiyacı ve karbon salımı da ihmal 
edilmiyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir dünya 
için endüstrilerin geliştirdiği önlemler arasında 
elektrikli ve hibrit araçlar da geliyor. 

Elektrikli araç denince akla bilimkurgu ya da 
aksiyon filmleri gelmesine gerek yok. Artık günlük 
yaşantımızda bu tip araçları daha çok göreceğiz. 
Hatta sadece otomobil formunda da gelmeyecekler. 
Kaykay, paten, bisiklet… Aklınıza ne gelirse!

GELECEĞIN OTOMOBILI ELEKTRIKLI 
OLACAK

Dünyanın önde gelen otomotiv markaları 
elektrikli araç gelişimine milyarlarca dolar yatırım 
yaparak gelecekte pazar paylarını artırmanın 
peşinde. Firmalar geleceğin otomobilinin elektrikli 
olacağını düşünüyor…

Hesaplamalara göre, 2022 yılının sonunda 
otomotiv üreticileri pazara 136 yeni elektrikli 
araç sürecek. Sadece ABD’li üretici Tesla’nın bu 
yılsonunda elektrikli araç geliştirmeye ayırdığı 
yatırım tutarı 10 milyar doları bulacak. Volkswagen 
ve General Motors gibi devler de elektrikli araç 
pazarından pay kapmak için yatırımlarını artırıyor. 
Lüks otomotiv üreticilerine çalışan Almanya 
merkezli strateji geliştirme şirketi Vivaldi’nin 
kurucusu ve CEO’su Erich Joachimsthaler, ABD’li 
yayın kuruluşu Bloomberg’e yaptığı açıklamada, 
“Geleceğin elektrikli olacağından kimsenin kuşkusu 
yok” demişti. Otomotiv firmalarının adımlarının 
elektriğe yöneldiğini vurgulayan Joachimsthaler, 
bunun da Tesla ve yeni düzenlemelerle 
gerçekleştiğini kaydetti.

Her elektrikli otomobil elektrikli bir 
motor kullanır. Hibrid otomobiller 
ise içten yanmalı motorla birlikte 
itiş için bir elektrikli motor kullanır. 
Enerji otomobilin içinde benzin, 
dizel, propan, doğal gaz, hidrojen, 
batarya, ultrakapasitör, volan ve 
sıkıştırılmış gaz olarak depolanabilir. 
Bu enerji sonrasında geri alınır ve 
motorun tarzına göre doğru olan 
enerji kaynağı, motor tarafından 
mekanik enerjiye dönüştürülür. 

Sadece şarj edilebilen batarya 
kullanan otomobiller kirlilik 

salımı yapmaz. Elektrikli 
otomobiller daha verimlidir 
ve benzinli motorlardan 
daha az kirlilik yapar. 

Elektrikli otomobiller her 
şekilde ve performansta 

karşımıza çıkabilir. Genelde, hafif 
ve daha aerodinamik otomobiller 
daha iyi performans gösterir.
Elektrikli araçların fiyatları, yapım 
giderlerine değil, pazar durumuna 
göre ölçülür. Elektrikli otomobiller 
daha ucuz olmalıdır çünkü daha az 
parçaya sahipler. Bu aynı zamanda 
giderinin de çok fazla olmadığı 
anlamına gelir. Hibritler ise standart 
benzinli otomobile göre iki kat daha 
verimli çalışıyor. Böylelikle hem 
parçadan tasarruf ederken hem de 
yakıtı daha verimli kullanabilirsiniz. 
Elektrikli araçlar da normal 
otomobiller kadar dayanıklıdır.

ELEKTRIKLI ARAÇLARIN 
FARKLARI
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OTOMOBILLER 
RESTORANDA ŞARJ 
EDILECEK

Tabii otomobil bataryaları da tıpkı 
telefon bataryaları gibi şarj ediliyor. 
Hem de yeni yazılımlar ve yatırımlar 
sayesinde, restoranlarda, kafelerde ya da 
gittiğiniz AVM’de bile şarj etmek mümkün 
olacak. Ancak 3 saatten daha kısa sürede 
şarj etmemeniz önemli. 20 dakika kadar 
hızlı bir sürede şarj edilebiliyor olsalar 
da çok fazla gidemezler ve özel şarj 
merkezlerinin kullanılması gereklidir. Gece 
şarj edildiği takdirde herhangi bir elektrik 
kaynağı kullanılabilir. 3 saatlik şarj etmede 
220 Volt’luk bir kaynak gerekiyor. 

UZAKLARA GITMEK 
ARTIK MÜMKÜN

Çoğu elektrikli araç günlük şehir içi 
ihtiyaçlarını karşılıyor ve ikinci bir 
araca ihtiyaç duyulmuyor. Bir elektrikli 
otomobilin şarj edilmeden gidebileceği 
yol 50 ila 200 km arası değişiyor, 
ama ortalaması 100 km. Menzil, 
ağırlık, aerodinamik, sürücü tarzı ve 
üzerindeki aksesuarlara göre değişkenlik 
gösterebiliyor. Eğer bataryanız bitmek 
üzereyse en yakın şarj yerini kullanmanız 
gerekiyor. Türkiye’de şarj üniteleri her 
geçen gün artarken, dünyanın kimi 
şehirlerinde benzin istasyonundan daha 
fazla şarj ünitesinin olduğunu söylemek 
mümkün. Türkiye’de Zebra Elektronik 
AŞ gibi şirketler yerli şarj araç ünitelerini 
üretmeye ve konumlandırmaya 
başladılar bile…

Boğaziçi Üniversitesi 
tarafından Türkiye’de 

elektrikli araçlar konusunda 
ulusal ölçekte yapılan 

araştırma, Türkiye halkının 
elektrikli araç satın almak 
istediğini ortaya koyuyor. 

Araştırmaya göre ülkemizde 
elektrikli araç sayısı dört yıl 

içinde 56 kat artarak 140 
bine, şarj istasyonu sayısı 

da beş yılda 35 kat artışla 14 
bine ulaşacak. 

TÜRK HALKI 
ELEKTRIKLI 

ARAÇ ALMAYA 
ISTEKLI

YARIŞ ÇIN VE ABD ARASINDA 

Elektrikli araçlara yatırımda ABD ve Çin firmaları adeta birbirleriyle 
yarışıyor. Sadece Kuzey Amerika’da üretilecek yeni elektrikli araçların 
sayısının 2022 yılının ilk çeyreğinde 47’ye ulaşması bekleniyor. Bu 
yılın üçüncü çeyreğinde bu rakam 24 oldu. Çin’deki üretim rakamının 
ise yine 2022’nin ilk çeyreğinde 80’e ulaşacağı ifade ediliyor. Diğer 
ülkelerdeki üretimle birlikte bu rakamın 2022 yılı sonunda 136’ya ulaşacağı 
kaydedilirken, bu rakama hibrit ve diğer yakıt hücreli otomobillerin dâhil 
edilmediği vurgulanıyor. 
Dünyanın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin, karbon emisyonunu 
2030’a kadar düşürme hedefi için elektrikli araçlara büyük önem veriyor. 
Sektörün öncüsü Tesla, elektrikli TIR’ı Semi’yi dünyaya tanıtacak. Alman 
otomotiv devi Volkswagen de elektrikli kamyon geliştirilmesine 1.7 milyar 
dolar kaynak ayırdığını açıkladı.
Scania, DAF ve Volvo gibi ağır vasıta üreticilerinin de elektrikli araçlara 
büyük yatırımlar yaptıkları biliniyor. Konu ile ilgili Sözcü’ye özel açıklamalar 
yapan Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Bosch, Ar-Ge 
bütçesinin yaklaşık yarısını çevre ve kaynak korumasına harcıyor ve bu 
tutar yaklaşık 3.5 milyar Euro’yu buluyor. Bosch olarak yıllık elektromobilite 
Ar-Ge bütçemiz 400 milyon Euro. Sadece ticari araçlara ve otomobillere 
yönelik yapılan inovasyonların değil, iki tekerlekli araçlar ve paylaşım 
uygulamalarının da yeni trend olduğunu görüyoruz. Bu yüzden paylaşımlı 
mobiliteye yönelik tamamen yeni modelleri pazara sunuyoruz” dedi.

ABD’li üretici 
Tesla’nın bu 
yılsonunda 

elektrikli araç 
geliştirmeye 

ayırdığı 
yatırım 

tutarı 10 
milyar doları 

bulacak. 
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ELEKTRIKLI ARAÇLARA 
YERLI ŞARJ ÜNITESI
Zebra Eletronik, 2011 yılından bu yana 
Voltrun markası altında şarj üniteleri 
üretiyor. Bu üniteler şimdiden Alpet ve 
Petrol Ofisi gibi benzin istasyonlarında 
yerini almaya başladı.
Zebra Elektronik Aş Yönetim Kurulu 
Üyesi Emre llıcalı, Türkiye’de çevre dostu 
yeşil binaların elektrikli araç hareketinin 
öncüsü durumunda bulunduğunu 
belirterek, “Çünkü yeşil binaların 
kriterlerinden birisi de otopark adedinin 
belli bir oranı kadar elektrikli araç şarj 
istasyonu bulundurulması. Binadan 
binaya bu oran değişiyor, ama toplam 
otopark kapasitesinin yüzde 2’sinin 
yakalanması gerekiyor. Bu oran şu an 
için böyle” diye konuştu. 
Voltrun markasıyla elektrikli araçlar için 
ürettikleri yerli şarj ünitesinde şu anda 
100’den fazla kurulum gerçekleştirdiklerini 
anlatan Emre Ilıcalı, “Tasarımından 
yazılımına, ekipmanlarına ve dış çepherine 
kadar yerli bir şarj ünitesi olan Voltrun’un 
maliyeti de gücüne göre değişiyor. Bu şarj 
üniteleri giderek daha büyük bir ihtiyaç 
haline gelecek” dedi. 
Türkiye’de yılda 1 milyonun üzerinde 
otomobil satıldığını hatırlatan llıcalı, “Bu 
rakamın yüzde 1’i elektrikli olsa 10 bin 
araç eder. 10 bin elektrikli araç için en 
az 20 bin tane şarj istasyonu gerekir ki 
ihtiyaç karşılanabilsin. Türkiye’de halen 
en fazla 300 şarj istasyonu var, ama 
2019-2020 civarında ihtiyaç daha çok 
artacak” değerlendirmesinde bulundu. 
Alpet, ilk elektrikli araç şarj istasyonunu  
İstanbul Gürpınar Petrol İstasyonu’nda 
hizmete açtı. İstasyon ilk üç ay ücretsiz 

hizmet verecek. 
Alpet CEO’su Ali Murat 

Yeşilyurt, “Hayata 
geçirdiğimiz ‘e-station’ 
noktalarıyla elektrikli 
araçlar için hizmet vermeyi 
hedefleyen ilk firmalardanız. 

Bu da yeniliklere açık 
olduğumuzu, sektörü takip 

ettiğimizi ve gelişmeye önem 
verdiğimizi gösteriyor” şeklinde 
konuştu. İstasyonlarda, Voltrun 
üye kartı veya Voltrun aplikasyon 
üzerinden kredi kartı ile şarj işlemi 
yapılabilecek.Pazarda Voltrun gibi 
yayılma eğilimi gösteren G-Charge, 
E-Şarj (BİKA) gibi markalar da bulunuyor. 
Üstelik bu alanda dünyadan yeni 
rakiplerin de iç piyasaya girmesi 
bekleniyor.

TÜRKIYE’DE 2500 
ELEKTRIKLI ARAÇ VAR

Türkiye’de hibrit araçları saymazsak 
2017 yılı sonu itibarıyla kullanımda 
olan yaklaşık 2 bin 500 elektrikli 
araç bulunuyor. Araştırmaya göre 
2022 yılında ülkemizdeki elektrikli 
araç sayısının 56 kat artarak 140 bine 
ulaşması bekleniyor. EPDK’nın meclis 
komisyonuna sunduğu verilere göre, 
2017 sonu itibarıyla Türkiye’de halka açık 
ve aktif kullanımda olan 400 adet şarj 
istasyonu bulunurken, 2022 yılında bu 
rakamın 14 bine çıkması öngörülüyor. Bu 
da beş yıl gibi kısa bir sürede 35 kat artış 
anlamına geliyor.

ITÜ’DEN DÜNYADA  
BIR ILK

Öte yandan ITÜ elektrikli araçların 
yolda kalmasının önüne geçecek 
‘pil teknolojisinin’ çalışmalarını 
tamamladı. İTÜ Rektörü Mehmet 
Karaca geliştirilen yazılımlarla pillerin 
şarj ömrünün hatasız hesaplanabildiğini 
açıkladı.
Rektör Mehmet Karaca elektrikli 
araçların pil teknolojisi hakkında 
gelinen noktayı anlatarak, “Türkiye’deki 
elektrikli araçların Ar-Ge’si burada 
yapılıyor. Bin kilometreyi 6 dakikada 
şarj ederek gitmeyi düşünüyorlar. Öyle 
bir hedefleri var. 400-450 kilometre 
yarım saat şarjla gidiliyor şu an. Cep 
telefonlarında şarjın ne kadarının kaldığı 
konusunda hiçbir fikriniz yoktur. Cep 
telefonun pili yüzde 4 gösterirken 
bir anda yüzde 1’e düşebiliyor. Cep 
telefonunda katlanılabilir bir şey ama 
araçta bu olduğu zaman çok yanlış. 
Piller üretimden standart çıkıyor ama 
kullanımda hepsinin kendi yaşam 
öyküsü oluyor” dedi. 
Akşam’ın haberine göre; Karaca, 
“İTÜ’de geliştiren yazılımlarla birlikte bu 
pillerin hikâyesi de takipte. Ona göre 
yüzde kaç şarjı kaldığını hesaplıyor. 
İTÜ Enerji Enstitüsü olarak bunun 
üzerine çalışmaları tamamladık. 
Böylece elektrikli araçların yolda 
kalmasının önüne geçilebilecek” diye 
konuştu. İTÜ’nün bu çalışması alanında 
dünyada bir ilk oldu. İTÜ’de yeni 
nesil telekomünikasyon sistemlerini 
geliştirmek amacıyla ‘İTÜCELL Mobil 
Genişband Açık Alan Test Merkezi’ 
oluşturulduğunu söyleyen Karaca yeni 
nesil telekom standartları konusunda 
söz sahibi olmak üzere çalıştıklarını 
belirtti.

Dünyanın en büyük 
otomobil pazarına 
sahip olan Çin, 
karbon emisyonunu 
2030’a kadar 
düşürme hedefi için 
elektrikli araçlara 
büyük önem veriyor.
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Dünyada son yıllarda 
yaşanan iklim 
felaketlerinin ve doğal 
afetlerin en büyük 
kaynağı olarak gösterilen 

küresel ısınma şu anda ortalama 1-1,5 
santigrat derece arasında değişmekte. 
Önümüzdeki birkaç on yıl içinde bu 
değişikliğin artı yönünde 2 dereceye 
çıkacağı gerçeği ise birçok bilimsel 
araştırmada ifade edilen ve tahminlerin 
ötesinde bir beklenti ile günümüzün en 
acil önlem alınması gereken realitesi 
haline geldi.

Küresel ısınmanın en büyük 
nedeni atmosferdeki karbondioksit 
gazının artmasıdır. Karbondioksit 
gazındaki bu artışın en büyük sebebi 
de özellikle yoğun olarak tüketilen 
ve her geçen gün tüketim miktarı 
artan petrol, benzin mazot gibi 
fosil yakıtların yanmasıdır. Isıtma, 
soğutma, motorlu araçlar, elektrik 
üretme gibi temel unsurların ana 
ham maddesi günümüzde halen 
fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların 
olumsuz etkileri ve ekonomik 
ömrünün sınırlılığı insanoğlunun 
günümüzdeki en önemli girişimlerini 
ve çalışmalarını yürütmesi için bir 
yandan da motive edici bir etkiye 
sahip olmuştur. Güneş, rüzgar, 
jeotermal sular, biokütle ve biogaz, 
geri dönüşüm vb gibi doğal enerji 
kaynakları her geçen gün daha 
verimli ve ekonomik olmakta, 
yaygınlığı artmaktadır. Aslında 
uzun yıllardır kullanılan nükleer 
enerji ve hidroelektrik santralleri 
de doğal kaynaklar sınıfında 
değerlendirilebilecek büyük enerji 

kaynakları olmakla birlikte yüksek ilk 
yatırım maliyetleri ve çevreye büyük 
zarar verme potansiyelleri nedeniyle 
bu grup içinde daha tartışmalı bir 
yerde bulunmaktadır.

Küresel ısınmanın çözümü 
bir anda gerçekleştirilebilecek bir 
durum değil. Atmosferdeki görece 
yüksek karbondioksit oranının 
doğal ve yaşama uygun değerlerine 
dönebilmesi için bir 100 yıl daha 
geçmesi gerekmektedir. 

Karbondioksit miktarının 
artması gibi diğer bir önemli 
olumsuz etken ise su ve yağmur 
rejimlerinin bozulmasıdır. Özellikle 
sahip olduğumuz tatlı su kaynakları 
azalmakta, yoğun nüfus artışının da 
etkisi ile kıtlık, kuraklık ve sel gibi 
felaketler yaşanmaktadır. Şehirlerde 
doğal toprak alanlar kalmadığı ve 
dere yatakları inşaatlarla dolduğu 
için ani yağan yağmur suları bir anda 
sel olmakta, can ve mal kayıplarına 
sebebiyet vermektedir.

İnsanoğlu olarak çevreye yıllardır 
verdiğimiz zararı bir yerlerinden tamir 
etmeye başlamamız gerektiği açıktır. 
İşte bu nedenle kimi sivil toplum 
örgütleri karbon ayak izini azaltacak 
proje ve kuruluşları ödüllendirerek 
konuya dikkatleri artırmaktadır. 
Karbon ayak izi, herhangi bir ürünün 
üretilmesi için ortaya çıkan ve 
atmosfere salınan karbon miktarını 
veren bir değerdir.

Türkiye’de karbon ayak izini 
azaltarak iklim değişikliği ile 
mücadeleye destek olan 26 kuruluş,  
nisan ayında Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği tarafından 

DÜŞÜK KARBON 
KAHRAMANLARI
Şirketler, belediyeler, sivil toplum örgütleri düşük karbon 
kahramanı olmak için yarıştı. 2018 yılı Düşük Karbon 
Kahramanları ödülleri sahiplerini buldu.
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 “BU GIDIŞE BIR DUR 
DEMEK LAZIM”

İTÜ Öğretim Üyesi ve 
SÜT-D Başkanı Prof. Dr. 
Filiz Karaosmanoğlu, 
“İklim dostu yaşamı 
başarmamız mühim ve gerekli. 
Dünyamıza yeterince zarar verdik, 
iklimimizi değiştirdik. Bu gidişe bir dur 
demek lazım. Sanayimiz düşük karbon 
ekonomisi ile ilerleyerek büyümeli. 
Dördüncüsünü verdiğimiz bu ödül ile 
enerji, kimya, çelik, çimento, beyaz eşya 
ve atık sektörleri ile yerel yönetimlerdeki 
sera gazı cimrilerinin teknik ve sosyal 
başarılarını ödüllendirerek SÜT-
D’nin sürdürülebilirlik yaşam kültürü 
kazandırılması hedefinde ilerledik” diye 
konuştu.

TACIKISTAN’DAN 
BAŞVURU GELDI

Prof. Karaosmanoğlu bu yıl 
Tacikistan’daki Little Earth adlı 
çevre organizasyonun Temiz Enerjiyle 
Sürdürülebilir Topluluklar adlı 
projesiyle ödüle aday olduğuna da 
dikkat çekerken “Bu başvuru enerjimizi 
artırırken, yaygın etki yapabilmenin 
gururunu da bize yaşattı” dedi. 

Atmosferdeki görece yüksek 
karbondioksit oranının doğal ve yaşama 
uygun değerlerine dönebilmesi için bir 
100 yıl daha geçmesi gerekmektedir. 

Düşük Karbon Kahramanı olarak 
ödüllendirildi.

Sera gazı salımında cimri 
davranarak iklim değişimiyle 
mücadele eden kuruluşlar, İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev 
sahipliğinde düzenlenen 5. İstanbul 
Karbon Zirvesi’nde Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 
tarafından Düşük Karbon Kahramanı 
olarak ödüllendirildi. Karbon 
yönetimini başaran 69 projenin 
aday olduğu değerlendirmede 26 
kuruluş SÜT-D tarafından ödüle 
layık görüldü. Düşük Karbon 
Kahramanları ödüllerini Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı Adnan 
Tan’ın elinden aldı.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim olgusu konusunda 
bilgi ve kapasite oluşturmak, konunun farkındalığını artırarak, ulusal ve uluslararası etkinliklerle 
yaygın etki yaratmak hedefi ile 2013 yılında kamu, iş ve akademi temsilcilerince kuruldu. SÜT-D tüm 
etkinliklerinde resmi erk, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve medya ile 
yakın iş birliğinde olma ve “Sürdürülebilirlik” kavramının tüm sosyal ve teknik yönleriyle uğraş vermeyi 
öncelikli görerek, yerküre için yeşil sivil gücünü ortaya koymaktadır.

SÜT-D 
HAKKINDA:
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KARBON AYAK IZINI 
DÜŞÜRMENIN YOLLARI

Sürdürülebilirlik uzmanı, mimar 
Kaan Tiggin, bloğunda yayınladığı 
yazısında karbon ayak izini 
düşürmenin yollarını yazdı. İşte o 
yazıdan alıntılar:
• Şehirler, doğal ortamlara göre 

yaklaşık 4 santigrat derece 
daha sıcaktır. Şehirlerimizin 
soğutulmasını sağlamalıyız. 
Bunun için şehirlerimizdeki yeşil 
alanları arttırmalı, ağaçlandırma 
faaliyetlerine hız vermeliyiz. 
Sokaklarımızda, mahallelerimizde 
ağaçlandırma kampanyaları 
düzenlemeliyiz.

• Şehirlerimizdeki akarsu, göl, 
dere miktarlarını arttırmalıyız, 
dere yataklarını inşaatlardan 
temizlemeliyiz.

• Yollarımızda, kaldırımlarımızda, 
meydanlarımızda suyu altına, 
toprağa geçiren asfalt ve beton 
kullanmalıyız. Yağmur suyunun 
toprakla bütünleşmesine engel 
olmamalıyız. Yer altı tatlı su rejiminin 
normale dönmesi için bu oldukça 
önem göstermektedir.

• Günümüz teknolojisi ile evsel 
atıkların çöp olarak görülmesi 
ve çöp biriktirme dağları haline 
gelmesi oldukça ilkel ve yanlış bir 
toplumsal tutumdur. Tüm evsel 
atıkların geri dönüşüm çemberine 
sokulması ve enerji yada geri 
dönüştürülmüş cam, kağıt, 
plastik vb gibi endüstriyel ürünler 
olarak kullanılması için mücadele 
vermeliyiz. Binalarımızda 0 atık 
politikası uygulamalıyız, atıklarımızı 
ham madde gibi görmeliyiz.

• Güneş, rüzgar vb. gibi alternatif 
enerji kaynaklarından  üretilen 
enerjinin depolanabilmesi için 
lityum pillerin yanında magnezyum, 
sodyum, alüminyum vb gibi pillerin 
de kullanımını yaygınlaştırmalıyız.

• Ulaşımda mümkün olduğunca 
özellikle metro gibi toplu ulaşım 
sistemlerini tercih etmeli karbon 
ayak izimizi düşürmeliyiz. Toplu 
taşıma araçlarından yorgun olanların 
kullanımını engellemeliyiz. Uzun 
yıllar şehirler arası çalıştıktan sonra 
yorulan otobüslerin şehir içlerine 
sokulmasına izin vermemeliyiz. Tüm 
toplu taşıma araçlarının ve tüm 
kamu araçlarının öncelikle elektrikli 
araç sınıfına geçmesi için baskı ve 

bilinç oluşturmalıyız.
• Şehirlerdeki ve şehirler arası 

istasyonlardaki elektrikli araç şarj 
noktalarının sayısının arttırılması ve 
bunların ücretsiz olması için talepte 
bulunmalıyız.

• Dünyada ve ülkemizde tüketilen 
enerjinin yaklaşık yüzde 75’i 
binalarda tüketilmektedir. Dolayısıyla 
öncelikle hepimiz evlerimizde, 
apartmanlarımızda enerji tasarrufu 
sağlayacak önlemler almalıyız. 
Binalarımızda yalıtımsız hiç bir dış 
yüzey bırakmamalıyız. Temelden 
başlayıp tüm dış duvarları, daireler 
arası duvarları ve döşemeleri ve 
en üstte çatıyı çok iyi bir sistemle 
ısı yalıtımıyla sarmalıyız. Bu sayede 
kışın ısınmak yazın serinlemek için 
harcanması gerekecek enerji ve 
maliyetlerden kurtulmuş olacağımızı 
düşünmeliyiz. 

• Çeşme suları ile kesinlikle araç 
yıkamamalıyız.

• Projelerimizin uygun alanlarında, 
toprak altında, çatıda yağmur suyunu 
toplayacak ve gerektiğinde kullanacak 
depolar yapmalıyız.

• Çeşme ve musluk suyunu toplayacak 
ve gri su olarak kullanacak sistemleri 
projelerimize entegre etmeliyiz.

• Yapılarımızdaki ısıtma ve soğutma 
sistemlerini mümkün olduğunca 
merkezi ve enerji tasarruflu 
sistemlerden seçerek uygulamalıyız.

• Yapılarımızda seçeceğimiz ve 
kullanacağımız ürünlerin karbon ayak 

izlerini öğrenmeli, düşük, 0 veya 
negatif karbon ayak izli ürünleri 
tercih etmeliyiz.

• Bina çatılarında ve cephelerinde 
güneş enerji sistemleri olduğu gibi 
paralelinde yeşil teras çatılar ve 
yeşil duvarlar ile kentlerimizdeki 
yeşil bitki miktarının artmasına 
destek olmalıyız. Bunların sulama 
sistemlerini damla ve yağmurlama 
sistemleri ile kurmalı, geri dönüşümlü 
drenaj ağları oluşturmalıyız. Bitki 
sulamada kullandığımız suyun 
israf olmamasına dikkat etmeliyiz. 
Bölgesine ve iklimine uygun az 
su tüketen bitkilerle genel peyzaj 
alanlarını düzenlemeyi tercih 
etmeliyiz.

• Evlerimizdeki çöpleri-atıkları 
ayrıştırarak geri dönüşüm sürecine 
sokmalıyız.

• LED ampuller gibi daha verimli 
ve düşük enerji tüketimli ürünleri 
kullanmalıyız.

• Enerji dağıtım hatlarındaki 
ve şebekelerindeki kayıpları 
önlemeliyiz. Kendi kullanımımızdaki 
enerji tüketimini tasarruflu 
gerçekleştirmeliyiz.

• Yeni projelerde ve tadilatlarda 
yapıların enerji etkinlik 
sertifikasyonuna (LEED, BREAM vb) 
sahip olmalarını sağlamalıyız.

• Enerji politikalarının şeffaflaşması ve 
sürdürülebilir enerji politikalarının 
oluşturulması için yönlendirici ve 
talepkâr olmalıyız.
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Hayatı yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşayabilmek 
felsefesine dayanan Cittaslow hareketine dâhil olan ülkemizde 

15 kent bulunuyor. 20’ye yakın kentin de müracaatı sürüyor. Peki 
yavaş kent nedir, hangi özellikleri taşır?

Selma ŞENOL

YAŞAMI ZEVKLI 
KILAN TESCILLI 

KENTLER
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Akyaka

Türkiye’nin Cittaslow’la tanışması 2009 yılında 
İzmir’in Seferihisar ilçesinin adaylığını açıklamasıyla 

başladı. 6 ay içerisinde adaylık dosyasını hazırlayan 
Seferihisar, 2009 yılında Cittaslow sertifikasını 

kazanarak Türkiye’nin ilk sakin şehri oldu. 

‘Hayatı, yaşamaktan zevk alınacak 
bir hızda yaşayabilmek, komşular 
ve yerel esnafla sıcak bir iletişim 
kurabilmek, kendine yetebilmek, 
el sanatlarına, doğasına, gelenek 
ve göreneklerine sahip çıkabilmek, 
yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanabilmek.’ İşte bugün 28 ülkeye 
yayılmış olan Cittaslow- yavaş kentler 
hareketinin reçetesi…

Cittaslow, kentleri; yaşam 
kalitelerini yükseltmeleri ve farklı bir 
kalkınma modeli ortaya koymaları 

için motive ediyor. Ülkemizde de, 
bu listeye girmeye hak kazanmış, 
Akdeniz’den Güneydoğu’ya, farklı 
bölgelerde 15 destinasyon mevcut. 
Bunlardan en yenisi olan Mudurnu 
bugünlerde, yenilenen imar planları 
ile gündeme geldi. İlçe, deneyimli 
imar planlama ekibi İmpo İmar’ın 
hazırladığı yeni planlarla sağlıklı 
gelişimini sürdürecek. İller Bankası 
tarafından onaylanan planlar, kentin 
‘Sürdürülebilir ve sakin bir yaşam ile 
kolay bir ulaşım ağına sahip olma’ 

kimliğini de korumasını sağlayacak.
Büyük şehirlerin karmaşa ve 

gürültüsünden bunalanlar, kaplıcaların 
şifasından yararlanmak, inanç 
turizmine hizmet veren birimlerini 
ziyaret etmek, tarihi evlerin 
sedirlerinde çayını yudumlamak 
isteyenler için, mutlaka görülmesi 
gereken bir yer olarak tanımlanan 
Mudurnu, Mudurnu Kültürel Miras 
Alan Yönetimi ve belediyesinin yoğun 
çalışmaları neticesinde 5 Mart tarihinde 
yavaş kent unvanını almıştı.



50   HAZİRAN / TEMMUZ 2018

HABER
CITTASLOW

YEREL KİMLİĞİ KORUYAN BİR 
HAREKET

Cittaslow uluslararası bir 
belediyeler birliği. Finlandiya’dan 
Çin’e, Avustralya’dan İspanya’ya 
30 ülkeye yayılmış ve kendi 
kimliklerine sahip çıkmak isteyen 
kentlerin katıldığı bir hareket. 
Bugün Çin’de de İtalya’da da 
Türkiye’de de kentler kimliklerinin 
kaybetmekte, birbirine benzer 
hale gelmekte. Oysa her kentin 
ikliminden, tarihinden, doğasından, 
geleneklerinden, kültüründen ve 
toplumsal yapısından oluşan bir 
kimliği, bir ruhu var. Yüzlerce, hatta 
binlerce yılda oluşan bu kimlik o 
kenti diğer kentlerden ayıran unsur. 
Kent meydanındaki kahve, ara 
sokaktaki kasap, bakkal, yüzlerce 
yıldır yapılan bir yerel yemek, 
gelenekler, yörede yetişen sebze 
veya meyveler o kenti oluşturmakta.  
Günümüzde küreselleşmenin yıkıcı 
etkisi özellikle küçük kentlerin bu 
özelliklerini kaybetmesine neden 
olmakta. Tüm dünyaya yayılan yavaş 
kentlerin bu özelliğini kazanabilmesi 
için yetmiş iki ayrı kriteri sağlaması 
gerekiyor. Bu kriterler; çevre, altyapı, 
kentsel yaşam, turizm politikaları 
gibi farklı alanlarda yoğunlaşıyor. 

Bunların yanında; sanat, sosyal uyum, 
misafirperverlik gibi politikalar da 
esas alınıyor. Yavaş şehir unvanı 
almak isteyen kent, başvurusunda bu 
hususlara uygunluğunu belgeliyor. 

Trafiğin ve gürültü kirliliğinin 
azaltılması, nüfusun belli bir sayının 
altında olması gerekiyor. Yerel el 
sanatlarının korunması ve hava 
kirliliğinin azaltılması da kriterler 
arasında bulunuyor. Yavaş kentler 
kendilerine has özellikleri ile 
turistler için de alternatif bir rota 
oluşturuyor. Bu şehirlerdeki yaşam 
sürdürülebilir olmasıyla öne çıkıyor. 
Hava, trafik, gürültü kirliliğinden 
uzak bu kentlerde, alternatif enerji, 
ulaşım kaynakları kullanılıyor. 
Ayrıca bu şehirlerde çevre bilinci ve 
duyarlılığının da arttığı gözlemleniyor.

Türkiye’nin ilk yavaş şehir 
unvanını alan kent Seferihisar 
olurken,  Isparta’nın Eğirdir ve 
Yalvaç ilçeleri, Sinop’un Gerze ilçesi, 
Muğla’nın Ula İlçesine bağlı olan 
Akyaka mahallesi, Çanakkale’nin 
Gökçeada ilçesi, Şanlıurfa’nın Halfeti 
ilçesi, Ordu’nun Perşembe ilçesi, 
Artvin’in Şavşat ilçesi, Sakarya’nın 
Taraklı ilçesi, Kırklareli’nin Vize 
ilçesi, Yalvaç, Aydın’ın Yenipazar 
ilçesi, Erzurum’un Uzundere ilçesi, 

YAVAŞ KENT NEDIR?

Sanayi Devrimi sonrasında hızla 
gelişen dünya düzeninde insanların 
hayat biçimleri de hızla değişti. 
Özellikle büyük şehir merkezlerinde 
yaşayan kişileri, daha çok çalışmaya, 
daha hızlı yaşamaya ve daha hızlı 
tüketmeye yönlendirdi. Zaman 
kavramının daha önemli olduğu 
kentlerde beslenme alışkanlığı da 
geleneksel aile sofralarını ortadan 
kaldıran şehirsel bir biçime büründü. 
İnsanoğlu ihtiyaçlarına cevap 
veremeyen hızlı kent düzenleri içinde 
daha sakin ve çevreyle iç içe bir yaşam 
tarzı ihtiyacı hissetmektedir. Sakin Şehir 

kavramının temelini oluşturan 
bu yavaşlık felsefesi, 

yavaşlamaya değil, anı ve 
zamanı etkin kullanma 
felsefesine dayalıdır. 
Hareketin temsilcileri, 
‘yavaşlık’ kavramının 
her şeyi salyangoz 
hızıyla yapmak demek 
değil, tersine hayatın 

farklı alanlarındaki aktiviteleri daha 
tatmin edici şekilde ve doğru hızda 
gerçekleştirmek gerektiğine dikkati 
çekiyor.
Yavaş kent Hareketi 1999 yılında 
İtalya’nın Toskana bölgesindeki Greve in 
Chianti’nin Eski Belediye Başkanı Paolo 
Saturnini’nin inisiyatifiyle ortaya çıktı.

Greve in Chianti - Toskana / Italya

Paolo Saturnini
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Seferihisar Belediye 
Başkanı Tunç Soyer

Bolu’nun Göynük ve Mudurnu 
ilçeleri de listede yer alan diğer 
kentler oldu. Türkiye’de halen 20’den 
fazla kentin de bu konuda başvurusu 
olduğu biliniyor.

Cittaslow Birliği’ne üyelik 
için başvuruda bulunan ve 
değerlendirme sureci devam eden 
yerleşim merkezleri arasında ise 
Sinop’un Ahlat, Bitlis’in Adilcevaz, 
Erzincan’ın Ağın ve Kemaliye 
ilçeleri, Muğla’nın Ortaca ve 
Köyceğiz ilçeleri, Ankara’nın Gudul 
ilçesi, Elazığ’ın Palu ilçesi, Tokat’ın 
Zile ilçesi, Malatya’nın Arapgır 
ilçesi, Çanakkale’nin Küçükkuyu 
ilçesi, Giresun’un Tirebolu ve 
Şebinkarahisar, Karaman’ın 
Ermenek, Van’ın Gürpınar, 
Gaziantep’in Oğuzeli,  Kayseri’nin 
Erkilet, Zonguldak’ın Çaycuma,  
Bartın’ın Ulus, Balıkesir’in Sındırgı, 
Mersin’in Gülnar, Amasya’nın 
Gümüşhacıköy ilçeleri bulunuyor.

KRİTERLERİN ASIL AMACI 
Cittaslow Birliği’ne üye olabilmek 

için tarım, turizm, yerel üretim, 
esnaf, tarih, doğa, misafirperverlik 
gibi alt başlıklarda 72 kriter 
hakkında çalışmalar yerine getirmek 
gerekmekte. Bu kriterler bir kentin 

nasıl sürdürülebilir olacağını, nasıl 
kendi değerlerine sahip çıkabileceğini 
ortaya koyan bir yol haritası. 

Seferihisar’da Sığacık Kaleiçi’nde 
üretici pazarı kurulurken, Taraklı’da 
yerel üreticileri meydanda 
restore edilen köşklerin altındaki 
dükkânlarda bulabilirsiniz. 
Kriterlerin asıl amacı kentin her 
açıdan kendi ayakları üzerinde 
durmasını sağlamak. 

TÜRKİYE 2009 YILINDA 
TANIŞTI 

Türkiye’nin Cittaslow’la 
tanışması 2009 yılında 
İzmir’in Seferihisar 
ilçesinin adaylığını 
açıklamasıyla başladı. 
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in herhangi bir turizm kenti 
olmak yerine sürdürülebilir ve kendi 
değerlerine sahip çıkan bir kent 
oluşturmak için Cittaslow olmayı 
hedeflediklerini açıklamasıyla süreç 
başladı. 6 ay içerisinde adaylık 
dosyasını hazırlayan Seferihisar, 
2009 yılında Cittaslow sertifikasını 
kazanarak Türkiye’nin ilk sakin şehri 
oldu. 

Cittaslow’a üye olmak isteyen 
kentler öncelikle kentlerini 

tanıtan bir adaylık mektubu 
hazırlayarak Cittaslow Türkiye 
Koordinasyonu’na başvurmaktadır. 
Ön değerlendirmeyi geçen 
kentler ziyaret edilmekte ve ilk 
değerlendirme ziyareti sonucu 
eksikleri raporlanan kentlere 
1 yıl süre tanınmaktadır. Bu 
süre sonunda eksiklerini 

gideren ve başvuru dosyalarını 
hazırlayan kentler tekrar 

değerlendirilmektedir. 
Geçer puan alan dosyalar 
onay için İtalya’nın 
Orvieto kentinde yer 
alan Genel Merkez’e 
gönderilmektedir. Genel 
Merkez tarafından 
da onaylanan kentler 

Cittaslow sertifikası kazanmaktadır. 
Seferihisar Belediye Başkanı 

Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye 
ağının koordinatörü ve Uluslararası 
Cittaslow Birliği’nin Başkan 
Yardımcısıdır. Cittaslow Türkiye 
ağını yurtdışında 2009 yılından beri 
başarı ile temsil etmektedir. 

Türkiye’de Sakin Şehir kavramı 
yeni olmasına rağmen üye şehirlerin 
projeleri devam etmekte, istekli ve 
adaylık aşamasındaki ‘Sakin Şehir’ 
sayısı da artmaktadır. 

Seferihisar
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AKYAKA

Doğaya saygılı, mimari yapısını koruyan, hizmet altyapısı güçlü, sürdürülebilir ve alternatif turizme odaklı, insanların birlik ve beraberlik 
içinde ortak hareket edebildiği Akyaka, Muğla-Marmaris yolu üzerindedir. Su samurlarından yılan balıklarına, Akdeniz foklarından 
flamingolara, doğayla iç içe Akyaka’nın iki temel cazibesinden biri Azmak Deresi diğeri de mimarisi. Akyaka’nın kendine has mimari 
özellikteki ahşap evleri karakteristiğidir. Hemen merkezde kumsalı olan Akyaka, deniz tutkunları için ideal bir konumda. 

PERŞEMBE

Ordu-Samsun karayolu üzerinde, 
doğal bir koy ve bir sahil kasabası 
olan Perşembe, aynı zamanda Doğu 
Karadeniz’in ikinci büyük limanı. 
Perşembe 40 km’lik kıyı boyu, koyları, su 
altı mağaraları, sıra dışı kaya oluşumları, 
kumsal ve doğal manzaralarıyla 
özelliklidir. Çaka Kumsalı; Mersin 
Köyü Balıkçı Barınağı; Çeşmeönü; 
Kışlaönü; Aktaş Plajı; Efirli Plajı;  Şenyurt 
Şelalesi; Belicesu; Uzunsaçlı’nın Yeri ile 
Medreseönü; eskiden gemicilerin bir 
tür depo ve sığınak olarak kullandığı 
ve üzerinde hala sur kalıntıları olan 
Hoynat Adası, ilçenin yerel kimliğini 
oluşturmaktadır.

TÜRKIYE’NIN YAVAŞ 
KENTLERINDEN ÖRNEKLER
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HALFETI

Birecik Barajı’nın suları altında kalan 
Urfa’nın Halfeti ilçesi, barajın hizmete 
girdiği 2000 yılını artık geride bırakmış 
ve bunu avantaja çevirerek ziyaretçilerini 
ağırlıyor. Fırat Vadisi’nde ilerlerken, 
yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi 
gösterdiği, Atatürk Barajı’nı Birecik 
Barajı’na bağlayan, tepe üzerindeki 
görkemli Rumkale, 1113’lü yıllarda 
başpiskoposluk olarak hizmet vermiş 
bir dini merkezdi. Buraya ulaşabilmek 
için, 70 metre yükselen nehirde feribot 
seferleri başlatılmıştı. Yöreye has 
sarı kesme taşla inşa edilmiş, Ermeni 
mimarisinin örnekleri evler, artık butik 
konukevleri olarak ayakta kalıyor.

TARAKLI

Taraklı, betonlaşmaya direnmiş, cumbalı, 
renkli evleriyle, Osmanlı döneminin tipik 
köylerinden. Sakarya ilinde bulunan 
Taraklı, ortasından Göynük Deresi’nin 
aktığı, küçük, sakin bir yerleşim yeri 
ve birinci derece SİT alanı. Geleneksel 
küçük dükkânlardan, trafiğe kapalı Eski 
Çarşı’sından geçip, çay bahçesinin 
bulunduğu meydana geldiğinizde, 
karşınıza çıkan iki konak da etkileyici.  
Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında 
Vezir-i Azami Yunus Paşa tarafından 
yaptırılan Yunus Paşa Camii (1517) ve 
Tarihi Han, tarihi eserler arasında dikkat 
çekerken,  Yusuf Bey Mahallesi’ndeki 
yedi asırlık çınar ağacı; Hisar Tepesi’ndeki 
Hisar da turistlerin ilgisini çekmektedir. 
Osmangazi tarafından alınışından bu yana 
Taraklı halkı şimşir kaşık ve tarak yapımıyla 
geçinmiş. Buraya ismini veren ünlü 
tarakların üretiminden artık eser yok ancak 
ağaç oyma el işleri ve Taraklı bezi yeniden 
hayat buluyor. 

GÖYNÜK

Evrensel eleme kriterlerini, halkının 
da desteğiyle başarılı şekilde yerine 
getiren Göynük’ün, Cittaslow felsefesi 
ile yaşayan bir kent olduğunu 
kaydeden Göynük Belediye 
Başkanı ve İpek Yolu 
Belediyeler Birliği 
(İPEKBİR) Başkanı Kemal 
Kazan, “Uluslararası 
Cittaslow Birliği’ne üye 
olmak, Cittaslow olmak 
bizim için çokanlamlı ve 
önemli” dedi.  Göynük, 
mimarisini ve doğal 
güzelliklerini koruyarak, 
geleneklerine sahip 
çıkan ‘Bir Osmanlı Kenti’ 
olarak tanınıyor. 
Tüm bu yönleriyle çeşitli bilimsel 
ve tarihi araştırmalara konu oluyor, 
Mimari, doğal yapı ve folklor yönünden 
bozulmamışlığın simgesi olarak 
görülüyor, Akşemseddin Diyar-ı olarak 
da bilinen Göynük aynı zamanda sahip 
olduğu camii ve türbeleriyle inanç 
turizminin de merkezlerinden biri. 
Osmanlı mutfağının tüm özelliklerini 
taşıyan Göynük Mutfağı’nın bu yönüyle 
‘slowfood’ çalışmaları kapsamında 
desteklenebileceğine inanılıyor.

Göynük Belediye 
Başkanı ve Ipek Yolu 

Belediyeler Birliği 
(IPEKBIR) Başkanı 

Kemal Kazan

Halen iki yavaş kentin imar 
planlarını hazırlamakta olan 
İmpo İmar Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Oflaz, ekip 
olarak hem Mudurnu hem 
de Kırklareli-Vize için de imar 
planlaması çalışması yaptıklarını, 
İller Bankası’ndan ihale ile alınan 
Vize’nin planlama çalışmasının 
halen sürdüğünü söyledi. 
Hüseyin Oflaz,  imar planlarının 
günümüzün modern cennetleri 
olarak tabir edilen yavaş kentler 
konusunda hayati önem 
taşıdığına işaret etti. Hüseyin 
Oflaz, “70’den fazla kriteri 
sağlayan Türkiye’deki ilçenin 
yanı sıra birçok müracaatın 
da olduğunu biliyoruz. 
Zahmetli bir süreç, ancak 
iş, yavaş kent ilan edilmekle 
de bitmiyor. Bu özelliğin 
korunması, sürdürülebilmesi, 
gelişimin ve hayata ilişkin 
yapılanmanın bu vasıflara 
göre gerçekleştirilebilmesi de 
önemli. İşte bu noktada imar 
planları ortaya çıkıyor. Çevre, 
alt yapı, kentsel yaşam, hatta 
turizm politikaları gibi imar 
planlamalarını da ilgilendiren 
birçok yaklaşımın yeni baştan 
kurgulanması gerekiyor. Ekibimiz 
her iş ve projede olduğu gibi 
Vize ve Mudurnu’da planlamaları 
yaparken,  kentlerin dokusuna 
hassas yaklaşımlar göstererek 
işlerini gerçekleştiriyor” 
yorumunu yaptı.

Cittaslow’da 
iş yavaş kent 
ilan edilmekle 
bitmiyor



54   HAZİRAN / TEMMUZ 2018

HABER
TOKİ

Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ), İstanbul 
Silivri’de yatay mimari 
ve mahalle konsepti ile 
dar ve orta gelirliler için 

inşasına başlanan 1356 yeni konutun 
kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını 
açıkladı.

İnşasına başlanan 1356 sosyal 
konutun dar ve orta gelir grubunda 
yer alan vatandaşlara dönük 
projelendirildiğini belirten TOKİ 
Başkanı Ergün Turan, iki etapta yer 
alan konutlara ilişkin başvuruların 
18 Haziran itibarıyla başlayacağını 
belirtti.

18 Haziran-29 Haziran 2018 
tarihleri arasında yapılacak olan 
başvurular sonunda 11-12 Temmuz’da 
yapılacak kura çekilişi ile ev 
sahiplerinin belli olacağını belirten 

Turan,198 bin TL’den başlayan konut 
fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 
961 TL’den başlayacağını söyledi.

934 konutun alt gelir grubu, 
422 konutun ise orta gelir 
grubunda bulunan vatandaşlara 
satılacağını vurgulayan Turan, 
“Amacımız hiç konut sahibi olmayan 
vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. 
Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız 
kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini 
istiyoruz” dedi.

DAR GELIRLIYE 961 TL 
TAKSITLE 934 KONUT

Piyasa koşullarında ev sahibi 
olması güç olan dar gelirli vatandaşlar 
için yıllardır ‘dost eli’ yaklaşımıyla 
hizmetlerini sürdürdüklerini belirten 
Turan, “İstanbul’da Silivri’deki 
konut bölgemizde bugün yeni bir 

aşamaya geldik. 1356 konutumuz 
için talep toplamaya başladık. 
Projemiz içerisinde yer alan 2+1 
nitelikte 934 konutumuzu daha 
önce hiç konut sahibi olmamış dar 
gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. 
Konutlarımız alt gelir grubunda yer 
alan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve 
alım gücüne hitap edecek şekilde 
minimum maliyet ile bütçelendi. 
Vatandaşlarımız 198 bin TL ve 961 
TL taksitle konut sahibi olabilecek” 
açıklamasında bulundu.

EMEKLILERE ÖZEL 240 AY VADE 
700 LIRA TAKSIT

Emeklilere dönük ‘İkinci Bahar’ 
kampanyası ile konut projelerinde 
emeklilere yüzde 25 kontenjan 
ayırdıklarını vurgulayan Turan, “2015 
yılında aldığımız bir kararla hemen 

TOKİ, Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile üretilecek bin 356 
konutu satışa çıkartıyor. Projede emeklilere özel yüzde 25 kontenjan 
uygulanacak ve 240 ay vade 700 lira taksit ile ödeme kolaylığı sağlanacak.

Dar, orta gelirli 
ve emekliye 
TOKİ’den müjde



HAZİRAN / TEMMUZ 2018   55

hemen bütün projelerimizde yüzde 
25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan 
emekli büyüklerimize sunmaya 
başladık. Emekli vatandaşlarımız 
240 aya varan vade imkânıyla 
konut sahibi olmaya başladı. 2017 
yılında 15 binin üzerinde konutu 
hiç ev sahibi olmayan emekli 
vatandaşlarımıza verdik. Bu yıl da 
emekli vatandaşlarımızı konut sahibi 
yapmaya devam ediyoruz. Silivri 
projemizde de alt gelir grubuna 
yönelik satışa sunacağımız 934 
konutumuzda yüzde 25 oranında 234 
konutumuzu emekli vatandaşlarımıza 
vereceğiz. Emekli büyüklerimiz 
satışa sunacağımız konutlara 25 
bin TL peşinat bedeli 180 ay vade 
veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 
ay vade seçeneği ile başvuruda 
bulunabilecekler” ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaşların yanı sıra 
engelliler, şehit aileleri ve malullerine 
de özel kontenjan ayırdıklarını 
belirten Turan, alt gelir grubunda 
satışa sunulan 47 konut ile orta 
gelir grubunda yer alan 22 konutu 
engelli vatandaşlara ayırdıklarını 
söyledi. Turan ayrıca, ‘Şehit Aileleri, 
Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve 
Yetimlerine’ kuraya girmeden konut 
alma hakkının da tanındığını belirtti.

İstanbul’da Silivri’de satışa 
sunulacak 1356 konutun içerisinde 
yer alan 3+1 nitelikte 422 konutu 

daha önce hiç konut sahibi olmamış 
orta gelir grubundaki vatandaşlara 
sunacaklarını söyleyen Turan, “Orta 
gelirli vatandaşlarımız 285 bin TL 
ve 1958 TL taksitle konut sahibi 
olabilecek” dedi.

ALT GELIR GRUBU BAŞVURU 
ŞARTLARI

Alt gelir grubu kategorisinde 
satışa sunulan 2+1 nitelikteki 934 
konuta başvuru yapacak vatandaşların 
hiç konut sahibi olmaması gerekiyor. 
Konut sahibi olmak isteyen 
vatandaşlarımız başvurularını dört 
kategoride gerçekleştirecek. Bu 
kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve 
Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, 

en az yüzde 40 engelli vatandaşları, 
emekli vatandaşları ve alt gelir 
grubunda yer alan diğer alıcı adayı 
vatandaşları kapsıyor. Başvuruda 
bulunacak kişilerin Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları 
ve İstanbul’da en geç 30.06.2016 
tarihinden itibaren kesintisiz ikamet 
ediyor olması gerekiyor. Daha önce 
TOKİ’den konut satın almamış veya 
konut kredisi kullanmamış olması 
gerekiyor. Başvuruda bulunacak 
vatandaşlarımızın hane halkı net 
gelirinin en fazla 4.800 TL olması ve 
25 yaşını doldurmuş olması koşulları 
gerekiyor.

ORTA GELIR GRUBU BAŞVURU 
ŞARTLARI

Orta gelir grubu kategorisinde 
satışa sunulan 3+1 nitelikteki 422 
konuta başvurular, Şehit Aileleri, 
Harp ve Vazife Malulleri ile dul 
ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli 
vatandaşlar ve diğer alıcılar olmak 
üzere üç kategoride alınacak. 
Başvuruda bulunacak kişilerin 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 
olmaları ve İstanbul’da en geç 
30.06.2016 tarihinden itibaren 
kesintisiz ikamet ediyor olması 
gerekiyor. Daha önce TOKİ’den 
konut satın almamış veya konut 
kredisi kullanmamış olması gerekiyor. 
Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olması 
koşulları gerekiyor.

BAŞVURULAR HAZIRAN’DA 
KURA TEMMUZ’DA 

Başvuru şartlarını sağlayan 
kişilerin, başvurularını 18 Haziran 
– 29 Haziran 2018 tarihleri arasında 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin 
İstanbul’daki bütün şubelerine 
başvurarak yapabilecek.

Alt gelir grubunda başvuru 
bedelinin 1.000 TL, orta gelir 
grubunda ise 2.000 TL. Satılacak 
konutların 120, 180 ve 240 ay vade 
seçenekleri ile gerçekleştirilecek. 
Konut kuraları ise 11-12 Temmuz 
tarihinde Noter huzurunda yapılacak.

TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi 
ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki 
tüm şubelerinden başvuru koşulları 
ayrıntılı olarak temin edilebiliyor.

TOKİ Başkanı Ergün Turan
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TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gazetecilerle buluştu.

Örnek bir şehir kuruluyor: 

TOKİ GAZİANTEP 
KUZEY ŞEHİR

TOKİ, Gaziantep’te artan yeni yerleşim alanı ihtiyacını karşılamak için 50 bin 
konutun yer alacağı yeni bir şehir kurmak için harekete geçti.

Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ), 81 ilde 3 bin 
500’ü aşkın şantiye 
ile hayata geçirdiği 

835 bine yakın konut ve sosyal 
yaşam projeleriyle, 2023 hedefleri 
doğrultusunda üretimlerine devam 
ediyor.

1984 yılında kurulan TOKİ’nin, 
2002 yılına kadar 19 yılda 43 bin 
konut; 2003 yılından bugüne kadar 
da yaklaşık 835 bin konut inşa ettiğini 
söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, 
“2023 yılına kadar ise 1 Milyon 200 
bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. 
Bir başka deyişle 2023 yılında 5-5 
buçuk milyon vatandaşımız TOKİ’nin 
üretmiş olduğu nitelikli yaşam 
çevresine sahip kaliteli konutlarda 
yaşayacaktır” dedi.

Kar amacı gütmeden, dar ve orta 
gelir grubuna yönelik 240 aya varan 
vadelerle konut arzı yaptıklarını 
belirten TOKİ Başkanı Ergün 
Turan, “Artık sadece bina inşa 
etmiyoruz, pek çok şehirde modern 
ve gelenekselin sentezlendiği yeni 
yerleşim alanları, yeni şehirler inşa 
ediyoruz” diye konuştu.

2023 hedefleri için çalışırken, 
konut üretim süreçlerini insanı odağa 
alan yeni disiplinlerle, bir üst ölçekte 
ele aldıklarını vurgulayan Turan, “Bu 
hedefler doğrultusunda; Gaziantep’te 
artan yeni yerleşim alanı ihtiyacını 
karşılamak için 50 bin konutun yer 
alacağı yeni bir şehir kurmak için 
harekete geçtik” dedi.

Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’nin 
8,5 milyon metrekare alan üzerinde 
projelendirildiğini söyleyen Turan, 

“Kuzey Şehir Projesi, tek bir proje 
olarak üstlendiğimiz ve üzerinde 
çalıştığımız en büyük projelerden 
biridir. Türkiye ölçeğinde olduğu 
kadar Avrupa ölçeğinde de büyük 
bir projedir. Ülkemizin mimarlık 
ve mühendislik ve planlama 
dünyası açısından da birçok ilkleri 
barındırmaktadır. Gaziantep Kuzey 
Şehir, bu büyüklükte bir sosyal konut 
alanında, uygulaması tek seferde 
geliştirilen ilk ve en büyük yerleşim 
olma özelliği taşıyor” açıklamasında 
bulundu.

TOKI ŞEHIRLERIN 
GELECEĞINI ‘ORTAK AKIL’ ILE 
ŞEKILLENDIRIYOR

Gaziantep Kuzey Şehir konut 
alanını, yerel temsilcilerin talep 
ve beklentileriyle inşa etmeye 
başladıklarını belirten Turan, 
planlama ve kentsel tasarım 
sürecinin; yerel ve ulusal paydaşlarla 
yapılan arama konferansı, çalıştay 
ve derinlemesine mülakatlarla 
gerçekleştirildiğini söyledi.

TOKİ olarak Kuzey Şehir Projesi 
çalışmalarında yerel aktörlerin 
paydaş analizi, arama konferansı ve 
çalıştay ile bir bütünlük içinde bir dizi 
etkinlikler düzenlendiğini vurgulayan 
Turan, bu etkinliklerde; yol haritası, 
eksiler ve artılar, stratejiler, planlar, 
programlar ve projeler adı altında 
birçok çalışmalar yapıldığını belirtti.

İdare olarak planlama ve 
projelendirme çalışmalarına ‘aktif 
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katılımcılık’ odaklı yeni bir bakış 
açısı getirdiklerini belirten Turan, 
“Gaziantep şehrinin geleceği olacak 
projemizin inşa sürecinde yerel 
aktörlerin söz hakkını ve görüşlerini 
de alarak ortak bir akılla projemizin 
inşasına başladık” dedi.

Toplam konut sayısının 50 bin 
olarak belirlendiği Kuzey Şehir’de 
ilk olarak 3 bin 300 konutun inşasına 
başladıklarını belirten Turan, az 
katlı konutların üretileceğini, yatay 
mimariye ağırlık verileceğini ve 
mahalle konseptini gözeten bir 
planlama anlayışı olacağını kaydetti.

Mahalle içinde bir yaşam 
prensibiyle; sokakları, sakinleri, 
esnafı, ağaçları, camileri, meydanı ile 
yaşayanlarda aidiyet hissi oluşturacak 
özgün bir şehir tasarlandığına 
değinen Turan, “2023 yılında 
tamamlanacak olan Gaziantep Kuzey 
Şehir’de; eski ile yeni; geleneksel 
ile modern; geçmiş ile gelecek 
hayat bulacak. Ülkemizin şehircilik 
deneyimine örnek olacak Gaziantep 
Kuzey Şehir, tasarımından inşasına 
kadar sadece Gaziantep’in değil, 

ülkemizin marka değerine katkı 
sağlayacak” dedi.

Proje kapsamında, mevcut şehirle 
entegre olmuş, ticari, sosyal ve 
kültürel yapısıyla kendi içinde merkez 
nitelikleri barındıran, sıcak, samimi, 
insan ilişkilerinin ön planda olduğu 
bir şehir oluşturulacağını vurgulayan 
Turan, projenin tamamlanması ile 
250 bin kişinin ikamet edeceği yeni 
bir yerleşim alanının oluşacağını 
söyledi.

749 KONUTA
 14 BİN 378 BAŞVURU

Gaziantep Kuzey Şehir’de inşa 
edilen 749 yeni konut 14-25 
Mayıs 2018 tarihleri arasında kura 
yöntemiyle satışa sunuldu. 749 
konuta 549’u engelli, bin 579’u 
emekli olmak üzere 14 bin 378 
başvuru yapıldı. Satışa sunulan 
konutların 299’u 2+1, 176’sı 3+1 ve 
274’ü ise 4+1 planında inşa edildi. 
Konut kurasının 04 Haziran 2018 
tarihinde saat 11’de Gaziantep 
Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda 
gerçekleştirildi.
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YAŞAYANLAR 
ANLATIYOR

Evimizin kalitesinden 
çok memnunuz
“Doğrusu ev almaya 
niyetimiz yoktu. 
Bir gün evden balık 
almaya çıktığımızda 
Avrupa Konutları 
Başakşehir satış 
ofisine uğradık. 
Evden balık alma 
niyetiyle çıkıp ev 
aldık.”
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Avrupa Konutları 
Başakşehir 1. Etap 
sakinlerinden iki 
çocuklu Bihter ve 
Ceyhan Arlı ile keyifli 

bir röportaj gerçekleştirdik. 
Öncelikli olarak sizi biraz 

tanıyabilir miyiz?
Ceyhan Arlı: 1974 İstanbul 

doğumluyum. Doğduğumdan beri 
İstanbul’da yaşıyorum. Eczacıbaşı’nda 
Bölge Müdürü olarak görev 
yapıyorum.

Bihter Arlı: Nestle’de Medikal 
Delege olarak görev yapıyorum. 
5 yıldır evliyiz, bir kız bir erkek 10 
aylık iki çocuğumuz var. İsimleri 
Piraye ve Saroz... Bundan önce yine 
Avrupa Konutları’nda oturuyorduk. 
Avrupa Konutları kalitesinden 
memnun kaldığımız için yine Avrupa 
Konutları’nı tercih ettik. 

Evinizi alım sürecini sizden 
dinleyebilir miyiz?

Bihter Arlı: Doğrusu ev almaya 
niyetimiz yoktu. Bir gün evden balık 
almaya çıktığımızda Avrupa Konutları 
Başakşehir satış ofisine uğradık. 
Evden balık alma niyetiyle çıkıp ev 
aldık. Biraz değişik bir deneyim oldu 
bizim için…

Ceyhan Arlı: Evi almamız yaklaşık 
20 dakikalık bir süre içerisinde 
gerçekleşti. Buradaki projeyi takip 
ediyorduk ancak bu kadar hızlı 
ilerlediğini bilmiyorduk. Nitekim 
satış ofisi ile görüştüğümüzde bize 
bir ay sonra taşınabilirsiniz dediler. O 
zaman 0.45 faiz kampanyası vardı, bu 
kampanyadan da faydalanmak istedik 
ve evimizi aldık.

Dairenizin konut tipini ve 
metrekaresini öğrenebilir miyiz?

Ceyhan Arlı: Dairemiz 2+1 ve 
134 metrekarelik bir genişliğe sahip.

Evinizin size sunduğu avantajları 
öğrenebilir miyiz?

Ceyhan Arlı: Bir önceki evimiz 
Halkalı’da Avrupa Konutları 1’deydi. 
Oradaki dairemiz 1+1’di. İki tane 
bebeğimiz olduktan sonra o ev bize 
yetmemeye başlamıştı, bir odaya 
daha ihtiyaç duyduk. O nedenle 
2+1 bir daire tercih ettik. Bu evimiz 
diğer evimizle karşılaştırdığımızda 
daha ufak bir peyzaj alanına 

sahip. Ancak burada da Avrupa 
Konutları kalitesi yaşatıldığı için 
tercih ettik. Dairemizin balkonu çok 
geniş, bu kadar büyük bir balkon 
beklemiyorduk doğrusu. Onun 
dışında odaların geniş oluşu ve evin 
kendi içerisinde dolap olması bizim 
için artı bir durum oldu. Bizim önceki 
evimizde 1+1 olduğunda ötürü açık 
mutfak vardı. Bu da salonumuzu 
küçültüyordu o nedenle bu evimizde 
mutfağımızın büyük olması bizim için 
oldukça önemliydi.

Evinizi kredi ile mi aldınız?
Ceyhan Arlı: Evet evimizi kredi 

ile aldık.
Sitenizin sosyal donatıları 

hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ceyhan Arlı: Kadınlar için ayrı ve 

erkekler için ayrı olmak üzere iki adet 
yüzme havuzu var. Ayrıca projede, 
iki ayrı spor salonu ve hamam 
var. Sitedeki doluluk oranı düşük 
olduğundan dolayı henüz açılmadılar.

Sitenizde komşuluk ilişkileriniz 
nasıl?

Bihter Arlı: İkimiz de 
çalıştığımızdan dolayı gündüzleri 
evde vakit geçiremiyoruz. Akşamları 
geldiğimizde ise çocuklarla 
vakit geçirdiğimizden pek 
sosyalleşemiyoruz. 

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

Bihter Arlı: Dairemizde merkezi 
ısıtma sistemi var. Isınma problemi 
yaşamıyoruz. Aksine çok fazla 
ısınıyoruz. Çocuklar fazla sıcaklıktan 
rahatsızlık duyduğu için bütün kış 
cam açmak durumunda kaldık.

Ceyhan Arlı: Dairemizde ısınma 
konusunda bir problem yaşamıyoruz 
gerçekten, oldukça sıcak oluyor.

Hafta sonlarını sitede ve 
çevresinde değerlendiriyor musunuz?

Bihter Arlı: Sitenin arka tarafında 
bir orman keşfettik. Hafta sonları 
çoğunlukla oraya yürüyüşe gidiyoruz.

Ceyhan Arlı: Sitemizin arka 
tarafında bir kilometre uzaklıkta 
Şamlar Ormanı var. Baya büyük bir 
orman, hafta sonları sabahtan ailecek 
yürüyüş yapmak oldukça sevdiğimiz 
bir etkinlik.

Sitenizden beklentileriniz var mı?
Bihter Arlı: Bir an önce spor 

salonunun açılmasını istiyoruz.
Ceyhan Arlı: Eşimin de 

söylediği gibi öncelikli olarak spor 
salonunun açılmasını istiyoruz. Sosyal 
donatıların kullanıma açılmasını 
bekliyoruz. 

Bihter Arlı: Site yönetimimizden 
ve Avrupa Konutları’ndan oldukça 
memnunuz. Avrupa Konutları’nın 
bu çizgisini bozmadan aynen devam 
ettirmesini istiyoruz. 

Onlara teşekkür etmek istediğim 
çok şey var…
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HOBİ 
KAMP

Sağlam bir çadır: Doğanın şakası 
yoktur. Çadır kamptaki evinizdir, siz 
uyurken çıkan bir rüzgârda üstünüzden 
uçup giden bir eviniz olsun istemezseniz 
paraya kıyın ve her türlü hava şartına 
dayanıklı sağlam bir çadır alın. Çadır 
altlığını da es geçmeyin, çadırınızla aynı 
boyutlarda olmalı, daha büyük olursa 
yağmur suyu çadırın altında birikir ve 
çadırın içine geçer.
Uyku tulumu: Uyku tulumunun en 
belirleyici özelliği, kullanmak istediğiniz 
mevsime uygun seçilmiş olmasıdır. 
Bu nedenle konfor derecesine dikkat 
ederek yanınıza alın.

İlk yardım seti: Mutlaka yanınıza 
almanız gerekenlerden biridir. 
Yanınızda, ağrı kesici, yara bandı, sargı 
bezi, antiseptik gibi malzemelerin 
bulunmasında fayda var.
Kampta temizlik: Kamp yapacağım 
diye bitlenmeyin, doğayı da kirletmeyin 
lütfen. Tuvalet kağıdınızı, sabununuzu, 
ıslak mendilinizi, çöp poşetinizi yanınıza 
alın. 
Yanında olsun: Kamp bıçağı, el baltası, 
çakı, çatal bıçak, açacak, fener ve pil, 
kalın ip ve ince ip, düdük, pusula, harita, 
tuvalet kağıdı, sabun, ayak pudrası, 
güneş kremi, güneş gözlüğü, şapka, 

Doğayla baş başa:
TÜRKİYE’NİN 

KAMP ROTALARI
Doğaseverlerin en büyük hobilerinden biri de kampçılık. 

Doğayla baş başa kalmak için dere tepe aşıyor, yeri geldiğinde 
odunu baltalıyorlar. İşte sağlıklı bir kamp için ihtiyacımız 

olanlar ve Türkiye’deki kamp bölgeleri…

sıcak su torbası veya cep sobası, matara, 
cep telefonu için güneş enerjisiyle 
çalışan şarj aleti, havlu, koli bandı, 
yemek için kap kacak, kibrit, çakmak ve 
mevsime uygun yedek kıyafetler.

VE KAMP KARDEŞLİĞİ 
Yanınızda, eğlenceli ve sorunsuz 
arkadaşların olması önemli. Burada 
da kilit noktamız yanımıza seçtiğimiz 
insanların ‘sorunsuz’ karakterde 
olması. Her koşulda eğlenmeyi bilen, 
sorumluluk sahibi ve sohbetinden 
keyif alacağınız birileri kampınızı daha 
renkli hale getirecektir.

KAMP IÇIN IHTIYACINIZ OLANLAR
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TÜRKIYE’DEKI EN IYI KAMP BÖLGELERI
Kazdağları (Balıkesir)
• • • Kazdağı Milli Parkı sınırları 
içinde ziyaretçilerin Alan 
Kılavuzu eşliğinde çadırlı 
kamp yapabilecekleri Yayla 
Çadırlı Kamp Alanı 800 metre 
yüksekliktedir. Kazdağı Milli Parkı 
giriş ücreti, alan kılavuzu ücreti 
ve çadır kurma ücretini vererek 
konaklayabileceğiniz bu mekanda, 
Milli Park içinde ve çevresinde 
ateş yakmak tehlikeli ve yasaktır, 
bu sebeple her türlü kamp 
malzemenizin yanınızda olması 
tavsiye edilir.

Akyaka Orman Kampı 
(Muğla)
• • • Sırtını yemyeşil dağlara 
dayamış, eteklerini masmavi sulara 
yaymış sessiz, sakin, huzur dolu 
bir kasabadır burası… Akyaka’nın 
mavi bayraklı sahilinde denizin 
keyfini çıkarabilir, ormanda çadır 
ve karavanlarda konaklayabilirsiniz. 
Yelken, yamaç paraşütü gibi birçok 
su sporu da Akyaka’da yapılabiliyor.

Yedigöller (Bolu)
• • • Bolu’nun eşsiz doğal 
güzelliklerinden biri olan Yedigöller, 
oldukça engebeli ve büyük bir 
arazi içerisinde oluşmuştur. Sık 
ormanlarla çevrili Yedigöller Milli 
Parkı ismini bazıları birbirine 
bağlı olan 7 adet gölden almış. 
Kamp hayatını seviyorsanız, en 
ideal çadır kamp alanlarından 
biridir burası. Yedigöller’de çadır 
kurmak ücretli. Gündüz giderseniz 
çadırlar için ayrılan bölgelerde, göl 
manzaralı bir çadır kurabilirsiniz.

Dalyan Camping (Muğla)
• • • Dalyan nehri kıyısında kamp 
kurabileceğiniz gibi aynı zamanda 
ahşap ya da taş evlerde de 
konaklayabileceğiniz bu bölgenin 
de belli bir ücreti var. Doğasının 
güzelliği ile göz kamaştıran Dalyan’ı 
tercih ederseniz, burası kamp için 
ideal bir alan. Kampta kesintisiz ve 
sınırsız internet de mevcut.

Torkul Göleti (Düzce) 
• • • Torkul Göleti’nin muhteşem 
manzarasına karşı kamp yapmak 
her doğaseverin hayalidir. Göletin 
çevresi sık ormanla kaplı olup 
yaklaşık yolun 1 km ilerisinde de 
Torkul Yaylası bulunmaktadır. 
Torkul Göleti Düzce, Uğurköyü 
sınırları içerisinde ve merkeze 34 
km uzaklıkta bulunuyor.

Kabak Koyu (Fethiye)
• • • Kabak Koyu, Fethiye’nin 
Faralya Köyü’ne bağlıdır. 
Asfaltın geçmediği, kayaların, 
ormanların olduğu, gece 
yıldızların ne kadar parlak 
olduğunu fark edebileceğiniz bir 
doğa harikasıdır. Her çeşit bitki, 
kaplumbağadan kirpiye kadar 
onlarca hayvanın yanınızdan 
geçtiği bir kampa hayatı için 
doğru adres Kabak Koyu…

Assos (Çanakkale)
• • • Ege’nin kuzeyinde kalan 
bu muhteşem doğada kamp 
yapmak da oldukça keyiflidir. 
Assos merkezi, Çanakkale’nin 
Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale 
Köyü’nün aşağısından deniz 
kenarında bulunan antik kenttir. 
Bu kentin bulunduğu merkez 
liman ve yakın bölgelerAssos 
adıyla anılır. Asıl Assos Kenti 
denizden 200 metre yüksekte 
bir tepede kuruludur. Assos’un 
karşısında Midilli adası gözükecek 
kadar yakındır ona. Roma ve 
Hellenistik dönemde de ticaret ve 
kültür merkezi olarak kullanılan 
beldede kamp yapmak da tarih 
severler için ayrı bir zevk.

Olympos (Antalya) 
• • • Yeşilin mavi ile buluştuğu 
Olympos’ta konaklayacağınız 
birçok farklı tesis var… Çadır, 
karavan ve bungalovlarda 
konaklayabilirsiniz. Tarihi 
kalıntıların yakınında doğayla baş 
başa kalabileceğiniz, Türkiye’nin 
en özel kamp bölgelerinden biri 
Olympos’tur.
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KÜLTÜR

Kutsal Emanetler 
Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde korunuyor
Topkapı Sarayı mimari olarak muhteşem bir yapı olmasının yanında 
içinde sergilenen eserlerle de oldukça değerli bir müze. Nice 
efsaneye konu olmuş, dünyanın en büyük elması sayılan Kaşıkçı 
Elması’ndan, Hz Muhammed’in kutsal emanetlerine kadar birçok özel 
eseri bünyesinde muhafaza ediyor.
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1453 yılında Fatih 
Sultan Mehmed’in 
İstanbul’u fethinden 
sonra, 1460 yıllarında 
yapımına başlanan ve 

1478 yılında tamamlanan Saray; 
Marmara Denizi, İstanbul 
Boğazı ve Haliç arasındaki 
tarihi İstanbul yarımadasının 
ucundaki Sarayburnu’nda bulunan 
700.000 metrekarelik bir alan 
üzerine kurulmuştur. Osmanlı 
hanedanın 19. yüzyılın ortalarında 
Dolmabahçe Sarayı’na taşınması 
ile terkedilmiş olmasına rağmen 
önemini her zaman korumuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan sonra, 3 Nisan 1924 
yılında müze haline getirilen ve 
Cumhuriyet’in ilk müzesi olan 
Topkapı Sarayı Müzesi, günümüzde 
yaklaşık 300.000 metrekarelik 
bir alanı kaplamaktadır. Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
emriyle 3 Nisan 1924 tarihinde 
halkın ziyaretine açılmak üzere 
İstanbul Âsâr-ı Atika Müzeleri 
Müdürlüğü’ne bağlanan Topkapı 
Sarayı önce Hazine Kethüdalığı, 
sonra Hazine Müdüriyeti adıyla 
hizmet vermeye başlamış ve 
en son Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürlüğü adıyla hizmet vermeye 
devam etmektedir.

Müzedeki eserler ‘Avrupa 
Porselenleri, Bakır ve Tombak 
Mutfak Eşyaları, Çin ve Japon 
Porselenleri, Gümüş Eserler, 
Hırka-i Saadet Dairesi ve 
Kutsal Emanetler, İmparatorluk 
Hazinesi, İstanbul Cam Ve 
Porselenleri,  Padişah Kaftanları, 
Kumaşlar, Halılar ve Kutsal 
Örtüler, Padişah Portreleri ve 
Resim Koleksiyonu ile Silahlar’ 
kategorileri altında sergilenir.

TOPKAPI SARAYI 
MÜZESI

Adres: Sultanahmet, 
Fatih / Istanbul 
Ziyaret için:  Müze, Salı günleri 
hariç, her gün ziyarete açıktır.
Kış Sezonu: 
30 Ekim - 15 Nisan arası
Müze, Harem ve Aya Irini saat 
09.00 - 16.45 arası ziyaret 
edilebilir.
(Bilet gişeleri 16.00’da kapanır.)
Yaz Sezonu: 
15  Nisan - 30 Ekim arası
Müze, Harem ve Aya Irini saat 
09.00 - 18.45 arası ziyaret 
edilebilir. 
(Bilet gişeleri 18.00’de kapanır.)
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KÜLTÜR

HIRKA-I SAADET DAIRESI VE 
KUTSAL EMANETLER

Has Oda, Fatih Sultan Mehmed 
döneminde padişahların Enderun 
avlusundaki özel dairesi olarak 
yapılmış ve 16. yüzyılın ortalarına 
kadar Osmanlı sultanları tarafından 
ikamet amacıyla kullanılmıştır. Cülûs 
töreninde tahta çıkacak olan padişahın 
önce buraya girdiği, dua ettiği ve Has 
Odalıların biatlarını kabul ettikten 
sonra tören için dışarı çıktığı da 
bilinmektedir. 

Has Oda’da bulunan Mukaddes 
Emanetler Dairesi, Yavuz Sultan 
Selim’in Halife olduğu 16. yüzyıldan 
19. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı 
Padişahlarına çeşitli tarihlerde 
gönderilen dinî eserlerden 
oluşmaktadır. Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır’ı fethi (1517) ile Hilafet, 
Abbasilerden Osmanlı padişahlarına 
geçmiştir ve bu olayın ardından, son 
Abbasi Halifesi III. Mütevekkil’de 
bulunan, Hz. Peygamber’in 
Hırkası (Hırka-i Saadet) Yavuz 
Sultan Selim’e verilmiştir. Kutsal 
emanetlerin İstanbul’a gönderilmesi, 
daha sonra da devam etmiştir. 
Özellikle Vehhabi’lerin kutsal 
mekân ve eşyalara saldırılarının 
arttığı dönemlerde kutsal emanetler, 
daha iyi korunabilmeleri amacıyla 
peyderpey Mukaddes Emanetler 
Dairesi’ne gönderilmiştir. Bunun 
yanı sıra, I. Dünya Savaşı sırasında 
da, Medine’deki kutsal emanetler 
yine aynı amaçla Topkapı Sarayı’na 
gönderilmiştir.

16. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk 
yarısına kadar toplanan mukaddes 
emanetlerin en önemlileri arasında 
Hz. Muhammed’in hırkası, sakalı, 
Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin 
saklandığı mahfaza, ayak izleri, 
mektupları, oku ve kılıcı yer 
almaktadır. Diğer peygamberlere ve 
ashabına ait emanetlerin arasında ise 
Hz. İbrahim’in tenceresi, Hz. Musa’nın 
asası, Hz.Davud’un kılıcı, Hz. 
Yusuf’un cübbesi, ashaba ait kılıçlar 
ile Hz. Fatma’ya ait gömlek, hırka, 
seccade ve sandık bulunmaktadır. 

İşte bugün Topkapı Sarayı Hırka-i 
Saadet Dairesi’nde muhafaza edilen 
emanetlerden bazıları…

KAŞIKÇI ELMASI

Her yıl binlerce turisti müzeye 
çeken en önemli parça şüphesiz 
Kaşıkçı Elması’dır. Elmas, 86 
karattır. Elmasın en bilinen 
hikâyelerinden birini Tarihçi Raşid 
şöyle anlatır: “Eğrikapı çöplüğünde 
yoksul bir adamın bulduğu elması üç 
tahta kaşık karşılığında bir kaşıkçıya 
satmasıyla başlar hikâye. Kaşıkçı da 
bir kuyumcuya 10 akçe karşılığı satar. 
Kuyumcuun, 10 akçe saydığı taşın 
daha fazla edeceğinden şüphesi 
yoktur. Diğer kuyumculara götürür ve 
kuyumcular arasında çıkan tartışmalar 
sonrası elmas kuyumcubaşının 
eline geçer. Sadrazam Mustafa 
Paşa elmasa sahip olmaya çalışırken 
padişah Mehmed IV bunu duyar 
ve bir hatı hümayunla elması 
Hazine-i Hümayun’a aldırır. Eğrikapı 
çöplüğünde bulunan taş işlenince 
meydana 86 karatlık nadide bir 
elmas çıkar. Çevresi çift sıra olacak 
şekilde 49 tane elmas ile süslenmiştir 
ve dünyada çok bilinen 22 elmas 
arasındadır.”

Efendimizin Mubarek hırkasının (Hirka-i Şerif) 
saklı olduğu altın sandık.
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KADEM-İ ŞERİF (HZ. 
PEYGAMBER’İN AYAK İZİ)

Taş veya tuğla zemin üzerinde 
bulunan ve ‘nakş-ı kadem-i saadet’ 
de denilen Topkapı Sarayı Hırka-i 
Saadet Dairesi’nde dördü taş, ikisi 
tuğla olmak üzere Hz. Peygambere 
izafe edilen altı tane ayak izi vardır. 
Hz. Muhammed’in Kudüs, Mısır ve 
Taif olmak üzere çeşitli yerlerde ayak 
izinin bulunduğu biliniyor. Birçok yerde 
Peygamber Efendimiz’in mübarek ayak 
izleri muhafaza ediliyor.Bunların bir kısmı 
Topkapı Sarayı’nda. 

KADEH-İ ŞERİF

Hz. Muhammed, bir gün Medine’de 
bir yerden dönerken, Beni Saide 
Sofası denilen mevkide dinlenmek 
için mola verir. Yanındaki Sehl Ibni 
Sa’d’a döner ve oturanlara su ikram 
etmesini ister. Sehl de, o gün Hz. 
Muhammed’e su ikram ettiği kadehi 
hatıra olarak saklar. 
Sergilenen özel emanetlerden biri de 
Hz. Muhammed’in su içtiği bu kaptır. 
9. yüzyıldan kalma bu su kabının etrafı 
gümüşle kaplanarak muhafaza edilmiş.

HIRKA-İ SAADET

İstanbul’da iki adet Hırka-i Şerif’in 
varlığı bilinmektedir. Birincisi Hz. 
Peygamber’in ashabından şair 
Kâ’b bin Züheyr’e hediye ettiği, 124 
cm. boyunda geniş kollu, siyah yünlü 
kumaştan dikilmiş krem renginde yün 
astarlı bir hırkadır.
Hırka bugün Topkapı Sarayı’nda 
sergilenmektedir. Hırka, Sultan 
Abdülaziz tarafından yaptırılan iç içe 
iki altın sandıkta altın sırmalı yedi ipek 
kadife kumaştan oluşan bohçalara sarılı 
olarak korunmaktadır. Hırka, 630 yılında 
Hz. Peygamber’in huzurunda, ensar ve 
muhacirlerden oluşan topluluk önünde 
Islam’ı kabul eden Ka’b b.Züheyr’e orada 
okuduğu kaside dolayısıyla bizzat Hz. 
Peygamber tarafından giydirilmek 
suretiyle hediye edilmiştir. Bu sebeple, 
şairin bu kasidesi daha sonra Islam 
literatüründe ‘Kasîdetü’l Bürde’ adıyla 
meşhur olmuştur.
Muaviye, hırkayı 10.000 dirhem gümüş 
karşılığında satın almak istemişse 
de Ka’b buna razı olmamıştır. Ka’b’ın 
vefatından sonra da Muaviye tarafından 
Ka’b’ın varislerinden 20.000 dirhem 
karşılığında satın alınan hırka, Emeviler 
ve Abbasiler zamanında halifelerce 
korunmuş ve önemli törenlerde 
giyilmiştir.



BIR KAVRAM 
BIR ANALIZ
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Zekat islamın beş temel 
esasından biridir. 
Kelime olarak arılık, 
dürüstlük temize çıkma 
anlamına gelir. Ancak 

bir fıkıh terimi olarak zekât belli 
mal türlerinin belirli bir bölümünü, 
Allah Teâlâ’nın belirlediği bir kısım 
müslümanlara mülk olarak vermektir. 
İslam alimleri Hür, aklı başında 
ve ergenlik çağına ulaşmış her 
müslümanın zekât ödemekle mükellef 
bulunduğunda ittifak etmiştir. Zekât 
verecek olan bir kimsenin, verdiği 
zekâtın sahih olması için niyet etmesi 
ve vereceği mal ya da nakitin temlik 
edilmesi yani zekatı alacak kişiye 

MALI BIR IBADET 
OLARAK ZEKÂT

Mali bir ibadet olan zekâtın pek çok toplumsal ve ekonomik 
faydası vardır. Zekât, sosyal bir yardımlaşma sistemidir.

Hakan Akbulut

nakledilmesi gerekir. Niyet, ya 
bizzat zekât veren tarafından fakire 
verilirken veya zekâtını verilmesi için 
bir başkasına teslim ederken ya da 
zekât olarak verilmek üzere ayırırken 
olmalıdır. Zekât verilirken, onun 
zekât olduğunun fakire bildirilmesi 
şart değildir. Hatta, içten zekâta 
niyet edildiği halde, verirken hibe 
veya borç demek onun geçerliliğine 
engel olmaz. Cinsi ne olursa olsun, 
ticaret maksadı ile alınıp satılan tüm 
mallar nisâba ulaştıkları takdirde 
yüzde 2.5 oranında zekâta tabidirler. 
Ticaret mallarında zekât, elde edilen 
kâra göre değil, sermaye ve kârın 
toplamına göredir.

Mali bir ibadet olan zekâtın pek 
çok toplumsal ve ekonomik faydası 
vardır. Zekât, sosyal bir yardımlaşma 
sistemidir. Gelir dağılımında ki 
adaletsizliği önleyici bir etkisi vardır. 
Fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin 
kalkınmasına vesile olur. Malın 
gerçek sahibinin Allah olduğunu 
hatırlatarak kibir ve gururu önler. 
Kalbi cimrilik hastalığından korur 
ve mala olan hırsı azaltır. Maldaki 
fakirin hakkı temizlenmiş olur. 
Zenginlerdeki şefkat ve merhamet 
duygularını geliştirir. Zekât, zengin 
ile fakiri birbirine yaklaştırır ve 
sevdirir. Toplumda birlik ve kardeşliği 
kuvvetlendirir.
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ZEKÂT VERMEKLE 
MÜKELLEF OLMANIN 
ŞARTLARI

1 Akil ve Baliğ olma: Zekât 
verecek kimse Müslüman, akıl 
ve baliğ olmalıdır.

2 Tam Mülkiyet: Malın, 
sahibinin elinde olması ve 
onda bir başkasının hakkının 
bulunmamasıdır. 

3  Nema: Malın artan, gelir 
ve kazanç sağlayan bir mal 
olmasıdır. Altın ve gümüş para 
ve zinetler, ticarette kullanılan 
herhangi bir eşya veya hayvan 
zekâta tabi olduğu gibi; neslini 
çoğaltmak veya sütünü sağmak 
için kırlarda otlatılan hayvanlar 
da zekâta tâbidir. Çünkü 
bunlarda nema vardır.

4 Nisab: Malın belli bir miktarı 
bulmasıdır. Zekât verecek 
kimse, zaruri ihtiyaçlarından ve 
borcundan başka nisab miktarı 
veya daha fazla bir mala sâhip 
olmalıdır. Nisab miktarı kadar 
malı olmayana zekât düşmez.

5 Zekâtı verilecek malın 
üzerinden tam bir sene 
geçmiş olmalıdır: Hayvan, 
altın, gümüş, para ve ticari 
eşyanın mülkiyete intikalinden 
itibaren bir kamerî yılın geçmesi 
gerekir. Üzerinden bir sene 
geçince zekât yükümlülüğü 
doğar. Zekatın verilmesi için 
ramazan ayını beklemek 
gerekmemektedir. Zekat yılın 
her döneminde gerekli şartların 
oluşmasıyla verilebilir.

ZEKÂTIN VERILECEĞI 
YERLER
Zekâtın verileceği yerler, Kur’an-ı 
Kerîm’in Tevbe sûresinde 
belirtilmiştir (bk. et-Tevbe, 9/60). Bu 
ayette belirtilen sınıflar şunlardır:
a Fakirler: İhtiyacından fazla olarak 

nisab mikdarı bir mala sahib 
olmayan kimseler fakir olarak 
tanımlanır

b Miskinler:  Hiç bir şeye sahip 
olmayıp yemesi ve giymesi için 
dilenmeye muhtaç olan yoksul 

kimsedir.
c Amiller: İdareciler 

tarafından zekât toplamakla 
görevlendirilen kimselerdir.

d Müellefe-i Kulub: Kalbleri 
islama kazandırılmak 
istenenler.

e Mükateb Köle:  Bir bedel 
karşılığında azad edilmek 
üzere efendisi ile bir anlaşma 
yapmış olan köle.

f Borçlular: Borçlu  olup, bunun 
karşılığından fazla olarak nisap 
miktarı malı olmayanlardır.

g Allah yolunda cihad edenler: 
Bunlar, Allah için savaşa katılmak 
istediği halde maddî imkânsızlıktan 
dolayı silah ve nafakasını temin 
edemeyenlerdir.

h Yolcular: Memleketlerinde malları 
olsa bile, gittikleri yerde parasız 
kalanlardır.
Yukarıdaki şartları taşısalar da kişiler 

eşlerine, usul ve fürularına zekat veremezler. 
Yani anne, baba dede, nine gibi yukarıya 
doğru ve çocuklar torunlar gibi aşağıya 
doğru giden yakınlara zaten bakmakla 
mükellef olunduğu için zekât verilmez. 



68   HAZİRAN / TEMMUZ 2018

HABER
ANALİZ

Serbest ekonomik 
sistemlerde her türlü 
alım-satıma konu olan 
varlıklarda olduğu gibi 
gayrimenkul de belli 

bir döngüye sahiptir. Konjonktürel1 
gelişmelere göre dalgalanma 
yaşaması son derece normal olup 
içinde bulunulan şartlar göre 
dalga boyutu farklı olabilmektedir. 
Aslında bu dalgalanmalar genellikle 
ekonomide görülen dalgalanmalar 
ile benzer zaman ve özelliğe sahip 
olmaktadırlar. 

Ekonominin reel üretim hacminde 
gözlenen iniş ve çıkışlar konjonktür 
olarak tanımlanır. Diğer bir ifade ile 
konjonktür ekonomideki büyüme ve 
daralma dönemlerinin dönüşümlü 
olarak yaşanmasını ifade etmekte 
ve genellikle konjonktür dönemleri; 
tepe, daralma, dip ve genişleme 
olmak üzere dört aşamadan 
oluşmaktadır. Makro düzeyde 
gayrisafi milli hasılada asgari altı ay 
süren azalış, daralma veya durgunluk 
olarak adlandırılmakta, çok daha 
uzun süreli ve çok daha fazla şiddetli 
daralma dönemlerini ifade etmek 
üzere bunalım veya depresyon 
deyimleri kullanılmaktadır2. 

Ekonomide olduğu gibi 
gayrimenkuller de (ağırlıklı olarak 
ticari taşınmazlarda daha yoğun 
olarak) döngüsel bir piyasa özeliği 
göstermektedir. Bu döngüyü 
aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.

İfade edilen döngü 1, 2, 3. ve 4. 
Aşamalarını takiben tekrar sürece 1. 
Aşamadan devam edecektir. Döngü 
sırasında yaşanan en önemli sorun 
ise her bir aşamanın ne kadar zaman 
süreceğini kestirmenin oldukça güç 
olmasıdır.

Her bir aşamanın en tipik 
özellikleri ise şöyle özetlenebilir3;
1.	 Aşama	-	İyileşme:	Bu aşamada 

taşınmazların doluluk oranlarının 
düşük olduğu gözlenir. Yeni 
inşaat yapımları da bu sürede 
devam etmekte olup kira artışları 
genellikle enflasyon artında 
olmaktadır. Piyasada ‘durgunluk’ 

olduğu kanısı bulunmaktadır. 
Toparlamanın ne zaman 
başlayabileceği ise net olarak 
kestirilememektedir.

2.	 Aşama-	Genişleme:	Talebin hem 
kira hem de atın alma yönünde 
artığı bir dönemdir. Ülkede 
büyümenin makul seviyelerde 
olduğu ve bunun da istihdamda 
olumlu etkiler yarattığı gözlenir. 
Kiraların ve fiyatların taleple 
birlikte yükselmesi yeni inşaat 
başlangıçlarını olumlu etkiler. 
Arz ve talebin dengede olduğu en 
yüksek noktaya (dalganın tepesi) 
bu aşamada erişilir.

Kaynak: https://www.crowdstreet.com/four-phases-real-estate-cycle/ ve SPL

Gayrimenkulde Piyasa Döngüsü

GAYRİMENKULDE 
PİYASA DÖNGÜSÜ

EKONOMININ REEL ÜRETIM HACMINDE GÖZLENEN INIŞ VE 
ÇIKIŞLAR KONJONKTÜR OLARAK TANIMLANIR.

BAHADIR DALKILIÇ-MUSTAFA AŞKIN
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1 1. Konjonktür:1.Geçerli durum. 2. Her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç
2 SPL, ’Gayrimenkul Değerleme Esasları’31 Aralık 2017,s.360
3 https://www.crowdstreet.com/four-phases-real-estate-cycle/,Mayıs 2018
4 Ç.Tarhan, A Gis Based Real Estate Information SystemCase Study in Adapazarı, 
O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2002, Ankara.

3.	 Aşama	-	Aşırı	Arz:	Yapım 
arzının artmasının boşluk 
oranlarını artırdığı bir 
dönemdir. Taşınmazlardaki 
boşluk arzının artması talebin 
azalması veya aşırı arzdan 
kaynaklanabilir. Kira artışları 
sürmekle birlikte artış hızının 
yavaşladığı bir dönemdir.

4.	 Aşama	-	Durgunluk:	Arzın 
talebe göre oldukça fazla 
artması boşluk oranlarını daha 
da artırmıştır. Kira artışları 
enflasyon altında veya hiç artış 
olmayacak şekilde gerçekleşir. 
Bazı aşamalarda kiracıların 
indirim talepleri bile olumlu 
karşılanabilir. Bu aşama 
aslında bir tür taban aşaması 
olup belli bir süre sonra 
toparlanmanın başlayacağı 
noktadır.
İfade edilen aşamaların 

ülkeden ülkeye, hatta şehirden 
şehre farklılık gösterebileceği 
unutulmamalıdır. Hatta aynı 
ülkede farklı zaman (yıllarda) 
dilimlerinde bile süreçlerin 
değişebileceği gözden 
kaçmamalıdır. Tüm varlık 
fiyatlamalarında olduğu gibi 
talebi etkileyen ekonomik 
faktörlerin yanında gelecek 
beklentileri, beğeniler, 
toplumsal eğilimler talebi 
etkileyebilmektedir. 

Kısaca talep 
ve arzı etkileyen 
ekonomik unsurları 
şöyle özetleyebiliriz;

a.	Büyüme
b. İstihdam artışı
c. Gelir Dağılımı
d. Faiz oranları
e.	Vergi oranları
f. Fiyatlar genel 

seviyesi
g.	Ekonomik 

beklentiler

Ekonomi dışı unsurlar ise;
a.	Kişisel Beğeniler
b. Toplumsal Beğeniler
c. Yasal Düzenlemeler
d. İç ve Dış göçler
e. Nüfus yapısı ve niceliği
f. Demografik diğer etkenler  
(evlenme-boşanma oranları gibi)
g.	Ekonomi dışı beklentiler
Gayrimenkul çevrimi, inşaat 

sektöründeki hareketlilik, satılık 
ve kiralık gayrimenkul arzı, 
finansman için kredi varlığı, faiz 
oranları, nüfus, demografik yapı, 
alıcı ve satıcıların tutumlarındaki 
değişiklikleri tanımlamaktadır. 
İnşaat ve gayrimenkul alt sektörleri, 
makroekonomik göstergelerdeki 
değişikliklerden hızla etkilenen 
sektörlerdir. Ekonomik çevrimde 
gayrimenkul yatırımlarını etkileyen 
konulardan en önemlileri arz ve 
taleptir. Yatırım tercihi, alım ve satım 
zamanlaması, bir yatırımın diğerlerine 
karşı seçilmesinde arz ve talep düzeyi 
etkili olabilmektedir4.
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RÖPORTAJ
ERGÜN MİMARLIK

Ergün Mimarlık’ın 
ortaklarından Y. Mimar 
Eser Ergün ve Mimar 
Zeynep Ergün ile sektöre 
ve mimari projelerine dair 

detaylı bir röportaj gerçekleştirdik.
Bize biraz kendinizden ve Ergün 

Mimarlık’ın kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?

Eser Ergün: 2002 yılında 
Galatasaray Lisesi’nden, 2007 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden, 2009 yılında ise Bilgi 

Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Yüksek Lisans Programı’ndan mezun 
oldum. 2011-2015 yılları arasında 
Bilgi Üniversitesi’nde öğretim 
görevliliği yaptım. Benim Ergün 
Mimarlık’a katılımım 2007 yılında 
gerçekleşti. Ergün Mimarlık 1995 
yılında Ender Ergün ve Cavit Ergün 
tarafından kuruldu. Ofisimiz yarışma 
tecrübelerinden yola çıkılarak 
kurulmuş bir ofis. İlk kurulduğu 
dönemlerde ağırlıklı olarak alışveriş 
merkezleri ve kültür binaları 

Başarılı bir 
mimari proje 
bulunduğu 
yere ait olmalı
“Öncelikli olarak 
mekanın ya da 
yerin potansiyelini 
ortaya çıkarmaya 
çalışıyoruz.”

Evinpark Kadıköy
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Yapılarımız iyi 
planlanmış, 
kullanıcının 
ihtiyaçlarına sonuna 
kadar cevap veren 
bir yapı olmalı.

üzerine yoğunlaştı. Son yaşadığımız 
dönemlerde ise piyasanın evrilmesi ile 
birlikte ağırlıklı olarak ofis ve konut 
projeleri üzerine yoğunlaştı.

Zeynep Ergün: 2012 yılında 
Kültür Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun oldum. 
2011-2012 yıllarında da Ergün 
Mimarlık bünyesine katıldım. Ergün 
Mimarlık bünyesine katılmadan 
önce farklı ölçekli mimari ofislerde, 
inşaat firmalarında, şantiyelerde 
çalıştım. Her türlü mutfakta 
bulundum diyebilirim. Bütün 
bu tecrübeleri harmanlayarak iç 
mimariye yoğunlaşma kararı aldım. 
2012 yılından Ergün Mimarlık 
bünyesinde iç mimarlık bölümünün 
yürütücülüğünü yapıyorum.

Ergün Mimarlık’ın hayata 
geçirdiği projeleri sizden 
dinleyelim…

Eser Ergün: 1995 senesinden 
bu yana hayata geçirilen birçok 
proje var. Bizim ofisimizin 
kurulumunda Tahincioğlu ortaklığı 
ile projelendirdiğimiz Palladium 
AVM’nin önemi çok büyük. Bizim 
için oldukça önemli bir referans 
olmuştur. Altında bir AVM 
üstünde rezidans ve kısmen de 
ofis kullanımının olduğu bir proje. 
Yine Tahincioğlu ortaklığı ile 
geliştirdiğimiz Nida Kule serisi var. 
Günümüze doğru gelecek olursak 
oldukça ses getiren bir Mermerler 
Plaza projemiz oldu. Mermerler Plaza 
mimari ve iç mimari departmanımızla 
birlikte yaptığımız ilk proje oldu. 
Onun akabininde 3S Kale Firuze 
Konakları’nı projelendirdik. Yaklaşık 
500-530 konutluk bir proje. Proje 
yaklaşık iki ay içinde tamamlanıyor, 
anahtarlar tahmini olarak Temmuz 
ya da Ağustos ayının sonunda 
teslim edilecek. Bunların dışında, 
Kozyatağı’nda Mesa ile birlikte 
çalıştığımız Mesa Koz projesi var. O 
projede konumu itibarıyla oldukça 
göz önünde bir proje. Kaba inşaatı 
yarılandı. 

Zeynep Ergün: İç mimari 
alanında ise Hasparlak firmasının 
yönetim binasının projesini 
yürütüyoruz. Proje tamamlandı, 
kontrolleri devam ediyor. 

Tasarımlarınızda belirlediğiniz 
belli bir mimari tarz var mı?

Eser Ergün: Projelere belli 
bir mimari tarz ile yaklaştığımızı 
söylersek yanlış olur. Bizim başlangıç 
noktamızda, odağımızda projenin 
bağlamı ile ilgili olmak var. Her 
projeyi aynı bakış açısı ile ele 
almıyoruz açıkçası. Ama tabii ki 
bir işin genelde bir ofisin elinden 
çıktığı özellikle de deneyimli ofisler 
söz konusu olduğunda hangi ofisin 
elinden çıktığı belli olur. Bizim de 
yaptığımız işlerin bazı ortak noktaları 
var. Bunlardan söz etmek gerekirse, 
projelerimizde geometriyi kullanmayı 
severiz. Geometrinin getirdiği 
formları olabildiğince dinamik 
kılmaya çalışırız. Onun dışında da biz 
cepheyi sonradan üzerine örtülmüş 
bir kabuk gibi değil, daha çok 
mimarinin getirdiği bir sonuç olarak 
ele alırız. Genel mimari bakış açımızı 
böyle özetleyebilirim.

Zeynep Ergün: Müşteri bize 
gelirken bizim yaptığımız işleri 
tarzımızı görerek ve benimseyerek 
geliyor. Tabii ki kendimize özgü bir 
çizgimiz var. Baktığınız zaman bir 
projenin Ergün Mimarlık’tan çıktığını 
anlayabiliyorsunuz. Oturaklı, ayakları 
yere basan fonksiyonel ve kullanıcı 
profili odaklı tasarımlar üretiyoruz. 
Çünkü biz, mimari projesini biz 
yapmış olalım ya da olmayalım 
öncelikle mekanın potansiyelini 
ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim 
işimiz yeni sorunlar yaratmaktan 
ziyade sorunları çözmek. Öncelikle 
makine gibi çalışı hale gelmesini 
sağlıyoruz. Yani planlamayı doğru 
yapıyoruz. Sonrasında görsel olarak 
doyurucu olması bizim için bir 
sonuç oluyor aslında. Dolayısıyla 
malzemeleri ve detayları bu bağlamda 
ele alıyoruz diyebilirim. 

Türkiye’de kentsel 
dönüşümün geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İçinde 
bulunduğunuz bir kentsel dönüşüm 
projesi var mı?

Eser Ergün: Türkiye’de kentsel 
dönüşümün bulunduğu noktaya 
çok hızlı geldiğini düşünüyoruz. 
Bu sebeple de çok olgunlaşmış 
bir dönüşüm yaşayamadığımızı 
düşünüyorum maalesef. Keşke 
daha iyi planlanmış bir süreç 
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yürütülebilse. Bu kadar hızlı değil 
de üzerine düşünülmüş, master 
planların uzun sürelerde üretilip, tüm 
yatırımcıların ve mimarlık ofislerinin 
değerlendirmesi sonrasında harekete 
geçilseydi daha iyi sonuçlar ele 
edebilirdik diye düşünüyorum. 
Aslında bunların birçok denemesi 

yapıldı, çok iyi girişimler de oldu. 
Özellikle Fikirtepe’de, Kartal’da, 
Gaziosmanpaşa’da yerli veya yabancı 
birçok şehircilik firmasına master 
planlar yaptırıldı. İyi de projeler 
çıkartıldı. Fakat bir şekilde süreçlerde 
bu projelerin yürütülmesinde pratiğe 
dökülmesinde problemler yaşandı ve 
kentsel dönüşüm süreci parsel bazında 
bazı girişimler haline geldi. Belki 
herkes parsel bazında yapabileceğinin 
en iyisini yapmaya çalıştı. Fakat tabii 
ki bunun üst ölçekte çok iyi organize 
edilmesi gereken bir durum olduğu 
aşikâr. Bu sebeple de evet bizler de 
kentsel dönüşüm projelerinin içinde 
yer aldık. Biz de herkes gibi parsel 
bazında elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştık. Ama tabii bağımsız 
olarak çalıştığınız noktada hemen 
çevre parsellerinizde başka çalışmalar 
yapılıyor. Siz belli bir kentsel yapıyı 
ele alıyorsunuz ama o kentsel yapı da 
dönüşüm halinde... Halbuki merkezde 
bir çalışma olsa ve tüm parsellerin 
koordinasyonunu sağlayabiliyor olsa 
belki daha iyi bir noktada olabilirdik. 
Fikirtepe’de iki tane kentsel dönüşüm 
projemiz var. Evinpark Kadıköy, 
mimari ve iç miamri olarak bizler 
tarafından tasarlandı. Kartal kentsel 
dönüşüm projesinde de işlerimiz 
oldu. Bunların dışında, Koşuyolu ve 
Kağıthane’de kentsel dönüşüm adı 
altında projelerimiz var. Bu işlerin 
birçoğunda mimari ve iç mimari 
çalışmaları yaptık.

Uluslararası odaklı 
çalışılabildiği için yurt 
dışındaki işlerimizi 
artırmayı hedefliyoruz.

Aytaç Ofis

Firuze Konakları
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2018 hedefleriniz ve projeleriniz 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eser Ergün: Son dönemde 
daha çok genel piyasa koşullarına 
da uyum sağlayarak konut ve ticari 
bloklar üzerine yoğunlaştık. Biraz 
bu dönemde bunları çeşitlendirmek 
istiyoruz. Nedir bu, geçmişimizde 
varolan kültür binaları yarışmaları... 
Daha butik konut projelerine 
yönlenmek adına bazı girişimlerimiz 
oluyor. Onun dışında kendimizi ofis 
içi geliştirmek anlamında 2018 yılında 
BIM’e (Yapı Bilgi Modellemesi) 
geçiş sürecini başlatarak yeni bir 
adım attık. Tahincioğlu ortaklığı ile 
projelendirdiğimiz Nidapark Ayyıldız 
projesi BIM ortamında tamamlanmak 
üzere. Tüm disiplinler tarafından 
BIM ortamında 3 boyutlu olarak 
uygulama projeleri hazırlandı ve 
şantiye ortamına aktarılıyor şu anda. 
BIM bizim için önemli. Türkiye’de 
bununla ilgili olarak önemli girişimler 
başladı fakat sistem henüz bütünüyle 
geçmiş değil, geçmesi kolay da değil. 
Bu konuda öncü firmalardan bir 
tanesi olmak istiyoruz. 

Zeynep Ergün: İç mimari 
olarak hali hazırda ofis projelerimiz 
var. Bunlar küçük ölçekli ve çok 
detay gerektiren, kullanıcı odaklı 
projeler. Bunların uygulamasını 
da yapmayı hedefliyoruz. Artık 
yapılan projeler mekan odaklı değil. 
Uluslararası odaklı çalışılabildiği için 
yurt dışındaki işlerimizi arttırmayı 
hedefliyoruz. Biraz fazla İstanbul 
odaklı olmaya başladık ve İstanbul 
tükenecek noktaya gelmek üzere.. 
Biz de iş profilimizi çeşitlendirmek 
ve yurt dışında da işler yapmayı 
hedefliyoruz.

Eser Ergün: Yeni proje olarak, 
İstanbul dışında Erzurum’da Oltu 
Kaymakamlığı ile bir müze projesi 
yürütüyoruz. Konsept projemizi 
tamamladık, proje finansal anlamda 
kaynak toplamak adına görücüye 
çıktı. 

Sizce başarılı bir mimari 
projenin olmazsa olmazları nelerdir?

Eser Ergün: Bizim için bir 
projenin olmazsa olmazı bulunduğu 
yere ait olması. Çevresi ile sımsıkı 
bir ilişki kurmalı. Bu bağlam 

içerisinde bitki örtüsü, topografya, 
iklim koþulları ya da yapay veriler, 
mevcut yapılar, kentsel doku mevcut 
yolları barındırıyor. Biz projeyi 
geliştirirken bu unsurları etraflıca 
ele alırız ve bu bilgilerin analizi 
sonucunda bir ürün ortaya koymayı 
hedefleriz. Onun dışında yaptığımız 
işte dışarydan görünür olmak da 
önemli. Yapılarımız insanlarda 
bir heyecan uyandırabiliyorsa bu 
bizim için oldukça tatminkar bir 
sonuç. Yaptığımız her yapının 
makine gibi çalışıyor olmasına önem 

veriyoruz. Yapılarımız iyi planlanmış, 
kullanıcının ihtiyaçlarına sonuna 
kadar cevap veren bir yapı olmalı.

Zeynep Ergün: Mimari, 
içerisinde birçok disiplini barındıran 
multidisiplinel bir çalışma. 
Dolayısıyla bizim de mimari, iç 
mimari, mekanik, elektrik, statik 
alanlarında kemikleşmiş bir ekibimiz 
var. Bu ekiple birlikte bu süreçleri 
çok sağlıklı yürütebiliyoruz. Ergün 
Mimarlık 2012 yılından önce daha 
çok mimari odaklıydı, iç mimari için 
dışarıdan destek alınıyordu. Zaten 
o dönemlerde iç mimariye şu an 
olduğu kadar yoğun bir talep yoktu. 
Günümüzde mimari ve iç mimari 
çalışmanın aynı ekipten çıkması 
önemli bir özellik haline geldi. 
Dolayısıyla mimari ve iç mimari aynı 
ekipten çıkınca bu multidisiplinel 
uyum çok sağlıklı yürüyor. Bu da 
bence başarılı bir mimari proje için 
oldukça önemli. Bir diğer unsur ise 
yaptığımız projelerin makine gibi 
çalışması... Makine gibi çalışmasını 
sağlayan şey sadece bir planlama 
değil mekaniğinde elektiriğin de 
statiğinde iyi çözümlenmesi lazım. 
Neticede kullanıcı o alanı kullanmaya 
başladığında bunların hepsinin 
başarısı oluyor.

Mesa Koz

Pendik Cebeci 
Residences
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Keleşoğlu İnşaat 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Keleş 
ile sektöre ve 2018 
hedeflerine dair detaylı 

bir röportaj gerçekleştirdik.
İstanbul’un marinalı tek sahil 

kasabası Deniz İstanbul’u sizden 
dinleyebilir miyiz? İlk teslimler ne 
zaman olacak?

Deniz İstanbul projesi, konumu 
itibarıyla şehir merkezinde bir kasaba. 
Yeni havaalanından dikey olarak 
inildiğinde Marmara Denizi’nden 

ARZ TALEP 
DENGESINI 

YAKALAMALIYIZ
“Deniz İstanbul projesi, konumu itibarıyla 

şehir merkezinde bir kasaba.’’
buraya iniyorsunuz. Projemiz 
1500 dönümlük bir arazi üzerinde 
yükseliyor. Bu arazi üzerinde ilk 
olarak Polonyalı Enelka firması 
küçük bir mahalle inşa ediyor ve 
Eston Yapı firmasına devrediyor. 
Eston Yapı da burada Yakamoz 
Mahallesi’ni inşa ediyor. Biz 2014 
yılında Eston Yapı’yı satın aldık. 
Satın aldığımızda iki tane mahalle 
inşa edilmiş, Kalyon Mahallesi de 
yarım kalmıştı. Hemen işe koyularak 
Kalyon Mahallesi’ni teslim ettik. 
Sonrasında Mercan 1, Mercan 2 

ve Marina Mahallesi olmak üzere 
3 bölümden oluşan villa projesine 
başladık. Bu projelerde iyi bir mesafe 
katettik. Mercan 1 Mahallesi’ni bu 
ay sonunda, Marina Mahallesini de 
2018’in 6. ayın sonunda teslim etmeyi 
planlıyoruz. Mercan 2 Mahallesi ise 
yüzde 70 seviyesinde bitmiş durumda. 
İnşaata çok fazla yüklenerek stok 
oluşturmak istemiyoruz. O nedenle 
kademeli olarak başlayıp bitirmeyi 
planlıyoruz. Malumunuz sektörümüz 
şu an için iyi bir pozisyonda değil, 
arz talep dengesi bozuldu. Bu arz 
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talep dengesinin bozulması bizi 
de olumsuz yönde etkilediğinden 
planlı ilerlemeye çalışıyoruz. Yapmış 
olduğumuz kasaba 1500 dönümlük bir 
arazi üzerinde yükseliyor. Bu alanın 
500 dönümü biz burayı devralmadan 
önce yapılmıştı. Biz de geri kalan 
1000 dönüm üzerinde, 300 villa, 4600 
konut, ilk ve ortaokul, lise, alışveriş 
merkezi, otel projesi ve yürüyüş 
parkları olan az yoğunluklu yemyeşil 
bir kasaba inşa ediyoruz. Projemiz 
İstanbul’a örnek olacak bir yerleşim 
merkezi...

Konut projelerinize yabancı 
yatırımcının ilgisi hangi oranda?

İlk projeye başladığımızda 
yatırımcılarımız yüzde 70 yerli, yüzde 
30 yabancı şeklindeydi. Şu anda ise bu 
oran yüzde 50 yabancı yüzde 50 yerli 
yatırımcı şeklinde. Proje bitiminde 
ise yüzde 75 yerli, yüzde 25 yabancı 
yatırımcı olmasını ümit ediyoruz.

KDV indirimi ve bankaların faiz 
indirimi sektörü hareketlendirecek 
mi? Konuyla ilgili yorumunuz nedir? 

Bize çok yansımadı bu durum... 

Konut bir yatırım 
aracı olmaktan 
çıkarılarak, 
ihtiyaca yönelik 
bir ürün haline 
getirilmeli.

Biz skala olarak verilen 500 bin 
TL’lik kredi oranının üzerindeyiz. 
O oran 1 milyon TL olsaydı biz de 
etkilenirdik tabii. Bizi sektöre dair 
en çok etkileyen şey, vatandaşlık 
bedelinin çok yüksek seviyelerde 
olması. Şu anda sıcak parayı en 
rahat bulabileceğimiz kişiler yabancı 
yatırımcılar. O nedenle vatandaşlık 
bedeli en fazla 300 bin dolar olmalı. 
Vatandaşlık bedeli düşürülürse, biz 
Türkiye’de yıllık ortalama minimum 
100 bin konut satarız. Bu da 30 
milyar dolar olur ki bu miktar bizim 
cari açığımızı ve dış borcumuzu 
azaltarak bizi artıya geçirir. İnsanlar 
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bize sadece konut satıcısı gözüyle 
bakıyor. Biz burada sadece konut 
satmıyoruz. Konutu satarken bunun 
yanında ciddi bir hizmet ihtiyacı 
satıyoruz. Bir kişi ev aldığında, evi için 
mobilya, beyaz eşya ve perde alıyor. 
Bunların hepsini hesapladığınız ve 
istihdamını da düşündüğünüz zaman 
sattığımız ürün farklı açılardan ülke 
ekonomisine katkı sağlamış oluyor. 
Bu evi alan kişi bahçesinin bakımına, 
evinin güvenliğine ihtiyaç duyuyor 
ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için 
aidat ödüyor. Böylelikle bahçıvan 
ve güvenlikçi iş buluyor. Ciddi bir 
istihdam alanı yaratıyoruz.

Yurt içi satışları hızlandırmak 
için yeni bir kampanya planlıyor 
musunuz? Yurt içine satma hedefiniz 
var mı? Yoksa bundan sonra yurt dışı 
satışlarına mı ağırlık vereceksiniz?

Yurt içinde konut ihtiyacı olan 
zaten satın alıyor. Bana göre konut 
bir yatırım aracı olmaktan çıkarılarak, 
ihtiyaca yönelik bir ürün haline 
getirilmeli. İhtiyacın dışında kalan 
konutları yurt dışına satarak cari 
açığı kapatmalıyız. Ülkemizdeki 
projelerin finansman desteğini 
buradan yaratabiliriz. Yabancıya 
konut satışından elde edilen parayı 

enerjiye yatırarak enerji açığımızı 
kapatabilriiz. Burdan gelen para ile 
enerji yatırımı yapabiliriz, böylelikle 
yurt dışından enerji ithal etmemize 
gerek kalmaz. Bir taş ile iki kuş 
vurmuş oluruz. 

Keleşoğlu İstanbul’daki AVM 
yatırımlarıyla da adını duyurdu… 
Anadolu’ya da AVM yatırımlarınız 
olacak mı? AVM yatırımı için nasıl 
bir dönemdeyiz?

AVM yatırımı tamamen lokasyon 
ile ilgili bir durum. Lokasyon onu 
gerektirdiği zaman kendisini belli 
ediyor. Şu an için Bahçeşehir’de 
yer alan bir arazimize AVM inşa 
edeceğiz. Deniz İstanbul projemizin 
içerisinde bir AVM inşa edeğiz. Bu 
projelerimiz dışında kısmet olursa 
Üsküdar’da bir projemiz var, onu 
hayata geçireceğiz. Anadolu’da AVM 
yatırımı yapmayı düşünmüyoruz. 
Çünkü hali hazırda her ilde bir AVM 
var. Bu nedenle ihtiyaç olduğunu 
düşünmüyoruz.

Autopia (otomobil AVM’si) 
projesini hayata geçirdiniz. 
Teoride çok güzel bir projeydi. 
Sizin umduğunuz gibi beklentileri 
karşıladı mı?

Autopia projesi toplam 195 

“Bir kişi ev aldığında, 
evi için mobilya, 
beyaz eşya ve perde 
alıyor. Bu evi alan kişi 
bahçesinin bakımına, 
evinin güvenliğine 
ihtiyaç duyuyor ve 
bu ihtiyaçlarının 
karşılanması için aidat 
ödüyor. Böylelikle 
bahçıvan ve güvenlikçi 
iş buluyor. Ciddi 
bir istihdam alanı 
yaratıyoruz.”
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bin metrekare kapalı alana sahip, 
3 kattan oluşuyor ve içerisinde 570 
adet dükkân var. Projede yer alan 
3 kata da araç ile çıkabiliyorsunuz. 
Otomobilinizin, yedek parçalarını, 
modifiye elemanlarını, bulabileceğiniz 
bunların yanı sıra alım satım işlerini 
halledebileceğiniz entegre bir 
bina. Biz 2009’da ‘galerilerin şehir 
merkezinden uzaklaştırılması ve 
şehir dışında bir araya toplanması’ 
yasasıyla birlikte bu projeye 
başladık. Sonrasında bu yasa askıda 
kaldı, uygulanmadı. Dolayısıyla 
biz de umduğumuzu bulamadık. 
Ama zamanla bu binanın işlevini 
tamamlayacağını ve oraya olan 
talebin artacağını düşünüyoruz. 
Autopia projesinin İstanbul’un en 
önemli projelerinden biri olduğunu 
düşünüyoruz. Hatta projemiz Avrupa 
birincisi oldu.

İlerleyen dönemlerde kendi 
arazileriniz üzerinde geliştireceğiniz 
projeler var mı?  Yeni projeleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üzerinde çalışmakta olduğumuz, 
Bahçeşehir, Kadıköy Hasanpaşa, 
Bodrum lokasyonlu projelerimiz 
var. Deniz İstanbul projemiz devam 
ediyor. Bu projelerimiz dışında kısmet 

olursa Üsküdar’da, Ataşehir’de 
projelerimiz olacak. 2021 dönemine 
kadar yayılan projeler bunlar. Bu 
dönemde yavaş yavaş önümüzü 
görerek hareket etmek istiyoruz. Ben 
buradan meslektaşlarıma seslenmek 
istiyorum. Stok yapmadan çalışalım. 
Bu kadar arz piyasanın dengesini 
bozuyor. Bizim ürünümüz stokta 
kaldığı zaman emlak vergisi ve aidat 
ödüyoruz. Bunların dışında konutlar 
kullanılmadıkları takdirde durdukları 
yerde eskiyor ve ciddi zararlar 
oluşturuyor. Bundan sonra daha az 
konut yaparak arz talep dengesini 
yakalamamız lazım. 

Gayrimenkul sektörü için arz 
konusundan başka öneriniz var mı?

İstanbul’un en önemli 
sorunlarından biri ulaşım. Bu 
ulaşım mağduriyeti olduğu sürece 
bi İstanbul’u hakettiği fiyata 
satamayız. O nedenle ulaşımı 
iyileştirmek için tedbirler almamız 
lazım. İstanbul’un altı metro ağıyla 
örülmediği, trafikten kamyonlar 
tırlar kalmadığı sürece İstanbul’un 
ulaşım sorunu bitmez. Bunların 
dışında bölgesel yoğunlaşmalar 
İstanbul’daki konut fiyatlarını 
aşağı düşürüyor. İstanbul’da 

Eskişehir’den, Erzurum’dan ucuz ev 
var. Neredeyse Kayseri’den bir ev 
satsak, İstanbul’dan iki ev alabilecek 
duruma geldik. Ters mantık çalışıyor. 
Normalde bir insanın İstanbul’dan 
bir ev sattığı zaman Kayseri’den 
iki ev alması lazım. İstanbul pahalı 
olmalı, bunun için de daha az konut 
yapılmalı. İstanbul’da 8-10 tane yeni 
şehir merkezi oluşturulmalı. Bu şehir 
merkezlerinde kişiler ihtiyaçlarını 
karşıladıkları sürece farklı şehir 
merkezlerine temel ihtiyaçları için 
gitme ihtiyacı duymayacak, böylelikle 
İstanbul’da ulaşım rahatlayacak. 
Çözüm üretmek lazım. 

ZENGİNLEŞMEMİZ 
LAZIM

Yüksek faiz her azman insanları 
satın almaktan vazgeçirir. 
İnsanlar faizler düşsün, 
enflasyon düşsün diyerek konut 
ihtiyaçlarını erteliyor. Faizlerin 
düşmesi de öyle hemen olacak 
bir şey değil, zenginleşmemiz 
lazım. Zenginleşmek için ülkenin 
üretim yaparak kendi kendine 
yetmesi lazım. Tabii bunlar geçici 
çözümler. Benim için asıl çözüm 
gayrimenkulleri hakettiği fiyatlara 
satmak. 
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BÖLGE RAPORU
PENDİK

Son yılların en çok gelişen ilçelerinden biri 
olan Pendik, ulaşım başta olmak üzere 
eğitim, teknoloji ve sağlık alanlarında 
önemli projelere ev sahipliği yapıyor. 

PENDİK 
ULAŞIM 
PROJELERİYLE 
ŞAHLANDI
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TSKB Gayrimenkul 
Değerleme A.Ş. Teminat 
Değerleme Departmanı 
Yöneticisi Çağdaş 
Coşkun Emlak Konut için 

Pendik bölgesini değerlendirdi.
Pendik bölgesi, Kurtköy Sabiha 

Gökçen Havalimanı’na olan yakınlığı, 
Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM 
otoyolu ile erişilebilirlik açısından 
oldukça önemli bir merkez haline 
gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde gündeme 
gelen Tuzla-Pendik-Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü Yüksek Hızlı 
Tren Hattı projesi ile birlikte 
2018 sene sonu itibarıyla faaliyete 
geçirilmesi planlanan Gebze-Halkalı 
Marmaray yüzeysel metro hattı 
bölgenin ulaşılabilirliğini artıracak 
projelerin başında geliyor. Pendik 
ve Kaynarca’da olmak üzere 
ilçe sınırlarında 2 adet istasyonu 
bulunacak olan Gebze-Halkalı 
Marmaray yüzeysel metro hattı ile 
Gebze-Halkalı arası ulaşımın yaklaşık 
2 saate kadar indirilmesi planlanıyor. 
Ayrıca, Kadıköy-Kartal metrosunun 
Tavşantepe’ye kadar uzatılması ile de 
bölgeye ulaşım alternatifleri sağlandı.

Ulaşım projelerinin yanında, 
Tersane Kavşağı’nda inşası biten ve 
yakın zamanda faaliyete geçirilmesi 
planlanan Garanti Teknoloji Üssü 
ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
komşu olan büyük bir alanda 
faaliyet gösteren Türkiye’nin en 
büyük teknoloji üssü Teknopark 
İstanbul, önemli mega projelerden. 
Ayrıca bölgede, inşaatı devam eden 

*Değerler belirlenirken standart tarzda konut projeleri dikkate alınmıştır.

TSKB Gayrimenkul 
Değerleme A.Ş. 
Teminat Değerleme 
Departmanı 
Yöneticisi Çağdaş 
Coşkun

Tuzla-Pendik-Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü 
Yüksek Hızlı Tren Hattı 
projesi ile birlikte 2018 
sene sonu itibarıyla 
faaliyete geçirilmesi 
planlanan Gebze-Halkalı 
Marmaray yüzeysel 
metro hattı bölgenin 
ulaşılabilirliğini artıracak 
projelerin başında 
geliyor.

özel hastane projeleri bulunuyor. 
Bölgedeki ulaşım, teknoloji ve sağlık 
alanında yapılan yatırımlar, bölgedeki 
istihdamı pozitif yönde etkiledi, bu 
durum da bölgeye olan konut talebini 
artırdı.

Pendik bölgesi geneline 
bakıldığında, orta ve orta alt gelir 
gruplarına yönelik konut üretimi 
yapılırken D-100 Karayolu’ndan 
sahil kesimine doğru gidildikçe 
orta üst ve yer yer üst gelir grubu 
için de konut alternatifi sağlandığı 
görülüyor. Özellikle, Batı ve 
Kaynarca Mahalleleri sahile olan 
yakınlığı ile dikkat çekerken, Batı 
Mahallesi ve çevresinde apartman 
tarzı yapılaşmanın yanında villa tipli 
konutlara da rastlanıyor. Yenişehir 
Mahallesi ve çevresi genç yapı stoku 
ile, Kurtköy Mahallesi ise Sabiha 
Gökçen Havalimanına olan yakınlığı 
ile önem kazanıyor.

Karayolu projeleri, metro hattı 
projeleri, sağlık ve teknoloji alanında 
yapılan yatırımlar ile artan konut 
talebinin bölgedeki gayrimenkul 
değerlerine olan etkisini bölgesel 
bazda incelediğimizde tablodaki 
değişimlerin gerçekleştiğini 
görüyoruz. İnşaat kalitesi, konsept, 
büyüklük ve kullanım alanı 
büyüklüğüne göre değerlerin daha da 
yukarıya çıkabildiği görülüyor.

KONUTLAR İÇİN YILLARA GÖRE DEĞER DEĞİŞİMLERİ

Mahalleler 2016 Yılı Değerleri (TL/m²) 2018 Yılı Değerleri (TL/m²)
Batı 2.800 - 3.600 3.500 - 4.500
Yenişehir 1.800 - 2.400 3.000 - 4.000
Kurtköy 2.000 - 2.600 2.500 - 3.500
Kaynarca 2.000 - 2.600 2.400 - 3.400
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AKDENIZ’IN 
TURIZM 

CENNETI 
ANTALYA

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, 
iklimi, sonsuzluğa uzayan sahilleri ve 

yemyeşil doğasıyla Türkiye’nin turizm 
cennetlerinden…
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A ntalya, Türkiye’nin 
güneyinde, 
merkezi Akdeniz 
kıyısında olan bir 
turizm merkezidir. 
Kuzeyinde; Burdur, 
Isparta, Konya, 

doğusunda; Karaman, Mersin, 
batısında; Muğla illeri vardır. 
Güneyi, Akdeniz ile çevrelenmiştir. 
Türk Riviera’sı Antalya kıyılarının 
uzunluğu 630 km’yi bulur. Yüzölçümü 
20.723 km² ve 2016 verilerine göre 
nüfusu 2 milyon 328 bin 555’tir. 
Akdeniz ikliminin hâkim olduğu 
Antalya’da, kışlar ılıman ve yağışlı, 
yazlar ise sıcak ve kurak geçer. 

Attalos Yurdu anlamına gelen 
Antalya, II. Attalos tarafından 
kurulmuştur. Bergama Krallığı’nın 
sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre 
bağımsız kalan kent, daha sonra 
korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 
77’de Komutan Servilius Isauricus 
tarafından Roma topraklarına 
katılmıştır. M.Ö. 67’de Pompeius’un 
donanmasına üs olmuştur. M.S. 130’da 
Hadrianus’un Attaleia’yı ziyaret etmesi 
şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bizans 
egemenliği sırasında piskoposluk 
merkezi olarak ismi görülen Attaleia, 
Türklerin eline geçtikten sonra büyük 
bir gelişme göstermiştir. Modern 
şehir, antik yerleşmenin üzerine 
kurulduğundan, Antalya’da antik çağ 
kalıntılarına çok az rastlanmaktadır. 
Görülebilen kalıntıların ilki, eski liman 
olarak nitelenen liman mendireğinin 
bir kısmı ve limanı çevreleyen surdur. 
Surların park dışındaki kısmında 
restorasyonu yapılan Hadrian 
Kapısı Antalya’nın en güzel antik 
eserlerinden biridir.

Antalya şehri ve çevresine antik 
çağda, çok verimli anlamına gelen 
Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia 
denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan 
itibaren buraya Ege Denizi’nin batı 
kıyılarından göçenler, Aspendos 
ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. 
II. yüzyıl ortalarında hüküm süren 
Bergama Kralı II. Attalos, Side’yi 
kuşatmıştı. Antalya’nın yaklaşık 75 
km doğusundaki Side’yi alamayan 
kral, şimdiki il merkezinin olduğu 
yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya 

onun adı verilerek Attaleia dendi. 
Zaman içinde Atalia, Adalya 
diyenler oldu. Antalya, onun adından 
gelmektedir. 

Yapılan arkeolojik kazılarda 
Antalya ve bölgesinde, günümüzden 
40 bin yıl önce insanların yaşadığı 
ispat edilmiştir. Milattan önce 
2000 yılından bu yana bölge, 
sırasıyla;  Hitit, Pamphylia, Lykia, 
Kilikya gibi kent devletlerinin ve 
Pers, Büyük İskender ile onun 
devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, 
Selevkos, Bergama Krallığı’nın 
idaresine girmiştir. Daha sonra 
Roma Devleti, hüküm sürmüştür. 
Antalya’nın antik çağdaki adı 
Pamphylia idi ve burada kurulan 
şehirler bilhassa II. ve III. yüzyılda 
altın çağını yaşadı. V. yüzyıla doğru 
da eski ihtişamını kaybetti. Yöre 
Doğu Roma ya da Türkiye’de tanınan 
adıyla Bizanslıların hâkimiyeti 
altındayken, 1207’de Selçuklular 
tarafından Türk topraklarına 
katıldı. Anadolu Beylikleri devrinde 
ise Teke Aşiretinin bir kolu olan 
Hamitoğulları’nın egemenliğine girdi. 
Teke Türkmenleri, Türklerin eski 
yurdu bugünkü Türkmenistan’da 
da nüfus olarak en büyük boylardan 
biridir. XI. yüzyılda bir kısmı buraya 
gelmiştir. Bugün Antalya’nın 
kuzeyi ile Isparta ve Burdur’un bir 
kısmı olan Göller Bölgesinin, bir 
adı da Teke yöresidir. Osmanlılar 
zamanında Anadolu eyaletine bağlı 
Teke sancağının merkezi, şimdiki 
Antalya il merkeziydi. O yıllarda 
buraya Teke sancağı denirdi. İlin 
şimdiki adı ise aslında antik çağdaki 
adının biraz değişmiş şeklidir ve 
Cumhuriyet döneminde verilmiştir.

XVII. yüzyılın ikinci yarısında 
Antalya’ya gelen ünlü Osmanlı 
seyyahı Evliya Çelebi, kale içinde dört 
mahalle ve üç bin ev, kale dışında 24 
mahallesi olduğunu belirtir. Şehrin 
çarşısı ise kale dışındaymış.  Evliya 
Çelebi’ye göre limanı, 200 parçalık 
gemi alacak büyüklüktedir. İdarî 
bakımdan Konya’ya bağlı Teke 
Sancağı’nın merkezi olan Antalya, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yıllarında bağımsız sancak haline 
getirildi.
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KALEIÇI

Büyük bir bölümü yıkılmış ve yok olmuş at nalı şeklinde içten ve dıştan surlarla 
çevrilidir. Surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirleri ortak 
eseridir. Surların 80 burcu vardır. Surların içinde kiremit çatılı 3.000 kadar 
ev bulunmaktadır. Evlerin karakteristik yapıları Antalya’nın sadece mimari 
tarihi hakkında fikir vermekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını, 
gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtır. 1972 yılında Antalya iç limanı ve 
Kaleiçi semti, özgün dokusu nedeniyle ‘Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu’ tarafından ‘SİT bölgesi’ olarak koruma altına alınmıştır. Turizm 
Bakanlığı’na “’Antalya- Kaleiçi Kompleksi’ restorasyon çalışmasından dolayı, 
28 Nisan 1984’de FİJET (Uluslararası Turizm Yazarları Birliği) tarafından Altın 
Elma Turizm Oskarı ödülü verilmiştir. Günümüzde Kaleiçi otelleri, pansiyonları, 
restoranları ve barları ile eğlence merkezi haline gelmiştir.

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış 
Antalya’da antik kentler ve tarihi yapılar 

arasında tarihin izlerini sürüyoruz…

TARİHİN İZİNDE 
ANTALYA

PERGE

Antalya 18 km doğusunda, Aksu Bucağı 
yakınındadır. Kilikya - Pisidia ticaret 
yolunun üstünde yer aldığı için önemli 
bir Pamphylia şehridir. Kuruluşu diğer 
Pamphylia şehirleriyle aynı zamana 
rastlar (Milattan Önce VII yüzyıl). Perge, 
Hıristiyanlar için önemli bir kent idi.  Aziz 
Paulos ve Barnabas, Perge’ye gelmiştir. 
Magna Plancia gibi kimi zenginler 
buraya önemli anıtlar kazandırmışlardır. 
İlk kazıların 1946 yılında İstanbul 
Üniversitesi tarafından başlatıldığı 
Perge’de; Tiyatro, Stadyum, Sütunlu 
Cadde, Agora’dan oluşan şehir kalıntıları 
bulunmuştur.

ARIASSOS

Antalya-Burdur otoyolunun 48. 
kilometresinde, sola dönülen bir 
sapaktan 1 km. içerdedir. Bir dağın 
yamacında kurulmuş olup, hamamları, 
kaya mezarları açısından görülmeye 
değerdir. Ariassos kentine girilen vadinin 
başlangıcında kentin en görkemli 
kalıntısı olan giriş kapısı yükselir. Roma 
devrinden kalma bu anıt, 3 kemerli ve 
dolayısıyla 3 girişli olduğu için, yöre 
halkınca “Üç kapı” diye anılır. Kentin 
şaşırtıcı bir özelliği, dörtte üçünün, 
olağanüstü gösterişli anıtsal mezarlar 
olan nekropolis kalıntısı olmasıdır.

KARATAY MEDRESESI

İl merkezindeki önemli Türk İslâm 
yapılarından olup XIII. yüzyıl ortasında 
inşa edilmiştir.
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ESKI ANTALYA EVLERI

Yazların çok sıcak ve kışların ılık geçtiği 
Antalya’da eski evlerin yapımında 
soğuktan çok, güneşi önlemeye ve 
serinlik sağlamaya önem verilmiştir. 
Gölgeli taşlıklar ve avlular hava akımını 
kolaylaştıran özelliklerdir. Depo ve hol 
görevi yapan girişi ile üç kat üzerine 
kurulmuştur.

EVDIR HAN

20. yüzyıl başlarına kadar ulaşım at ve 
develerle sağlanır, ticaret malları da 
bu hayvanlarla nakledilirdi. Kervanlar 
yollarda, han ve kervansaraylarda 
konaklardı. İşte Evdir Han da bunlardan 
biridir. Antalya’dan kuzeye giden yol 
üstündedir. Bugünkü Antalya-Korkuteli 
kara yolunun 1 km. doğusunda ve 
il merkezine 18 km. uzaklıktadır. En 
fazla dikkati çeken kısmı sivri kemerli 
portalıdır. XIII. yüzyılın başlarında 
yapılmış bir Selçuklu eseridir. 

YIVLI MINARE

Antalya’nın ilk Türk yapısıdır. Merkezde liman yakınındadır. Üzerindeki 
yazıta göre Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat’ın yönetimi 
zamanında (1219-1236) inşa edilmiştir. Tuğla ile örülen gövdesi, sekiz yarım 
silindirden oluşur. Bu minarenin bitişiğinde bir cami varsa da yıkılmış 
olmalıdır. Çünkü Minarenin yanındaki Cami daha geç devre, 1372 yılına 
aittir. Bir Türk Beyliği olan Hamitoğulları zamanında, Tavaşi Balaban adlı bir 
mimar tarafından yapılmıştır. 

KESIK MINARE

Aslında bir Bazilika olarak V. yüzyılda 
inşa edilmiştir. İlk eserden çok az bölüm 
ayakta kalmış, Bizans döneminde 
değişikliklere uğramıştır. Eser, 
Osmanlılar zamanında tamir görmüş, 
bir kısmı Mevlevihane olarak kullanılmış, 
sonra cami olarak hizmete açılmıştır. 
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LÂRA - KONYAALTI PLAJI

Antalya il merkezinin 10 km. kadar 
doğusundaki doğa harikası Lâra Plajı ile 
Antalya merkezinin batı kıyısındaki Konyaaltı 
Plajı şehrin en güzel kıyılarıdır. 

DÜDEN ŞELÂLELERI

Antalya il merkezinin yaklaşık 10 km. 
kuzeydoğusundaki bu şelâle, şehri 
simgeleyen tabiat güzelliklerindendir. 20 
metre yükseklikten dökülür. Ana kaynağı 
Kırkgöz mevkisidir. Aşağı Düden Şelâlesi 
ise Lâra Plajı yolundadır.  Kent merkezinin 
güneydoğusunda, 40 metre yükseklikteki 
falezlerden denize dökülür. Antalya’nın 
simgeleşmiş tabiat güzelliklerindendir.

KURŞUNLU ŞELÂLESI

İl merkezinin doğusundaki Alanya yolunun 
24. km’sindeki sapaktan Isparta yoluna 
girildikten 7 km. sonra ulaşılabilir.  Bu tabiat 
harikası da en çok ziyaret edilen yerlerden 
biridir. Şelâle bir masal diyarından çıkıp 
gelmiş gibidir. Yemyeşil derin bir vadinin 
içindedir. Bütün çevresi yaklaşık yarım 
saatlik bir yürüyüşle gezilebilir. Yer yer 
gölcüklerin oluştuğu sularda çok sayıda 
balık yaşamaktadır. Aynı zamanda zengin 
faunası ile dikkat çeker. Düden, Kurşunlu ve 
Manavgat Şelâleleri, birçok Türk filminde 
mekân olarak kullanılmıştır. Hepsine de 
otobüsle rahatlıkla gidilebilir.

KARAIN MAĞARASI

Antalya’nın 27 km. kuzeybatısında, Yağcılar 
sınırları içindeki Karain Mağarasında 
bulunan kalıntılar Paleolitik, Mezolitik, 
Neolitik ve bronz çağlarına aittir. Bu mağara, 
görülmesi gereken yerlerdendir. 

Doğal 
güzellikler

ANTALYA’YA 
YOLUNUZ 
DÜŞERSE…

• Mavi bayraklı plajlarında 
deniz ve güneş ile 
buluşabilirsiniz.

• Türkiye’deki en eğlenceli 
rafting parkurlarından biri 
olan Köprülü Kanyon’da 
rafting yapabilirsiniz.

• Kaş’ta unutulmaz 
bir dalış deneyimi 
yaşayabilirsiniz.

• Golf cenneti olan 
Antalya’da toplam 12 golf 
tesisi bulunmakta olup, bu 
tesislerin tamamı Kültür 
ve Turizm Bakanlığından 
belgelidir. Golf için tercih 
edebilirsiniz.

ANTALYA MUTFAĞI
Antalya mutfağında Arap ve Girit Mutfağı’nın yoğun 
olarak izlerini görmek mümkün. Özellikle zeytinyağlı 
sebze yemeklerinde Girit etkisi hakimdir.
Antalya bölgesi genellikle Akdeniz iklimine sahip bir bölgedir. 
Ancak iç kesimlerde karasal iklim özellikleri gösterir. Bundan 
dolayı her çeşit sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Özellikle 
batıda yer alan ilçelerinde seracılığın gelişmiş olması sebze 
yönünden bir sıkıntı çekilmediğini gösterir.
Yerlilerin beslenme tarzının temelini, hayvancılık ve 
buğdaydan elde edilen besinler belirler. Kıyı şeridinde az da 

olsa yaş sebze üretilmesine karşın iç bölgelere gidildikçe 
buğday ve kuru sebze ağırlık kazanır. Ama yöreye has yerel 
yemekler şunlardır: Saç kavurması, tandır kebabı, kölle 
(buğday, fasulye, nohut ve bakla haşlaması), domates civesi, 
hibeş, arabaşı çorbası. 

DOMATES CİVESİ HİBEŞ
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MICHAEL JACKSON’U 
YENIDEN YAŞATAN 
GÖSTERI TÜRKIYE’DE

Las Vegas’tan ülkemize gelen 
Michael Jackson - The Tribute To The 
King Of Pop, etkileyici koreografileri, 
ayrıntılı kostümleri ve multimedya 
şov efektleri ile dikkat çekiyor. 
Konser tadındaki Show’u ABD’li 
William Hall sahnelendirmektedir. 
Michael Jackson’a şaşırtıcı bir 
şekilde benzeyen Hall, dansı, sesi ve 
vokalleriyle de Jackson’u anımsatıyor. 
Hall, hem canlı olarak şarkıları 
seslendiriyor hem orkestra eşliğinde 
sahne alıyor hem de dans ekibi ile 
dünyanın en büyük sanatçılarından 
olan Michael Jackson’ı da bir yandan 
ölümsüzleştiriyor.
> 16 Haziran 2018/ Expo 2016 
Antalya Büyük Amfi Tiyatro – 
Antalya

AYHAN SICIMOĞLU ILE 
LATIN RÜZGARI

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars 
16 Haziran’da Moda Kayıkhane’de 
sevenleriyle buluşacak. Tucolatino 
akımının ülkemizdeki öncüsü olan 
Ayhan Sicimoğlu, ülkemize Latin 
müziğini sevdiren isimlerin başında 
geliyor. Aynı zamanda gezi ve kültür 
programlarıyla da hayatın farklı renklerini 
ön plana çıkaran sanatçı, Latin All Stars 
orkestrasıyla seslendirdiği eserlerde, 
Türk ezgilerini ve popüler şarkılarını 
Latin enstrümanlarının sıcaklığı ile 
harmanlıyor.
> 16 Haziran Cumartesi/ Moda 
Kayıkhane – Istanbul

SHAKIRA 
ISTANBUL’DA

Shakira ‘El Dorado Dünya Turnesi’ 
kapsamında 11 Temmuz’da 
Vodafone Park’ta sahne alacak.
12 Grammy ödülü sahibi, 
uluslararası süperstar Shakira, 
BKM organizasyonuyla 11 Temmuz 
2018’de yeniden İstanbul’da 
sahne alacak. Dünya turnesi ‘El 
Dorado’ kapsamında İstanbul’a 
gelecek olan Shakira, 3 Haziran 
2018 tarihinde start alacak olan 
6. Dünya Turnesi Live Nation 
tarafından gerçekleştirilen ve 
BKM organizasyonu ile 11 yıl 
sonra yeniden İstanbul Vodafone 
Park’ta sahne alacak olan Shakira, 
büyüleyici sahne performansı ile 
bu Yaz’ı unutulmaz kılacak.
> 11 Temmuz 2018/ Vodofone 
Park - Istanbul

RAP MÜZIĞININ EFSANE 
ISMI ISTANBUL’DA

Rap müziğin dünyaca ünlü ismi 
Wiz Khalifa 4 Temmuz’da İstanbul 
KüçükÇiftlik Park’ta  sahne alacak.
İlk albümü Show and Prove’u 2006 
yılında çıkaran ve kısa süre içerisinde rap 
müziğin zirve isimleri arasına yükselmeyi 
başaran Cameron Jibril Thomaz, sahne 
adıyla Wiz Khalifa, ‘Black and Yellow’, 
‘Young, Wild & Free’, ‘We Dem Boyz’, 
‘Roll Up’ gibi onlarca liste başı şarkı ile 
başarısını katladı. Wiz Khalifa, Furios 
7 filmi için Charlie Puth ile birlikte 
yayınladığı ‘See You Again’ şarkısı 
ile 26 farklı ülkede 12 hafta boyunca 
liste başı kalmayı başardı. Grammy ve 
Golden Globe ödülleri olan sanatçı 4 
Temmuz’da ilk Türkiye performansını 
sunmaya hazırlanıyor. 
> 4 Temmuz 2018/ KüçükÇiftlik Park 
– Istanbul

HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA KATILABİLECEĞİNİZ ETKİNLİKLER
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FUAR TAKVİMİ
SEKTÖRE CAN SUYU KATAN FUARLAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDIYOR

BATI KARADENIZ ISTANBUL’A GELIYOR

Istanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve Iş Birliği Fuarı, 
Türkiye’nin ilk bölgesel fuarıdır. 
Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerimiz, kökleri, kültür mirasları, 
coğrafi yapıları, üretim ilişkileri, üretim biçimi, üretim çeşitliliği, günlük yaşam ve folklorları ile birbirine 
benzemektedir. Bu illerimizin ayakta kalması ve kalkınması amacı ile düzenlenen BAKAF (Batı Karadeniz 
Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı) Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 8 ilin tanıtımını içeren bir turizm ve iş 
birliği fuarıdır. BAKAF 2018 ile bu illerimizin potansiyellerinin açığa çıkarılması hedefleniyor.
> 27-30 Haziran 2018/ Istanbul Fuar Merkezi – Istanbul

HEFI BEYAZ EŞYA

HEFI ile beyaz eşya sektörünün nabzı Istanbul’da atacak 
Başta Avrupa Birliği olmak üzere 25 ülkeden üreticilerin 
katılım göstereceği HEFI Fuarı 20-23 Haziran tarihleri arasında 

ziyaretçilerini bekliyor.
Türkiye’de sanayinin önemli 
sektörlerinden biri haline gelen 
beyaz eşya sektörü, ürün kalitesi 
ve çeşitliliği ile iç pazarda 
yakaladığı başarıyı dış pazarlarda 
da göstermeye başladı. Gerek 
sektördeki üretim gücü gerekse 
Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika 
ülkelerine coğrafi yakınlığı 
nedeniyle sunduğu geniş 
pazar potansiyeli ile Türkiye, 
uluslararası düzeyde önemli 
fırsatlar barındırıyor. İstanbul 
Fuar Merkezi’nde 20-23 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
olan HEFI (Home Electronics Fair 
İstanbul) ülkemizdeki birçok dernek 
tarafından desteklenmektedir. 

Fuara özellikle ana sanayi için önemli olan, İran, Irak, Suriye, 
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Sudan başta olmak 
üzere 25 ülkeden alım heyetleri ve ziyaretçilerin getirilmesi 
planlanıyor.
> 20-23 Haziran 2018/ Istanbul Fuar Merkezi – Istanbul

DERI SEKTÖRÜ BU FUARDA BULUŞUYOR

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan IYF Istanbul Ayakkabı 
Yan Sanayi ve Deri Fuarı sektörün önemli isimlerini bir 
araya getirmeye hazırlanıyor.
Ayakkabı yan sanayi alanında gelişmiş bir bölge olan Türkiye, 
coğrafi açıdan merkezi bir konumda olması dolayısıyla 
ihracat konusunda oldukça avantajı bir konumda bulunuyor. 
Pullman Airport Hotel Comention Center ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek olan İYF İstanbul Ayakkabı Yan Sanayi 
ve Deri Fuarı, deri ayakkabı, çanta, deri işleme ve ayakkabı 
makineleri sektöründen uluslararası katılımcı ve ziyaratçileri 
bir araya getirmeyi hedefliyor.
> 3-5 Temmuz 2018/ Pullman Airport Hotel Comention 
Center - Istanbul
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HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRACAK 

İPUÇLARI

MUTFAK

>> Meyveli kek 
yaparken, 
meyvelerin kekin 
dibine çökmemesi 
için meyveleri önce 
una ya da nişastaya 
bulayıp bir süre 
bekletin ve ardından 
kek harcına katın.

>> Kahvaltı ya da 
çay saati için 
hazırladığınız hamur 
kızartmalarının daha 
lezzetli olmasını 
istiyorsanız, 
hamura eklediğiniz 
kabartma tozuna 
biraz toz şeker katın.

>> Pırıl pırıl 
çaydanlıklar: 
Çaydanlığınız, 
zamanla kötü 
bir görünüme 

bürünebilir. Yarım 
bardak sirkeye bir 
tutam tuz atıp, 
sert bir süngeri 
buna batırarak 
çaydanlığı silmeyi 
deneyin, eski 
parlaklığına hemen 
kavuştuğunu 
göreceksiniz.

>> Uzun zaman 
kullanılan konserve 
açacakları artık 
işlevini yitirdiyse 
bir gece sıvı yağda 
bekletin pasının 
gittiğini ve eski 
haline döndüğünü 
göreceksiniz.

>> Evde pasta 
yaparken 
kullandığınız meyve 
ve şekerlemelerin 

dibe çökmesini 
istemiyorsanız 
pastanıza bir miktar 
mısır unu ilave edin. 
Meyveler pişerken 
suları yoğunlaşır ve 
dibe çökmezler.

>> Satın aldığınız 
kahveyi taze 
saklamak 
istiyorsanız cam 
kavanoza boşaltıp 
içine iki adet 
kesme şeker 
atın. Ağzını sıkıca 
kapatın. Kahvenizin 
taze kaldığını 
göreceksiniz.

>> Limondan daha 
fazla su elde etmek 
istiyorsanız, limonu 
yıkayıp kuruladıktan 
sonra çatalla bir kez 

delin, sonra suyunu 
sıkın.

>> Patlıcanları 
soyduktan sonra 
beklettiğinizde 
kararmasını 
önlemek için, bir 
süre limon suyu 
katılmış suda 
bekletin. Böylece 
hem renginin 
kararmasını hem de 
tadının acılaşmasını 
engellersiniz.

>> Pilavın tane tane 
ve beyaz olmasını 
istiyorsanız içine 3-4 
damla limon suyu 
koyun.

>> Nane çayı, mide 
gazını geçirerek, 
doluluk hissini 
ortadan kaldırır 

ve aynı zamanda 
hazmı kolaylaştırır 
midenin daha 
çabuk boşalmasını 
sağlar. Nane çayını, 
kuru naneyi sıcak 
suya atıp 10 dakika 
demleyerek elde 
edebilirsiniz.

>> Yemeğe fazla 
tuz attıysanız 
tencerenin içine 
birkaç parça 
çiğ patates 
kabuğu atın, fazla 
tuzu çektiğini 
göreceksiniz.

>> Tavuğun üzerine 
limon suyu sürer 
ve tuz serperseniz 
tavuğun nar 
gibi kızardığını 
görebilirsiniz.

Mutfak hayatındaki pratik bilgiler hem vakit kazandırıyor hem de daha 
lezzetli, sorunsuz yemekler için ipuçları veriyor. Bu önerileri not edin!
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YAŞADIĞIMIZ ÇEVREYI 
KORUYALIM

Birleşmiş Milletler, doğal çevrenin 
korunması amacı ile 1972 yılında 
Isveç’in Stockholm kentinde 
toplanarak Dünya Çevre Günü’nü 
kabul etti.

Birleşmiş Milletler’in, 1972 yılında 
İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 
ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 
5 Haziran tarihinin ‘Dünya Çevre Günü’ 
olması oybirliği ile kabul edildi. O 
tarihten bu yana ‘Dünya Çevre Günü’ 
tüm dünya genelinde çeşitli etkinliklerle 
kutlanıyor. Birleşmiş Milletler’e üye 
ülkelerde her yıl 5 Haziran günü, çevre 
bilincinin artırılması amacıyla etkinlikler 
düzenleniyor. 

Ülkemizde ise bu amaçla 1978 
yılında Türkiye Çevre Sorunları 
Vakfı ve Çevre Müsteşarlığı kuruldu. 
Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı 
5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre 
Koruma Haftası olarak kabul etti. 

EN BÜYÜK DESTEKÇIMIZ 
‘BABAMIZ’

Her yıl Haziran ayının üçüncü 
pazarında kutlanan Babalar Günü bu 
yıl 17 Haziran tarihine denk geliyor.

Bizi her koşulda destekleyen 
babalarımız için önemli bir gün olan 
Babalar Günü’ne sayılı günler kaldı. 
Babalar Günü ilk olarak 1907 yılında 
Amerika’da meydana gelen bir maden 
kazasında çoğunluğun baba olduğu 
360 erkeğin ölümünün ardından anma 
günü olarak kutlanmaya başlandı. 
Batı Virginia’da meydana gelen bu 
talihsiz olay bugünlere uzanan Babalar 
Günü’nün ilk adımını oluşturuyor. 
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910’da 
Washington’un Spokane şehrinde 
kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Calvin Coolidge 
kutlamaları desteklemiş, ancak Babalar 
Günü’nü resmi olarak ilan etmemiştir. 
1966 yılında ise o dönemin başkanı 
Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının 
üçüncü pazarının Babalar Günü olarak 
kutlanacağını açıklayan bir bildiri 
yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan 
Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar 
Günü ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir. 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de kutlanan Babalar Günü, geleneksel 
olarak her Haziran ayının üçüncü 
haftasının pazar günü kutlanıyor. 

KABOTAJ BAYRAMI

Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini 
desteklemek, kabotaj hakkının 
elde edilişini kutlamak için her yıl 1 
Temmuz’da yapılan bayramdır.

Bir devletin, kendi limanları 
arasında deniz ticareti konusunda 
tanıdığı ayrıcalığa kabotaj adı verilir. 
Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının 
yararlanması, milli ekonomiye önemli 
bir katkı sağlayacağından, devletler 
yabancı bandıralı gemilere kabotaj 
yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Her 
yıl 1 Temmuz’da kutlanan Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı’nda, denizciliği ve 
gemi işletmeciliğini ön plana çıkaran 
bilgi verici ve eğlenceli etkinlikler 
yapılmaktadır. Kabotaj Kanunu, 
ülkemizde 1926 yılında yürürlüğe 
girmiştir.

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

ÖNEMLI GÜNLER
ŞEKER TADINDA BIR BAYRAM: RAMAZAN BAYRAMI

Herkesin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı geldi.
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan Ayı, İslam alemi 

için oldukça önemlidir. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen ‘kadir 
gecesi’ de bu ay içerisinde yer almaktadır. İslam’ın temel ibadetlerinden olan 
oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal 
aydır ve ona ‘on bir ayın sultanı’ denilmiştir. Ramazan ayının bitiminden sonra 
kutlanan Ramazan Bayramı ise bu yıl 15 Haziran Cuma gününe denk geliyor.
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TARIH
EYÜP SULTAN CAMI

Yedi tepenin 
‘Sultan’ı 
İçinde bulunduğumuz mübarek günlerde 
etkisi daha da güçlü olan Eyüp Sultan Camii 
hem tarihiyle hem de atmosferiyle şehrin 
gözbebeklerinden birisi. 

Kuşkusuz 
İstanbul’un en 
şifalı yerlerden 
biridir Eyüp 
Sultan Camii, 

şifa derken ruhani bir şeyden 
söz ediyoruz. Eyüp Sultan 
Camii’ne adım atar atmaz sanki 
dertlerinize birisi tarafından 
el konulur ve hafiflersiniz. 
Özellikle Ramazan ve bayram 
günlerinde bu etkisi daha da 
artar. Muaviye dönemindeki 
İstanbul kuşatmasında ölen, 
Halid ibni Zeyd Eba Eyyûb 
el-Ensarî’nin mezarının burada 
bulunması üzerine Fatih 
Sultan Mehmet, Camii ve 
kabir yaptırılmasını emreder. 
1458 yılında yani fetihten 
sonra Osmanlılar tarafından 
İstanbul’da yapılan ilk kubbeli 
camii olma özelliğini taşır. 
Lakin Eyüp Sultan’ın geçmişi ne 
kadar eskilere uzansa günümüze 
sadece eski dönemlerden 
minareleri kalmıştır. Caminin 
en büyük değişimi ise Üçüncü 
Sultan Selim döneminde 
olmuştur. Bütün yapı 1798’de 
olduğu gibi yıkılarak, bugünkü 
Eyüp Sultan Camii inşası 
başlamış ve 1800 tarihinde 
tamamlanmış. Bundan sonraki 

en büyük tamirat ise Sultan 
İkinci Mahmud zamanına denk 
gelir. 

Eyüp Sultan Camii’ne 
yolunuz düştüğü zaman buranın 
çok geniş çaplı olduğunu 
göreceksiniz. Cami bir külliyenin 
parçası olarak tasarlanmıştır. 
Bu külliye içinde caminin yanı 
sıra medrese, imaret, hamam 
ve türbe bulunuyordu. İmaret 
kısmında misafirler ağırlanıyor, 
fakirler için yemek veriliyordu. 
Medrese bölümünün ise büyük 
bir kısmı yıllar içinde kaybolmuş. 
Eyüp Sultan Camii’nin planı 
dikdörtgen şeklinde tasarlanmış. 
İç avlu 12 sütundan oluşur 
ve 13 kubbe ile örtülüdür. 
Cephelerde yer alan büyükçe 
pencereler caminin kusursuz 
bir şekilde aydınlanmasını 
sağıyor. Yapının dikkat çeken 
çarpıcı özelliklerinden birisi 
de mermerden yapılmış olan 
mihrabı ve minberidir. Üst katta 
müezzinlere ayrılmış olan bölme 
kafesle çevrilmiştir, bu bölüme 
dışarıdan da giriş sağlanmıştır. 
Eyüp Sultan Camii’nin Osmanlı 
tarihi açısından önemi büyüktür 
ama en önemli şeylerden birisi 
tahta çıkan padişahların burada 
kılıç kuşanmasıdır.  
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TARIHTE HAZIRAN!

• 1891  İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.
• 1924 Türkiye’nin ilk sanatoryumu  olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı.
• 1939 - Hatay’ın Türkiye’ye katıldı. 
• 1940  II. Dünya Savaşı’nda İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık’a savaş ilan etti.
• 1949  Devlet Tiyatro ve Operası kuruldu.
• 1955  İstanbul Hilton Oteli açıldı.
• 1966 Keban Barajı’nın temeli atıldı. 
• 1971  Kültür Bakanlığı kuruldu ve ilk bakan  Talat Halman oldu. 
• 1992 Yeni Galata Köprüsü hizmete açıldı.
 

Madem yolumuzu Eyüp Sultan’a düştü, Piyer 
Loti tepesine de selam yollamak gerekir diye 
düşünüyoruz. Eyüp Sultan ziyaretinizi yaptıktan 
sonra mezarlıklar arasındaki büyüleyici 
yoldan buraya tırmanabilir ya da teleferik 
kullanabilirsiniz. Yukarıda sizi enfes bir manzara 
bekliyor olacak. İstanbul aşığı ünlü Fransız 
yazar Pierre Loti’nin adını alan bu kahveye o 
dönemlerde Rabia Sultan Kahvesi deniyormuş. 
Rivayete göre Pierre Loti, ‘Aziyade’ isimli 
romanını bu manzaraya nazır yazmıştır.  

Piyer Loti Tepesi
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DEKORASYON

MAVININ SAKINLIĞI KOLTUK VE 
KANEPELERDE    

Sadelik ve fonksiyonellik 
düşüncesine dayanarak, sakin ve 
huzurlu iç mekanlar oluşturmak için 
tasarlanan Buka kanepelerinden Efes, 
mavi rengiyle de dekorasyonunuz için 
iyi bir alternatif olacak. Günümüzün 
hızlı yaşam koşullarına ayak uyduran 
Efes, konfor ve estetiğin dışında 
çeşitli ölçü, model ve modüler 
yapısıyla her eve uyum sağlayabiliyor. 
Mavi tonlarındaki diğer koltuk ise 
modern ve geleneksel stilleri bir 
araya getiren Bee. Karakteristik 
çizgileriyle mimari tasarıma vurgu 
yapan Bee, farklı vücut ölçüleri 
için ergonomik konforu sağlamak 
amacıyla farklı oturum genişlikleri 
sunuyor. Bee, mavi tonundaki rengi 
ve sağladığı konfor hissiyle sıcak bir 
atmosfer oluşturmanıza yardımcı 
olacak. 500’den fazla kumaşı ve 
birbirinden farklı desenleriyle kılıf 
değiştirme özgürlüğü sunan Buka’da, 

Dekorasyonunuzda seçeceğiniz renkler yaşam alanlarınızda nasıl 
bir ambians yaratmak istediğinizin de ipucunu veriyor.

mavi seçimini çeşitli kumaşlarda 
yapabilirsiniz. 

AKSESUARLARLA DENGELEYIN 
Mavi rengini dengeleyeceğiniz 

aksesuarlar için de Buka, birçok 
seçenek sunuyor. Vintage ama 
bir yandan da modernizmden 
vazgeçemeyenler için patchwork 
halılardan, gümüş renkli 
mumluklara ve yastıklara kadar 
dekorasyonunuzda kullanacağınız 
birçok alternatifle, mavi ve tonlarını 
dengeleyerek evinizde bütünlük elde 
edebilirsiniz.

Sakin ve huzurlu mu olmalı, 
yoksa yüksek enerjili mi? 
Ya da sofistike ve zarif 
mi? Dinlendirici bir etki 
isteyenlerin tercihi mavi 

renkli dekorasyon ürünlerinden yana 
oluyor. Seçeceğiniz renklerle yaşam 
alanlarında istediğiniz hissi yaratacak 
atmosferi elde etmeniz mümkün. 

Ev dekorasyonunuzda rahatlatan, 
huzur ve sakinlik veren bir etki 
yaratmak istiyorsanız, mavi ve 
açık tonlarını tercih edebilirsiniz. 
Dinlenmenizi sağladığı gibi 
yorgunluğunuzu ve stresinizi 
azaltmanıza da yardımcı olacak mavi 
rengini, ev dekorasyonunda dengeli 
ve uyumlu bir şekilde kullanarak 
evinizde canlandırıcı bir etki 
yaratabilirsiniz. Buka’nın her bütçeye 
uygun ve rahatlığı ön planda tutan 
mobilyalarından oluşan koleksiyonları 
ile zengin aksesuar çeşitlerinde sakin, 
huzurlu ve güvenilir bir etki yaratan 
mavinin her tonunu bulmak mümkün. 

Mavinin dinlendirici etkisi
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Evinizi yaza 
hazırlayacak 

dekorasyon 
önerileri!

Evinizi yaza 
hazırlamanın 
zamanı geldi. 

Birkaç ufak 
dekorasyon 

değişikliği ve 
doğru renk 
tercihleri ile 

mekânlarınıza 
daha ferah 

bir görünüm 
verebilirsiniz. 

Kalemleriyle fikirlerin 
ve hayallerin görünür 
hale gelmesine imkân 
tanıyan edding, size yazın 
sıcak ve ağır havasını 

rahat geçirebilmeniz için farklı 
ipuçları veriyor. Dekorasyonda yaz 
teması, ferahlığı ve canlılığıyla en 
kullanışlı ve en güzel temalardan 
biri olarak öne çıkıyor. edding 
hobi sanat kalemleriyle evinizde 
yapacağınız birkaç küçük değişiklik 
sayesinde daha renkli, daha canlı 
ve pozitif duygular uyandıran yaz 
dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.

Evinizdeki bir duvarı edding 
kalemleriyle canlı tonlarda bir renge 
boyayabilir, sınırsız hayal gücünüzle 
evde rengarenk yaz atmosferi 
oluşturabilirsiniz. Güneşlenmek ve 
güzel bir kitap okuyarak dinlenmek 
için tercih edebileceğiniz sandalyenizi 
kendi zevkinize göre tasarlayabilir, 
tek renkli tişörtünüzü yaratıcılığınızı 
kullanarak adeta bir tuvale 
dönüştürebilirsiniz. Edding kumaş 
boyama kalemleriyle mağazadan 
satın aldığınız tişörtlerden çok daha 
iyi tişörtler tasarlayabilir ve bunları 
sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Sıcak yaz akşamlarında hiçbir yer 
evinizin bahçesi kadar güzel değildir. 
Bahçenizdeki saksıları edding 
hobi sanat kalemleriyle süsleyerek 
bahçenizi evinizin diğer kısımları gibi 
göz alıcı şekilde güzelleştirebilirsiniz. 
Bahçenizle uğraşırken giydiğiniz 
bahçe önlüğünüzü rengarenk hale 
getirmeyi de unutmayın! edding 
kalemleri ile evinizi kışın ağır 
havasından ve soluk renklerinden 
kurtararak yazın canlılığı ve 
sıcaklığını evinize taşıyabilirsiniz. 
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DEKORASYON

veya batarya açılır açılmaz otomatik 
olarak çalışıp anında sıcak su veriyor 
ve kullanım süresi boyunca suyun 
sıcaklığını istenilen derecede sürekli 
sabit tutuyor. Ergonomik tasarımı 
sayesinde her yere kolaylıkla kurulup 
hızla devreye alınabilen ürün, sadece 
içinden geçen su miktarını ısıtacak 
kadar enerji harcadığından, sanılanın 
aksine çok daha tasarruflu bir çözüm 
sunuyor. Üstelik, cihaz çalışırken 
tükettiği elektrik enerjisini ve su 
miktarını, kullanıcı da görebiliyor.

Bütçe dostu tasarruflu şofben
Isıtma ve sıcak su sistemlerinde yerli teknoloji 
çözümleri üreten DAXOM, kullanılan sıcak su 
miktarına göre enerji tüketimini otomatik olarak 
ayarlayan yeni elektrikli şofben modelini satışa sundu. 

Tüm testlerden başarıyla 
geçen bütçe dostu 
DAXOM şofben, kullanım 
sırasında harcanan su 
ve elektrik miktarını 

dokunmatik dijital ekranı üzerinde 
anlık olarak gösteriyor. Güneş 
enerjisiyle de uyumlu yeni elektrikli 
şofbenin banyo ve mutfaklar için 
geliştirilen 5 Kw’den 24 Kw’ye kadar 
farklı seçenekleri bulunuyor. 

DAXOM marka yeni elektrikli 
şofben, bağlı bulunduğu musluk 

Karneni getir, indirimi kazan

Tematik odalarıyla 
ailelerin ve 
çocukların 
beğenisini 
kazanan Çilek, 

her yıl olduğu gibi bu yıl da 
miniklerin karne heyecanına 
ortak oluyor. Çilek, 
çocuklarına sürpriz  yapmak 
isteyenler için karne getiren 
ailelere yüzde 40’a varan 
indirim sunuyor. 

Türkiye’nin önde gelen 
bebek, çocuk ve genç odası 
markası Çilek, uzun bir 
ders yılını geride bırakan 
çocukların ve gençlerin 
heyecanına çok özel bir 
kampanyayla cevap veriyor. 

Çilek, çocuklarına 
karne hediyesi olarak, 
hayallerindeki odayı armağan 
etmek isteyen anne ve 
babalar için karne getiren 
ailelere yüzde 40’a varan 
indirim olanağı sunuyor. 
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PRATIK
ÖNERILER

BOŞ KONSERVE 
KUTULARINIZI ATMAYIN!

Içi boşalan konserve kutularınızı 
hala çöpe atanlardan mısınız? 

Atmayın! Size çok 
güzel bir önerimiz 
var. Konserve kutusu, 
yapıştırıcı ve hasır ip 
üçlüsüyle özgün bir 
vazo tasarlayabilirsiniz. 
İçi boşalan konserve 
kutunuzu iyice 
temizledikten sonra 
dışına yapıştırıcı sürün. 
Sonrasında hasır ipi 
aşağıdan başlayarak 
konserve kutusunun 
etrafına dolayın. 

Kuruduktan sonra içerisine çiçeklerinizi 
koyun, vazonuz hazır!

İNŞAAT MAKARALARINI 
MASAYA DÖNÜŞTÜRÜN

Inşaat alanlarında gördüğümüz 
inşaat makaralarının çok güzel birer 
masaya dönüştürülebileceğini biliyor 
musunuz? Bilmiyorsanız önerimize 
kulak verin. Kablo makarasını, bu tür 
eski malzemeleri satan yerlerden temin 
edinebilirsiniz. Makarayı vernikleyebilir 
ya da tercihe göre boyayabilirsiniz. 
Sonrasında ise dilerseniz bahçenizde 
masa, dilerseniz kitaplık, dilerseniz de 
sehpa olarak kullanabilirsiniz.

ESKİ BAVULDAN 
DEKORATİF SAKSI

Bütün seyahatlerinizde size eşlik 
eden bir numaralı arkadaşınız eski 
diye üzülüyor musunuz? Üzülmeyin! 
Size evinizin havasını değiştirecek bir 
önerimiz var. Birçok anınıza eşlik etmiş 
olan bavulunuzun içerisini biraz toprak 
ve biraz çiçek ile doldurarak saksı olarak 
kullanabilirsiniz. Böylece evinize özgün 
ve modern bir hava katabilirsiniz.

KENDİ BARDAK ALTLIĞINIZI 
TASARLAYIN

Klasik bardak altlıklarınızdan sıkıldınız 
mı? Size eğlenceli ve ilginç bir önerimiz 
var. Dondurma çubuklarından bardak 
altlığı tasarlamayı hiç düşündünüz mü? 
Bizce düşünün. İhtiyacınız olanlar, 6 
adet dondurma çubuğu ve renkli ipler... 
Dondurma çubuklarını, 3’e 3 şeklinde 
yerleştirin. Rengarenk ipleriniz yardımı ile 
her birleşim alanını bağlayın ve bardak 
altlığınız hazır olsun. İsterseniz, 6’lı takım 
yaparak, ofislerinizde misafirlerinize çay, 
kahve ikram ederken de kullanabilirsiniz.

LEGOLARLA EĞLENCELİ 
ABAJUR YAPIMI

Eski ve artık kullanmadığınız bir abajurunuz 
varsa onu geri dönüştürmek ve tekrar 
kullanmak için legolarınızı kullanabilirsiniz. 
Eski abajurumuzun alt tarafından başlayarak 
küçük legolarınızı birleştirmeye başlıyoruz. Biraz 
yükseldikçe aralarda boşluklar bırakarak devam 
ediyoruz. İstediğimiz kadar yükseltiyoruz. Hepsinin 
düzenli ve düzgün bir şekilde yerleşmesi için 2 
santime 4 santimlik legoları kullanmamız doğru 
olacaktır. Yeni abajurunuz hazır!

KIYAFETLER YASTIĞA 
DÖNÜŞÜYOR!

Çocuklarınız büyüdü ve onların 
minik kıyafetlerini atmaya 
kıyamıyor musunuz? Biliyoruz 
onlarla çok güzel anınız var. Onları 
her zaman görebileceğiniz bir 
eşya haline dönüştürmeye ne 
dersiniz? İğne, iplik, yastık ve 
çocuk kıyafetlerinizi aldıysanız 
başlayalım! Kıyafetleri belirlediğiniz 
ölçülerde kesin. Kestiğiniz parçaları 
yastığınızın üzerine aplike edebilir 
ve çok sevdiğiniz anılarınızı 
yaşatmaya devam edebilirsiniz.



PSİKOLOJİ
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H
Stresi yenin.

H
Zamanınızı 

kontrol edin.
H

Hedeflerinize 
odaklanın.

H
Mutlu olun.

Hİş hayatında 
huzurun anahtarı

Eğer isterseniz doğru adımlarla, iş 
hayatınızda huzur, mutluluk, takdir, 

verim ve performans açısından 
hayallerinize ulaşabilirsiniz.

4 ALTIN 
KURAL
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Yaşamınızı sürdürmek için paraya, 
bunun için de düzenli gelir getiren 
bir işe ihtiyacınız var. Ancak bazen 
iş hayatında istenmeyen durumlar 
meydana gelebiliyor. Patrondan iş 

arkadaşlarına, yoğun çalışma ortamından anlayışsız 
müşterilere kadar birçok etken, kişiyi yaptığı işten 
soğutabiliyor. Oysa basit ama etkili birkaç adım 
atarak bu durumu lehinize çevirebilirsiniz...

İŞ YÜKÜNÜZDEN ŞİKAYET ETMEYİN
Güvenilebilir, istekli kişilere genellikle 

fazladan görev verilir. Bu gurur verici olsa da işin 
sonunu asla görememek, kişiyi kısa vadede başarı 
duygusundan yoksun bırakır. Sonuçta, gelecek 
günlerde tükenmişlik sendromuna yakalanmak 
kaçınılmaz olur. Bu durumu tersine çevirmek için 
hedefe odaklanmak gerekir. 

Örneğin; organize olmanın, iş yükünüz kontrol 
edilebilir olduğunda önceliklerinizi sıralamayı 
kolaylaştıracağını unutmayın. Üzerinde çalıştığınız 
projeden bunaldığınızda diğer işler birikirken, 
sadece günlük krizlerle baş etmek veya telefonlara, 
e-postalara cevap vermekle uğraşmayın. Bu tür 
durumlarda akılcı bir plan yaparak, dengeleri 
değiştirin. Böylece iş yığınınızı proaktif ve hedef 
odaklı hale getirin.

PATRONUN, ÇALIŞKANLARI SEVER
Belki işvereninizden ya da yöneticinizden 

şikayetçi olabilirsiniz ama unutmayın ki bu sorunu 
çözmenin yolu işten ayrılmak değil. Yapmanız 
gereken, içinde bulunduğunuz durumu doğru 
yönetebilmek! Gelin, mükemmeliyete ulaşmayı 
deneyin.

Patronunuz size işlerin nasıl gittiğini 
sorduğunda ne hissettiğinizi değil, işe ne 
kazandırdığınızı bilmek ister. Yaptıklarınız 
hakkında onu bilgilendirmezseniz de elde ettiğiniz 
başarıdan patronunuz haberdar olmaz. Dolayısıyla 
kendiniz hakkında konuşabileceğiniz bu tür fırsatı 
kaçırmamaya çalışın.

İŞ ARKADAŞLARINIZI ANALİZ EDİN
Aslına bakarsanız, yaşamımız boyunca 

ailemizden çok iş arkadaşlarımızla bir arada 
oluyoruz. Ama bu grupta her türden insan 
bulunabiliyor. Bir an için düşünün, sizin gününüzü 
hangi tipler mahvediyor? Dırdırcılar mı, melek 
yüzlü şeytanlar mı, yoksa dedikoducular mı? 

Oysa uzmanlara göre; 
ofiste dedikodu yapmak, 
işiniz için harcamanız 
gereken enerjiyi bitiriyor.

Sürekli söylenen, şikayet eden kişilerden uzak 
durun. Yaydıkları negatif enerjiyle sizi de 
olumsuzluk girdabına çekmelerine izin vermeyin. 
Yüzünüze gülüp, arkanızdan iş çeviren birinin 
varlığını hissettiğinizde arkanıza bakmadan oradan 
uzaklaşın. Tüm iş yaşamınız boyunca böyle kişilerle 
karşı karşıya gelme ihtimaliniz var. İyisi mi siz, yol 
yakınken aranıza bir set çekin.

STRESE YENİLMEYİN
Kendini kontrollü hissetmek; baskının 

pozitif güç mü, yoksa stres kaynağı mı olduğunu 
belirleyen en önemli faktör. Belki iş yükünüzü 
değil ama onu nasıl çözümleyebileceğinizi kontrol 
edebilirsiniz. Zaman en kıymetli hazine ama bunu 
nasıl değerlendireceğimiz bizim elimizde. Yapılan 
çalışmalara göre, gün içinde en yüksek verimde 
çalışılan süre iki-üç saatle sınırlı. Enerjinizin zirve 
yaptığı bu dönemde kendinizi doğru programlamak 
ise hedefinize ulaşmada büyük önem taşır. 
Ancak dikkatli olun ve bu süreyi e-postalarınızı 
cevaplayarak harcamamaya özen gösterin.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN
Sabah mesaiye başlarken, iş çıkışı 

arkadaşlarınızla buluşma planı yapmanıza rağmen 
yoğunluktan son dakikada iptal ediyor musunuz? 
Siz sürekli mesaiye kalarak iyi bir eleman 
olduğunuzu düşünmeye devam edin ama bilim 
aksini söylüyor! Verimli çalışma mesai ile değil, 
düzenli çalışma saatlerine bağlı kalan kişilerde daha 
yüksek oluyor.

Çok fazla sorumluluk üstlenmek de zamanı 
iktisadi kullanmayı engelliyor. Çünkü farklı görevler 
arasında gidip gelmek verimliliği düşürdüğü gibi, 
kişinin üzerindeki stres, gerginlik ve baskıyı da 
artırıyor. Bunun yerine her seferinde tek bir işe 
odaklanın. Anda kalın ve her ne yapıyorsanız, 
bütün dikkatinizi o işe verin. Sonra diğerine 
geçin. Yapmanız gereken her şeyi aynı anda 
düşünmemeye çalışın. Bunun sizi panikletmekten 
başka bir işe yaramayacağını unutmayın.
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SPOR
Mahmut 

Talha Sağlıklı
Spor Eğitmeni
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Halk arasında kulunç 
(Fibrositis) olarak 
bilinen rahatsızlığı 
görmezden geldiğimiz 
ve önlem almadığımız 

her dakika, ağrılara ve olası acılara 
güç vermiş oluruz. Eğer sırtımız, 
kürek kemiklerimizin çevresi gerginse 
bu durumdan diğer bölgelerde 
etkilenecek anlamsız boyun ve baş 
ağrıları ortaya çıkabilecektir benzer 
şekilde sürekli kendini gergin 
hisseden ancak sebebini bilmeyen 

kişiler sırt ağrılarının giderilmesinin 
ardından daha farklı hissedecek ve 
rahatlayacaklardır.

Yazımızda sırt ağrılarına, 
kulunçlara ve yine sırt bölgesinde 
oluşan kasılmalara karşı 
yapabileceğimiz hareketleri 
ve egzersiz önerilerini sizlerle 
paylaşacağız. Aslında kulunç olarak 
bildiğimiz bu problemin başlıca 
sebepleri bölgede bulunan kasların 
kasılması ve kan akışının sağlıklı bir 
şekilde gerçekleşmemesidir.

KAÇINMANIZ GEREKEN 
5 DURUM

1 Duruş bozukluğu: Duruşunuz son 
derece önemlidir. Bulunduğunuz 
yerde birisi başınızı yukarı 
çekiyormuşçasına uzamanız, 
omuzlarınızı rahatlatmanız ve dik 
durmanız sırtınızı rahatlatacaktır.

2 Hareketsizlik: Hareket etmeyen 
kaslar zamanla kısalacak ve 
zayıflayacaktır. Özellikle masa başı 
çalışan kişilerin her saat başı hareket 
etmesi ve özellikle omuzlarını ileriye 
ve geriye doğru daireler çizecek 
şekilde hareket ettirmeleri de sırtı 
önemli ölçüde rahatlatacaktır.

3 Aşırı yüklenme: Egzersiz yaparken 
sırt kaslarınızı çok fazla çalıştırmanız, 

uzun süre sırtınızla yük taşımanız 
gibi durumlar sırt ağrılarına 
davetiye çıkaracaktır.

4 Sıcak soğuk ortam değişiklikleri 
ve soğuk algınlığı: Özellikle ofis 
ortamında klimaya paralel oturan 
ve soğuk hava dalgasına maruz 
kalan kişilerin sırt kasları gerilecek 
ve kulunç oluşumları başlayacaktır. 
Terli iken bir anda soğuk bir ortama 
geçmeniz durumunda da benzer 
bir sıkıntı ortaya çıkacaktır.

5 Stres ve gerginlik: Zihnimiz 
vücudumuzdan ayrı düşünülemez. 
Özellikle zorlu ve stresli çalışma 
şartları altında bulunan ya 
da gergin bir yaşam tarzını 
benimseyen kişilerde omuz 
ve sırt ağrıları yaygın olarak 
görülmektedir. 

KULUNÇ AĞRILARI 
VE EGZERSIZ 

ÖNERILERI

ÖNCELIKLE KULUNÇLARIN VE SIRT AĞRILARININ ORTAYA 
ÇIKMASINDA ETKEN 5 HATAYI SIZLERLE PAYLAŞALIM

Ağrımadığı, problem olmadığı haller dışında farkına bile varmadığımız 
sırtımız kendimiz için uzak ve göz ardı edilen bir bölgedir halbuki yaşam 

tarzımız, hareketlerimiz ve duygularımızın etkisine maruz kalan bu duyarlı 
bölge mutlu ve sağlıklı bir yaşam için son derece önemli.
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Isınma aşamasında boyun ve omuz bölgelerini özel olarak ve üstünde 
durarak ısıtmamız gerekmektedir. Başı sağa, sola çevirebilir, öne 
ve arkaya doğru yarım daire çizebiliriz ayrıca omuzlarımızı öne ve 
arkaya doğru daireler çizecek şekilde çevirebiliriz.

SIRTINIZI RAHATLATIN

Bu hareketi ayakta veya oturduğunuz yerde yapabilirsiniz. Her iki elinizi 
önünüzde avuç içleri birbirine bakacak şekilde tutun ve nefes alın. Nefesinizi verirken 
sol eliniz önde sabit kalacak şekilde sağ elinizi arkaya doğru çevirin, bu şekilde bir 
süre bekleyin ve başlangıç pozisyonuna geri dönün aynı şekilde hareketi diğer 
taraftan da yapın. Sağ eliniz önde sabit bir şekilde sol elinizi arkaya doğru çevirin. 
Esneyin, rahatlayın.

SIRTINIZI ESNETIN

Ellerinizi, işaret parmaklarınızı 
belinizin arkasında birleştirin 
(elinizde bir tabanca varmış gibi), 
dizlerinizi kırarak aşağı eğilin, nefes alın 
ve şimdi ellerinizi birbirinden ayırmadan 
yukarıya doğru çekmeye başlayın ve bu 
esnada nefes verin. Aşırı zorlamadan 
ellerinizi çekebildiğiniz kadar yukarı 
çekin ve mümkünse tavana doğru nişan 
alın. Bir süre burada kaldıktan sonra 
başlangıç pozisyonuna yavaşça geri 
dönün.

KIZGIN KEDI DURUŞU

Resimde görüldüğü şekilde elleriniz, 
dizleriniz ve ayaklarınız üzerinde yerde 
durun, belinizdeki çukuru koruyun. Bu 
esnada nefes alın ve nefesi yavaşça 
verirken sırtınızı yukarıya doğru 
itebildiğiniz kadar itin burada yaklaşık 5 
saniye kalın ve başlangıç hareketine geri 
dönün. 

Sağlıklı Sırt 
İçin 5 Egzersiz

SPOR

Not: 
Hareketleri 

uygulamadan önce 
omuz ve sırt başta 

olmak üzere iyice ısının. 
Egzersize yönelik olası 
bir sağlık probleminiz 

varsa öncelikle 
doktorunuza 

danışın.
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KOBRA DURUŞU

Stres ve yorgunluğu azaltan, sırtı esneten bu hareket ile aynı zamanda göğüs 
açılır ve organlar rahatlar. Öncelikle geriye doğru oturun ve ellerinizi koyabildiğiniz 
kadar ileriye koyarak esneyin ve burada 3 kez nefes alıp verecek şekilde kalın daha 
sonra ayaklarınızı arkaya doğru uzatın ve ellerinizle yerden destek alarak yukarıya 
doğru uzayın, göbek deliğinizi yere değdirmeye çalışırken, başınızla yukarı doğru 
bakın ve esneyin. 

1. Günlük Alışkanlıklarınızı Gözden 
Geçirin: Bazen çok basit bir değişiklik 
bile hayatımızda fark yaratır. Sırt ağrılarına 
yönelik özellikle omurganızı olumsuz 
etkileyebilecek her türlü alışkanlıktan uzak 
durmanız yerinde olacaktır.
Yüksek topuklu ayakkabı giymek hem 
omurganızı rahatsız edecek hem de sırt 
ağrısını davet eden ayak incinmelerine 
sebep olacaktır.
Vücut ağırlığımıza ek olarak gün boyunca 
taşıyacağınız çanta veya bir yük sırtınızı 
ve omuzlarınızı zorlayacaktır. Bu yüzden 
uzun süre yük taşımaktan kaçının ayrıca 
yük taşıyacağınız durumlarda sağ ve sol 
elinize eşit miktarda paylaştıracak şekilde 
planlamanızı yapın.
Yerden ağır bir yük kaldırırken, yüke yakın 
durun ve dizlerinizi kırarak yere çömelin, 

bu şekilde yükü kaldırmanız omurganızı ve 
sırtınızı koruyacaktır.
2. Harekete Geçin: Aracınız, telefonunuz 
ve benzeri aletler kullanıldıkça eskiyebilir 
ancak vücudumuz böyle değildir aksine 
kullanıldıkça güçlenir ve kendisini yeniler. 
Özellikle hareketsiz yaşayan kişiler yavaş 
yavaş atıl duruma geçmekte ve yaşayan 
bir enkaza dönüşmektedir. 
Uzun süre araba kullanan ve hareketsiz 
duran kişiler yüksek ihtimalle sırt 
ağrılarından dolayı şikayetçi olacaklardır. 
Bu yüzden araç kullansanız bile 2 saatin 
üzerindeki yolculuklarda mola vermeli ve 
vücudunuzu hareket ettirmelisiniz.
Bilişim araçlarının etkin olduğu ve ofis 
işlerinin yaygınlaştığı günümüzde bir çok 
kişi hareket edememekten ve oturmaktan 
şikayet etmektedir ancak sırtınız söz 

SIRTINIZI KUVVETLENDIRIN

Resimde görüldüğü şekilde durun, derin bir nefes alın ve nefes verirken aynı anda 
sağ elinizi öne, sol ayağınızı da arkaya doğru uzatın, bu iki bölge birbirinden mümkün 
olduğunca uzağa gitmelidir, dengenizi koruyun ve karın kaslarınızı sıkın. Başlangıç 
noktasına geri dönün. Aynı hareketi diğer taraftan da yapın. Sağ taraftan 10, sol 
taraftan 10 tekrar olacak şekilde hareketi yapın ve güçlendikçe tekrar sayısını artırın.

5 Önemli Tavsiye

konusu olduğunda hiçbir mazereti kabul 
edemeyiz çünkü oturarak çalışanlar, 
oturmadan çalışanlara göre daha fazla sırt 
problemi yaşarlar.
Ofis ortamında dahi olsanız oturduğunuz 
yerde çeşitli hareketler yapabilirsiniz. 
Boynunuza sağa sola çevirebilir, kollarınızı 
hareket ettirebilir ve oturduğunuz yerde 
koltuktan destek alarak arkaya dönüşler 
uygulayabilirsiniz hatta ayaklarınızı 
havaya kaldırıp hayali bisiklet pedallarını 
çevirebilirsiniz.
Yine oturduğunuz yerde çalışırken 
mümkün olduğunca duruşunuza 
dikkat etmeli ve dik durmaya özen 
göstermelisiniz. İlk etapta sırt kaslarınız 
zayıf olduğu için yorulabilir ve dik 
durmaktan vazgeçebilirsiniz ancak 
yazımızda bahsettiğimiz egzersizleri 
uygulamanız halinde sırt kaslarınız 
kuvvetlenecek ve duruşunuz düzelecektir. 
Unutmayın yanlış durmanız demek 
vücudunuza fazladan yük demektir.
3. Sırt Masajı: Sırtınız gerginse ve hafif 
ağrılar hissediyorsanız masaj size yardımcı 
olacaktır. Sırtınızda oluşan sert kitlelerin 
başlıca sebebi kan akışının ve dolaşımın 
yeterli olmamasıdır ve bu durumun başlıca 
çözümü de masajdır. Sıvazlama, yoğurma, 
titretme, düz baskı vb masaj teknikleri 
ile sırt bölgeniz canlanacak, kaslar 
gevşeyecek ve kan akışı hızlanacaktır. 
Masaj esnasında kullanılacak olan masaj 
yağının doğal olması yanı sıra nane, 
biberiye, kekik gibi kuvvetli ve yakıcı bir 
içeriğe sahip olması da faydalı olacaktır.
Sırt masajında özellikle üzerinde durulması 
gereken bölge kürek kemiğinizdir 
(Scapula) resimde gördüğünüz bu 
kemiğin içine doğru parmaklarınız rahatça 
girmelidir ancak sırt ağrısı çeken kişilerin 
yaygın olarak burada sorun yaşadıkları 
ve parmakların içeriye giremediği 
görülmektedir.
4. Termal Sular: Eklem kasılmaları, kas 
sertliklerinin giderilmesi ve hücrelerin 
canlandırılmasında mineral değeri yüksek 
olan kaplıca sularının etkisi büyüktür 
aynı zamanda sıcak uygulama yerine 
de geçmekte olup vücudumuzun ve 
kaslarımızın gevşemesine yardımcı olur. 
5. Yatak ve Yastık Seçimi: 24 saat olan 
bir günlük dilimin kaç saatini yatağınızda 
harcıyorsunuz? Kişiye göre farklılık 
gösterse de en azından günümüzün üçte 
birini yatağımızda geçiriyoruz.
Yatağınız çok yumuşak değil serte yakın 
olmalıdır ayrıca yastığınız çok kalın 
olmamalı boynunuzun şekline uygun 
olmalıdır kısacası ortopedik modelleri 
tercih etmelisiniz.
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ÇOCUK
AKTİVİTE

Uçurtmalar 
gökyüzüne!
Yazın tadını çocuklarınızla 
beraber eğlenceli aktiviteler 
yaparak geçirmek ister misiniz? 
Çocuklarınızın kendi uçurtmalarını 
yapmalarına ve uçurmalarına 
yardım ederek birlikte eğlenin.
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Çıtalarınızın aynı boy olması gerekiyor eğer 
değilse aynı boya kadar alın ve çıtalardan 
birinin ucuna bağlayın. Uçurtmanızın tam bir 
altıgen görünümünde olması için çok dikkatli 
olmanız gerekiyor. Çıtanın ucuna bağladığınız 
ipi 37,5 cm (çıtanın ucu ile merkezi arasındaki 
mesafeyi de ölçü olarak kullanabilirsiniz ya 
da cetvelinizi) uzatarak komşu çıtanın ucuna 
dolamaya başlayın ve 3 tur attırdıktan sonra 
bir düğüm atın. Bu işlemi ipi ilk bağladığınız 
uca kadar devam ettirin. Son düğümü atarken 
iskele iplerinizin biraz gergin olduğunu kontrol 
edin. Artan ipi kesin. İskelenizin tam bir altıgen 
görünümünde olması uçurtmanızı havada güzel 
gösterecektir. Eğer tam altıgen olmadıysa bu, 
uçurtmanızın uçmasına engel olmayacaktır.
Şimdi kağıdınızı yere yayın ve iskelenizi ortadaki 
düğüm alta gelecek şekilde kağıdınızın üzerine 
koyun. Kesmeye başlamadan önce yapıştırıcı 
bandınızla, iskeleyi kaymaması için bir-iki yerden 
kağıda tutturun. Makasınızla üstte gösterilen 
şekilde kesin ve bu kestiğiniz çıkıntıları 
katlayarak bant veya tutkalla yapıştırın. Bunu 
yaparken kağıdınızın biraz bol (çok gergin değil) 
olmasına dikkat edin yoksa uçurtmanız rüzgarı 
tutamayabilir.
Şimdi uçurtmanızı çevirin ve tam ortasında 
küçük bir delik açın. İskelenin ortasında 
bıraktığınız ipinizin her iki ucunu da bu delikten 
dışarı çıkartın.

Kuyruk uzunluğu yaklaşık olarak çıta 
boyunuzun 5-6 katı civarındadır. Ancak çok 
şiddetli rüzgârlarda bu uzunlukta bir kuyruk 
kısa gelebilir ve uçurtmanızın takla atmasına 
neden olabilir. Kaplama kağıdınızın arta kalan 
kısmından eni 1 cm civarı uzunluğu 50 cm civarı 
şeritler kesin ve bunları 2 cm arayla kuyruk 
ipine bağlayın. Kuyruğunuz yeterli 
uzunluğa gelene kadar devam edin. 
Kaplama kağıdınız yetmeyebilir. 
Kuyruk için herhangi bir ambalaj 
kağıdını veya naylon torba da 
kullanabilirsiniz. Bittiğinde kuyruk 
ipinin bir ucunu, kuyruk dengesinin 
tam ortasına bağlayın. Uçurtmanızı 
uçurmak için kullanacağınız naylon 
ipinizi ortadan çıkan ve üst dengeye 
bağladığınız pamuklu ipin ucuna 
sıkıca bağlayın.
Artık uçurtmanız hazır, şimdi sıra 
uygun rüzgarı beklemekte…
Şimdi uçurtmanızı çevirin ve tam 
ortasında küçük bir delik açın. 
İskelenin ortasında bıraktığınız ipinizin her iki 
ucunu da bu delikten dışarı çıkartın.

YAPILIŞI

KUYRUK YAPIMI

• 3 adet aynı boyda çıta
 (Ihlamur veya köknar ağacından, 

10-6mm x 75cm)
• 1 adet kap kağıdı
 (Özel baskılı uçurtma, 75x75cm)
• 1 adet çivi
 (Cam Çivisi)
• 1 adet ip
 (Bobin uçurtma ipi, 120m)
• 1 adet yapıştırıcı
 (Seloteyp türü yapıştırıcı)
• 1 adet makas
 (Çocuk Makası)
• Süsleme Malzemeleri
 (Arzu ederseniz elişi kağıdı ile 

süsleyebilirsiniz.)

Bir zamanların çocuk 
eğlencesi uçurtma artık 
unutulmaya yüz tuttu. 
Ama gökyüzü hala bizim, 
hadi uçurtma yapmaya!

ELMA (ALTIGEN) MODEL 
UÇURTMA YAPIMI IÇIN GEREKLI 
MALZEMELER:

1

2

3

4

5

6

7
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KADINCA

CILT DOSTU GÜNEŞ 
KREMI, YAZ BOYU 
ÇANTANIZDA!

Yaz sıcaklarının en çok 
hissedildiği şu günlerde 
güneşten gelen ultraviyole 
ışınları, ciltte kolajen 
üretimini azaltarak cildin 
yıpranmasına neden 
olabiliyor. Güneşin zararlı 
etkileri leke oluşumuna yol 
açarken, zamanla cildin 
kırışması da kaçınılmaz 
oluyor. Güneşle her 
buluşmadan önce cildin 
korunmasına mutlaka özen 
göstermek gerekiyor. 
Procsin’in 50 faktörlü yüz 
koruma kremi ‘Face Protection 
Cream SPF 50+ anti blemish’, 
alpha flavon içeren formülü 
ile güneş yanıklarının yanı 
sıra, güneşe bağlı alerji riskini 
minimuma indirerek erken cilt 
yaşlanmasına karşı güvenli 
ve suya dayanıklı koruma 
sağlamaya yardımcı oluyor. 
Özellikle yaz sezonu boyunca 
çantaların vazgeçilmez 
parçalarından biri olacak 
Procsin Leke Karşıtı Koruyucu 
Yüz Kremi, yağlanma 
yapmayan formülü ile cilde 
yumuşaklık ve pürüzsüzlük 
kazandırıyor. 

Bronz tene kavuşmak 
isteyenlere özel ürünler 
• • • Burberry, Guerlain, 
Dolce&Gabbana, Tom Ford gibi 
dünyaca ünlü markaların, bronz ten ve 
güneş altında sağlıkla ışıldayan ciltler 
için, altın ve bronz ışıltılar sunan en 
özel makyaj ürünleri BEYMEN’lerde 
satışa sunuldu. 

KADINLAR IÇIN HER ŞEY

4 mevsim deniz 
tuzu etkisi!

• • • Günden geceye, 
denizden yeni 

çıkmışçasına doğal ve 
dolgun dalgalar ile en 

havalı saçlara sahip 
olmak için saçlarını 

profesyonel saç bakım 
markası TONI&GUY’ın 

Deniz Tuzu Etkili 
Şekillendirici Sprey’i 
ile şekillendirebilir ve 

yazın ruhunu saçlarına 
yansıtabilirsiniz. 

Hafif bir tutuş ile saçı 
şekillendirirken doğal 

ve dolgun dalgalar 
veren Deniz Tuzu 

Etkili Şekillendirici 
Sprey ile sahil ve 
yaz akşamlarında 

doğal ama bir o kadar 
havalı saçlara sahip 

olabilirsiniz… 

RENGARENK BIR YAZ 

Vakko’nun rafine ve zamansız 
çizgisini yaz mevsiminin 
enerji dolu ruhu ile buluşturan 
Vakko Mare, 2018 Yaz sezonu 
için benzersiz parçalardan 
oluşan bir koleksiyon 
sunuyor.
Vakko Mare’nin 2018 İlkbahar/
Yaz koleksiyonu ilhamını 
doğanın zengin enerjisinden 
alıyor. Koleksiyona hâkim olan 
pink, blue, bej, black, haki ve 
toprak tonları, çapraz detaylar, 
fırfırlar ve ultra feminen 
detaylarla birleşerek sezona 
renk getiriyor. Sadelik ve şıklığı 
bir araya getiren V ve geometrik 
kesimli tasarımlar ise farklılık 
arayanların ilk tercihi olacak. 
Yüksek bel, ip ve fermuar ise 
sezonun öne çıkan detayları 
arasında yer alıyor.
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V İ Z Y O N A  G İ R E N  B U  F İ L M L E R İ  K A Ç I R M A Y I N

VIZYONDAKILER
KARAVAN
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yönetmen: Paolo Virzi
Oyuncular: Helen Mirren, Donald 
Sutherland, Christian McKay, Janel 
Moloney, Dana Ivey, Kirsty Mitchell, 
Robert Pralgo, Joshua Mikel
Oscar ödüllü Helen Mirren ve 
2  Altın Küre ödüllü Donald 
Sutherland, doktorlarının 
dayanılmaz bakımından ve 
yetişmiş çocuklarından sıkılıp 
eski karavanlarıyla ülkeyi boydan 
boya geçmek üzere kaçan bir çifti 
oynuyor. Dikkatini kolayca kaybeden 
John Alzheimer, Ella ise kanser 
hastasıdır. The Leisure Seeker 
adını verdikleri eski karavanlarıyla 
Boston’dan Key West’e giderler. 
Hem neşeli hem kederli anlar 
yaşayan çift, hayata karşı tutkularını, 
birbirlerine olan sevgilerini bu gezide 
tekrardan hatırlar. Bu gezi sonuna 
kadar ilham ve sürprizlerle doludur.

OTEL TRANSILVANYA 3: YAZ TATILI
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Oyuncular: Adam Sandler, Kathryn Hahn, Selena Gomez, Mel 
Brooks, Andy Samberg, Kevin James, Fran Drescher, David 
Spade
Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu 
ayarlayarak Dracula’ya sürpriz yapar. Tatil sayesinde 
Dracula otelden başını kaldırıp biraz nefes alabilecektir. 
Dracula’nın arkadaşları da bu geziye katılır. Canavarlar, 
canavar voleybolundan devasa büyüklükteki büfelere ve 
egzotik gezilere kadar gemi gezisinde sunulan tüm eğlencelerle 
günlerini gün ederler. Fakat işler Dracula’nın geminin ilgi 
çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık olmasıyla birlikte değişir. 
Aile, arkadaşlar ve tomurcuklanan bir romantizmi dengede 
tutmak, en güçlü vampir için bile çok fazla olabilir... 

DÜĞÜM SALONU
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yönetmen: Hakan Algül 
Oyuncular: Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, 
Onur Buldu, Gonca Vuslateri, Salih Kalyon, Bilge 
Şen, Ayşenil Şamlıoğlu
Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat, 
bir nikah salonunun önünde öpüşür. Rastlantı 
eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda 
başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette 
beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar 
ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır. Senaristliğini 
Şahin Irmak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise 
Hakan Algül’ün oturduğu filmin başrollerinde Şahin 
Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Gonca Vuslateri, 
Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Beyti 
Engin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Salih Kalyon yer alıyor.
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ALTI MİLYON TÜRK LİRASI

Tam bir şaheser gibi görünen, satın 
alacak kişinin tüm isteklerini yerine 
getirebilecek ve hatta saydığım baz 
özelliklerinin yanı sıra istediğiniz detayları 
Rolls-Royce’a ileterek ekletebileceğiniz 
yeni Phantom’un başlangıç fiyatı ise 
416 bin Euro iken vergiler dahil edince 
1 milyon 277 bin Euro fiyatlandırmaya 
sahip oluyor.

Bir otomobili ne kadar 
özelleştirebilirsiniz?
Geçtiğimiz yıl ‘eşsiz, rakipsiz 
ve tek’ sloganı ile lanse 
edilen dünyanın en pahalı 
otomobillerinden Phantom 
VIII, aynı zamanda, Be 
Spoke anlayışı ile en 
özelleştirilebilir araç olarak 
öne çıkıyor.

Bir otomobil olmaktan 
çok bir şaheser olarak 
düşünebileceğimiz 
Rolls-Royce Phantom, 
satın alabilecek kişiler 

için gerçek manada aracı tamamen 
özelleştirebilmenizi sağlayabilmesiyle 
eşsiz seçenekler sunuyor. 6 metre 
uzunluk, 2 metre genişlik, 1.6 
metre yükseklik değerlerini sunan 
devasa otomobil, 3.8 metre de aks 
mesafesi ile arka koltukta oturacak 
kişi için tam bir salon deneyimi 
sunmayı amaçlıyor. 2.6 ton ağırlığı 
ile kallavi olan Phantom, gücünü 
6.75 litrelik V12 motorundan alıyor. 
Motor 563 beygir güç üretirken, 
900 Nm tork sunabilmesiyle bu 
heybetli aracın 100km hıza 5.4 
saniyede çıkabilmesine olanak 
tanıyor. Tabii böylesine ağır ve 
güçlü bir araç, oldukça fazla yakıt 
tüketmesi de kaçınılmaz bir gerçek. 
Şehirlerarası yolculuklarda fabrika 
verilerine göre 9.7 litre tüketim 
sağlayan Rolls-Royce Phantom, 
şehir içi kullanımlarında ise 21.4 litre 
değerlerine çıkıyor. Ortalama olarak 
da 13.9 litre gösterilirken İstanbul 
için konuşacak olursak 25 litre 
olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bu aracı satın alacakların benzin 
zammı gibi dertleri olmayacağını da 
biliyoruz elbette…

Bir otomobili ne kadar 
özelleştirebilirsiniz? Be Spoke 
anlayışı ile bunu gerçek manada 
abartı sayılabilecek kadar geliştiren 
Rolls-Royce, araçta sunulan 
şemsiye ve hatta branda diye tabir 
ettiğimiz araç koruma örtüsünü bile 
özelleştirebileceğiniz bir otomobil 
ortaya koyuyor. Aydınlatma, koltuk 
ve iç dizayn gibi tasarımları belli 
kalıplar içinde değiştirebildiğiniz 
ve istediğiniz renk ve malzemeler 
ile hazırlanabilen Phantom VIII, 
paspasları bile özel üretim ve 
pelüş kaplaması ile yumuşacık 
bir biçimde sunuyor. Kapı eşiğine 
ya da koltukların kafa koruma 
bölümlerine şirketinizin logosu veya 
adını ekleyebildiğiniz otomobil, 
ön konsolda ise özel tasarım bir 
kaplamaya bile olanak tanıyabiliyor. 
Araç içindeki konsol The Gallery 
adıyla tamamen özelleştirilebilir 
bir yapıda iken, isteğinize göre 
sanatçılar tarafından hazırlanabilir 
bir sanat eserinin yerleştirildiği 
hareketli bir sanat müzesi haline de 
gelebiliyor. 

HOBİ
OTOMOBİL
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SPOR

Su sporlarında 
13 Türkiye rekoru
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Paletli 
Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası’nda 13 Türkiye rekoru kırıldı.

17-20 Mayıs tarihlerinde Türkiye Sualtı 
Sporları Federasyonu tarafından 
gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Açık 
Yaş Türkiye Şampiyonası’nda, Can Batır 
büyüklerde 200 ve 400 metre su üstü final 

yarışlarında 2 yeni Türkiye rekoruna, Kaan Kuştemir 
ise 200 metre çift palette gençler ve büyüklerde 2 
Türkiye rekoruna imza attı. Rekor kıran ve dereceye 
giren sporcular her günün sonunda düzenlenen ödül 
töreninde madalyalarını aldılar.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 
Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu’nda 
gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş 
Türkiye Şampiyonası’nda 24 kulüpten 74’ü erkek, 
141 sporcu mücadele etti. Büyükler (18 yaş ve üstü), 

gençler A (16-17 yaş) ve gençler B (14-15 yaş) 
kategorilerinde yapılan müsabakalarda, suüstü, çift 
palet, tüp ve dip disiplinlerinde 50 ila bin 500 metrede 
toplam 578 yarış yapıldı. 7’si erkeklerde olmak üzere 
13 Türkiye rekoruna imza atıldı.

TÜRKIYE’DE ILK KEZ YAPILDI
Şampiyonanın üçüncü ve dördüncü gününde aynı 

havuzda Türkiye’de ilk kez yapılan Paletli Yüzme 
Bireysel Master Türkiye Şampiyonası’nda 10 erkek, 7 
kadın toplam 17 sporcu, 50 ve 100 metre su üstü ve çift 
palet disiplinlerinde 28 müsabakaya katıldı. 25 yaş ve 
üstünde 3 ayrı grupta yapılan mücadeleler sonrasında 
dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle 
madalyalarını aldı. 
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SAĞLIK

Günümüzde saç 
dökülmesi artık 
sadece orta yaşlı 
kişilerin değil, 20’li 
yaşlardaki gençlerin 

de sorunu. Saç dökülmesini etkileyen 
faktörler ise 4 ana başlık altında 
toplanıyor; beslenme sorunları, 
psikolojik etkenler, fizyolojik 
hastalıklar ve dış etmenler… Saç 
dökülmesinin düzenli devam ettiği 
durumlarda mutlaka bir doktora 
gidilmesi gerektiğini belirten Estetik 
ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. 
Dr. Eser Aydoğdu, saç dökülme 
sorununda ilk işlemin saç ekimi 
olmadığını, önce sorunun nedeninin 
bulunması gerektiğinin altını çiziyor. 

Son yıllarda çok erken yaşlarda 
görülmeye başlanan saç dökülmesinin 
başlıca nedenlerini beslenme, 
psikolojik, fizyolojik hastalıklar ve 
dış etkenler olarak 4 kategoride 
toplayan Op. Dr. Eser Aydoğdu saç 
dökülmesinin önlemlerini ve çözüm 
yollarını anlatıyor. 

AĞIR DIYETLER SAÇ 
DÖKÜLMESINI TETIKLIYOR

Eksik ve yetersiz beslenmeler; 
fast food alışkanlıkları, kilo vermek 
için yapılan ağır diyetler ve buna 
bağlı vitamin ve mineral eksiklikleri 
saçlarda belirgin dökülmeye sebep 
oluyor. Estetik ve Plastik Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, 
uzman kontrolünde yapılmayan ağır 

Saç dökülmesi 
tedavisinde 
püf noktalar
Sanılanın aksine saç dökülmelerinde ilk tedavi saç ekimi değil!

Estetik ve Plastik 
Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Eser Aydoğdu
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Eksik ve yetersiz 
beslenmeler; fast 

food alışkanlıkları, 
kilo vermek için 

yapılan ağır diyetler 
saçlarda dökülmeye 

sebep oluyor.

diyetlerin saçların beslenmesi ve 
büyümesi için gerekli besinlerin 
alımını zorlaştırdığını belirtiyor. 

AŞK ACISI SAÇLARI 
DÖKÜYOR

Yine uzmanına danışılmadan 
saç bakımı adı altında kullanılan 
sağlıksız kimyasallar da saç 
dökülmesinin başlıca sebepleri 
arasında sayılıyor. Eser Aydoğdu, 
dış faktörler olan çevre kirliliği, 
radyasyon yayan cihazlar, 
bilgisayarlar, elektromanyetik 
kirlilik gibi faktörlerin saç 
dökülmelerini tetikleyebileceğini 
vurguluyor. Psikolojik faktörler 
arasında ise üniversite sınav 
kaygısı, gelecek, iş kaygısı ve aşk 
acısı gibi stres yaratan durumlar 
var.

SAÇ DÖKÜLMESI TEDAVISINE 
NEDENINI BULARAK 
BAŞLANMALI

Saç dökülme şikayeti ile başvuran 
hastalardan önce yaşadıkları sorun ile 
ilgili detaylı bilgi aldıklarını belirten 
Eser Aydoğdu, saç analiziyle birlikte 
gerekli tetkikleri yaptıklarını ve 
tedavi protokolünü oluşturduklarını 
söylüyor. Aydoğdu, ‘‘Saç 
dökülmesinde tedaviye başlamadan 
dökülmenin nedeni ortaya koyuyoruz. 
Beslenmeye bağlı bir saç dökülmesi 
varsa diyetisyenimiz özel bir 
beslenme programı oluşturuyor. 
Saçın büyümesini sağlamak ve 
dökülmesini azaltmak için özel 
besinler öneriliyor. Eğer strese ya 
da kaygıya bağlı bir sorun ise kişiyi 
kliniğimizde yer alan psikoloğumuza 
yönlendiriyoruz. Stres faktörünü 

yok edici veya azaltıcı terapiler 
yapılıyor. Hastalıklara bağlı ve dış 
etkenlere bağlı bir dökülme varsa, 
hastalığın tedavisi için dış etkenlerin 
uzaklaştırılmasını öneriyoruz” dedi.

Eğer dökülme yeni başlamışsa ve 
saçlı deride bir açılma veya seyrelme 
yoksa; ilaç, losyon ve şampuan 
önerdiklerini belirten Aydoğdu, 
dökülme fazla ve seyrelmeler fazlaysa 
saç mezoterapisi, saç prp, saç aşısı 
ve saç dolgusu işlemlerinden kişiye 
en uygunu seçerek uyguladıklarını 
söylüyor. Aydoğdu, ‘‘Açıklıklar varsa 
ve deri belirgin şekilde görünmeye 
başlamışsa saç ekimi ve saç nakli 
yapıyoruz. Bu yöntem erkeklerde 
ve kadınlarda sıklıkla uygulanan bir 
işlem. Son dönemlerde saçı tıraş 
etmeden 3000-3500 grefte kadar 
alınabilmesi kişilerin günlük hayatını 
etkilemiyor’’ dedi. 

Son işlemin ise son dönemlerde 
oldukça popüler olan saç 
gölgeleme tekniği diğer adıyla saç 
pigmentasyonu olduğunu vurgulayan 
Aydoğdu, özellikle saç ekimine 
uygun olmayan kadınlarda için tercih 
edilen bir yöntem olduğunun altına 
çizerek saç derisinin görünmesinden 
rahatsız olunuyorsa yaptıracakları ilk 
uygulama diyor. Aydoğdu, erkeklerde 
ise daha önce saç ekimi yaptırmış 
arkada FUE veya FUT izi kalmışsa, 
izi kamufle etmek için de saç 
simulasyonunun uygun bir seçenek 
olduğunu belirtti. Son olarak da eğer 
saç ekimi yaptırmasına rağmen saçlı 
derisi hala fotoğraflarda parlıyorsa 
ve ekim yapacak grefti yoksa yine saç 
pigmentasyonunu tercih ettiklerini 
belirtti.
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Heyecanla beklenen Ramazan Bayramı geldi. 
Bayram misafirlerine ne yemek yapsam 
diye uzun uzun düşünmeyin. Sizler için 
hazırladığımız tariflere göz atabilirsiniz...

GURME

Bayram sofranız 
bereketli olsun

ZEYTINYAĞLI BIBER 
DOLMASI

MALZEMELER:
• 10 adet orta boy dolmalık biber
• 3 adet orta boy kuru soğan
• 6 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1,5 su bardağı pirinç
• 3/4 su bardağı sıcak su
• 1 adet orta boy domates (üzerlerini 

kapatmak için)
• 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
• 1 yemek kaşığı kuş üzümü
• 1 tatlı kaşığı tuz 
• 1 tatlı kaşığı nane
• 1/2 tatlı kaşığı toz şeker
• 1/2 çay kaşığı karabiber
• 1/2 çay kaşığı yenibahar

HAZIRLANIŞI:
Orta boy dolmalık biberlerin sap 
kısımlarını yavaşça çıkartın. Çekirdekli 
iç kısımlarını çıkartıp bol suda yıkayın. 
Fazla sularını süzdürüp iç kısımlarını 
hafifçe tuzlayın. Domatesi, pişirme 
işlemi esnasında dolmaların üzerine 
kapamak için iri parçalar halinde 
doğrayın. Kuru soğanları küçük 
küpler halinde yemeklik doğrayın. 
Sap kısımlarını ayıkladığınız kuş 
üzümlerini, kumunun gitmesi ve 
şişmesi için sıcak suda bekletin. 
Pirinci bol suda yıkayıp fazla suyunu 
süzdürün. Zeytinyağını bir tencerede 
kızdırın. Kuru soğanları ekleyip dirilikleri 
gidene kadar orta ateşte kavurmaya 
başlayın. Kavrulmakta olan soğanlara 
dolmalık fıstıkları katıp fıstıklar hafif 
bir renk alana kadar kavurma işlemini 
sürdürün. Ardından yıkanmış pirinç, 
suyu süzülmüş ve durulanmış kuş 
üzümü, tuz, toz şeker, nane, karabiber 
ve yenibahar katıp karıştırın. Sıcak su 
ekleyip pirinçler suyu çekene kadar 
kısık ateşte pişirin. Hazırladığınız 
dolma harcını, iç kısmını çıkardığınız 
dolmalık biberlere doldurun. Ağız 
kısımlarında şişme ve pişme payı 
bırakmaya özen gösterin. Dolmalık 
biberlerin üst kısımlarını doğranmış 
domateslerle kapatın. Hazırladığınız 
dolmaları pişirme tenceresine 
dik bir şekilde dizin. Ayrı bir yerde 
hazırladığınız zeytinyağlı ve sıcak sulu 
karışımı dolmaların yarısına gelecek 
şekilde tencereye aktarın. Dolmaları, 
kapağı kapalı tencerede ve kısık 
ateşte pişirme suyu bitip pirinçler 
göz göz olana kadar yaklaşık 30-35 
dakika pişirin. Limon dilimleriyle servis 
edebilirsiniz.
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EV BAKLAVASI

MALZEMELER:
• 3 su bardağı un
• 1 paket kabartma tozu
• 1 çay bardağı ayçiçek yağı
• 1 çay bardağı yoğurt
• 1 yumurta
• 1 çay bardağı su
• 1 su bardağı nişasta
• 1 su bardağı pirinç unu
• 250 gr tereyağı
• 350 gr iri çekilmiş antep fıstığı
ŞERBETI IÇIN:
• 5 su bardağı toz şeker
• 3.5 su bardağı su
• Yarım limonun suyu

HAZIRLANIŞI:
Unu hamur yoğurma kabına alın. 
Sonrasında üzerine, kabartma tozu, 
yoğurt, ayçiçek yağı ve yumurtayı ilave 
ederek karıştırın. Suyu azar azar ekleyerek 
yoğurun. Hamurun üzerini nemli bezle 
örtüp 30 dakika dinlendirin. Nişasta ile 
pirinç ununu harmanlayın. Hamurdan eşit 
büyüklükte 30 beze hazırlayın. Tezgahı 
unlayıp her bezenin üzerine nişastalı pirinç 
unu serperek 8-10 santim çapında açın. 
Yufkaları 10’ar 10’ar üst üste yerleştirip 3 
hamur grubu hazırlayın. Her birini tepsi 
büyüklüğünde açarak kalın bir yufka 
haline getirin ve 20 dakika dinlendirin. 
Fırın tepsisini yağlayın. Tereyağını eritip 
ılınmaya bırakın. Birinci grup yufkayı 
tepsiye yayın. Üzerine 1 yemek kaşığı 
tereyağı gezdirip antep fıstığı serpin. 
Ikinci grup yufkayı üzerine yayın. Eritilmiş 
tereyağı gezdirip fıstık serpin ve son 
yufka grubunu yayın. Baklava şeklinde 
dilimleyin. Kalan tereyağını baklavanın 
üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 
150 dereceye ayarlı fırında 45 dakika 
pişirin. Üzeri kızarınca fırından alıp 
soğumaya bırakın. Şerbeti hazırlamak için; 
tozşeker ve   suyu tencerede kaynatın. 
Limon suyunu ekleyip bir taşım daha 
kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak 
şerbeti soğuk baklavanın üzerine dökün. 
Şerbetini iyice çekmesi için bir gece 
bekletin. Afiyet olsun!

BAYRAM BÖREĞI

MALZEMELER:
• 6 yufka
• 500 gr ıspanak
• 500 gr havuç
• 250 gr kıyma
• 1 su bardağı lor peyniri
• 3 közlenmiş kırmızıbiber turşusu
• 1 dilim ekmek içi
• 10 ceviz
• 2 soğan
• 2 pırasa
• 2 yumurta
• 1 çay bardağı süt
• 1.5 çay bardağı ayçiçek yağı
• Tuz
• Karabiber

HAZIRLANIŞI:
Ispanakları yıkayıp doğrayın. Soğanlardan 
birini yemeklik doğrayıp 2 yemek kaşığı 
ayçiçek yağı ile pembeleşinceye kadar 
kavurun. Ispanakları ekleyin. Tuz ve 
karabiber ile tatlandırın. Havucu rendeleyin. 
Pırasaları ince kıyın ve havuç ile karıştırın. 
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı ile kavurun. 
Tuz, karabiber ekleyin. Soğanı ince kıyın ve 
kıyma ile tavaya alın. 2 yemek kaşığı ayçiçek 
yağı ekleyerek kavurun. Tuz, karabiber ile 
tatlandırın. Lor peynirine 1 yumurta ekleyip 
karıştırın. Kırmızıbiber turşusu, ceviz içi ve 
ekmek içini mutfak robotunda karıştırın. 
Bir kasede yumurta, süt ve kalan yağı 
karıştırın. Birinci yufkayı tezgaha yayın ve 
ikiye katlayın üzerine az miktarda sos sürün. 
Geniş olan kısmına ıspanaklı harcı yerleştirin. 
Rulo şeklinde sarın ve kenarda bekletin. 
Ikinci yufkayı tezgaha yayın ve yine ikiye 
katlayın. Sos sürün havucu yerleştirip rulo 
sarın. Üçüncü yufkayı kavrulmuş kıyma, 
dördüncü yufkayla lor peynirli harç, beşinci 
yufkayı da kırmızıbiber harcı ile hazırlayın. 
Son kalan yufkayı tezgaha yayın. Ortasına 
hazırladığınız 5 yufka rulosunu üst üste 
gelecek şekilde yerleştirin ve bohça sarar 
gibi sıkıca sarın. Alüminyum folyaya sararak 
1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün 
folyadan çıkarıp yağlanmış fırın tepsisine 
yerleştirin ve 200 derece fırında kızarıncaya 
kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

IÇLI KÖFTE

DIŞ HARCI IÇIN:
• 500 gr çiğ köftelik kıyma
• 5 su bardağı ince bulgur
• 1 soğan
• 2 yemek kaşığı kırmızı pul biber
• Tuz
• Karabiber
IÇ HARCI IÇIN: 
• 1 kg orta yağlı kıyma
• 1 su bardağı ceviz içi
• 4 orta boy soğan
• Kırmızı pul biber
• Tuz
• Antep fıstığı
KIZARTMAK IÇIN:
• Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI:
Içli köftenin iç harcı için kıymayı ve 
kıyılmış soğanı tavaya alıp yağsız 
olarak orta ateşte kavurun. Ince 
kırılmış ceviz içi, Antep fıstığı, kırmızı 
pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın. 
Çiğ köftelik kıyma, ince bulgur, 
kıyılmış soğan, tuz, karabiber ve 
kırmızı pul biberi geniş bir kaba 
alıp ince bulgur yumuşayana 
kadar, arada bir su ekleyerek 
yoğurun. Hazırladığınız bu harçtan 
yumurta büyüklüğünde parçalar 
koparıp elinizde yuvarlayın. Işaret 
parmağınızı kullanarak içini oyun. 
Oluşan boşluğa kıymalı harcı 
doldurup ağız kısmını sıkıca kapatın. 
Hazırladığınız köfteleri zeytinyağında 
kızartın. Içli köfteniz hazır!



TEKNOLOJİ
YENİLİK

Vestel Venus Z20, 
lansmana özel yapılan 
kampanya ile birlikte 
satış fiyatı 229 TL olan 
Desibel K550 Bluetooth 

kulaklık ile birlikte geliyor.
Venus Z20 satın alan tüketicilere 

V Hepyeni aboneliği ile birlikte 
değeri 695 TL’yi bulan TV+, fizy ve 
Venus Güvencem’den oluşan fırsat 
paketi de hediye ediliyor. Böylece 
canlı TV kanalları, Oscar’lı filmler, 
Premier Lig, NBA ve çok daha 
fazlasını sunan TV+, milyonlarca 
şarkı ve video klibi sunan fizy 18 ay 
boyunca ücretsiz kullanılabiliyor. 
Venus Güvencem hizmet paketi de 
bozulma, kırılma ve hırsızlığa karşı 
güvence sağlıyor. Bu pakette ayrıca 
ön ve arka cam koruyucu film de 
bulunuyor.

VESTEL 
VENUS Z20 

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ 
TELEFONU ÇAĞ ATLADI

Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefon serisi olan Vestel Venus, yıllardır kendini 
geliştirerek ve her yeni modelde global trendleri biraz daha iyi takip 

ederek tüketicilerin karşısına çıkıyor. 
ERSİN AKMAN
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PARLAK 
RENKLERLE 
“BEN BURADAYIM” 
DIYOR

>  Günümüzde tüketicilerin 
bir akıllı telefon 
satın almadan önce 
değerlendirdiği ilk kriter 
tasarım oluyor. Vestel 
Venus Z20, metal ve 
cam birleşimi yenilikçi 
tasarımıyla bu beklentiyi 
fazlasıyla karşılayan bir 
akıllı telefon. Cihazın ön 
ve arka tarafında Corning 
Gorilla Glass teknolojisiyle 
korunan cam yüzey yer 
alırken, yan çerçevelerde 
kaliteli hissiyatı katlayan 
metal malzeme 
kullanılmış. İnci siyahı, 
sedef mavisi ve altın sarısı 
olmak üzere üç farklı renk 
seçeneği sunan telefon, 
parlak renkler sunuyor 
olması dolayısıyla albenisi 
yüksek bir akıllı telefon 
olmuş. Telefonun arka 
tarafında çift arka kamera 
ile çift LED flaş desteği, 
parmak izi sensörü 
ve Venus logosunu 
görüyoruz. Parmak izi 
sensörü son derece hızlı 
çalışıyor ve parmağınızı 
dokundurduğunuz anda 
kilit açılıyor.

ÇERÇEVELER 
ARTIK YOK 
DENECEK KADAR 
AZ

>  Günümüzde akıllı telefon 
trendlerinin büyük oranda 
çerçevesiz ekranlar ve 16:9 
yerine 18:9 görüntü oranı 
geliyor. Vestel Venus Z20 
modeli de bu trendi takip 
eden akıllı telefonlardan 
biri.

 Cihazda 5.65 inç 
boyutlu ekranda Full 
HD+ çözünürlük ve 
18:9 görüntü oranı 
kullanılıyor. Telefona ön 
taraftan baktığınızda yan 
çerçeveler yok denecek 
kadar az, üst ve alt 
bölümdeki çerçeveler 
ise son derece ince. 
Bu sayede göze batan 
çerçeveler görmek 
yerine ekran deneyimini 
çok daha üst seviyede 
yaşayabiliyorsunuz.

 Ayrıca Vestel Venus 
Z20’de INCELL IPS LCD 
bulunuyor. Bu sayede 
normalde iki katman 
olarak karşımıza çıkan 
geleneksel LCD akıllı 
telefon ekranlarından farklı 
olarak, tek katmanda göze 
daha güzel gelen bir ekran 
tecrübesi sunuluyor.

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

> ASUS RT-AC86U
Asus’un bu modemi özellikle 
oyuncular için düşünülmüş bazı 
özelliklere sahip. İnternete kesintisiz 
ve hızlı bir şekilde bağlanabilmek 
için her türlü teknolojiye sahip 
olan modem, bu nedenle internet 
bağlantısının önem taşıdığı 
her türlü iş yerinde rahatlıkla 
kullanılabiliyor. Ama özellikle 
internet üzerinden yayın yapanların 
hayatını kolaylaştıracağını da 
unutmamak lazım.

>  SAMSUNG LC49HG90DMMXUF 
7.600 TL değerindeki bu bilgisayar monitörü için 
“Monitörlerin Kralı” desek kimsenin itiraz edeceğini 
sanmıyoruz. Kavisli yapısı ve 49 inçlik ekranıyla göze 
de hitap eden monitör, 1 ms tepkime ve 144 Hz ekran 
yenileme süresiyle rakipleri arasında fark yaratıyor.
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V HEPYENI Z20 SEÇENEĞI
Vestel’in perakende de yeni bir dönem başlatan V Hepyeni 

aboneliği ile de Vestel Venus Z20 almak mümkün.
18 ay boyunca 119 TL taksitle V Hepyeni paketine abone 
olarak Venus Z20 alanlara değeri 695 TL’yi bulan TV+, 
fizy ve Venus Güvencem’den oluşan bir fırsat paketi de 

hediye ediliyor. Böylece canlı TV kanalları, 
Oscar’lı filmler, Premier Lig, NBA ve çok daha 
fazlasını sunan TV+ ile milyonlarca şarkı ve 
video klibi sunan fizy’yi 18 ay boyunca ücretsiz 
kullanılabiliyor. Venus Güvencem hizmet paketi 
de bozulma, kırılma ve hırsızlığa karşı güvence 
sağlıyor. Bu pakette ayrıca ön ve arka cam 
koruyucu film de bulunuyor. Z20’nin hediyeleri 
bununla da sınırlı değil. Z20 alanlara yayın 
akışına bağlı kalmadan yılda en az bin film, dizi, 
belgesel, müzik, spor içeriklerini, her an her 
yerde izleme imkânı sunan Filbox Hemen, 6 ay 
boyunca ücretsiz geliyor. Ayrıca, kişiye özel 
diyet planı ve sağlıklı yaşam içerikleri sunan 

diyet platformu Diyetkolik’ten 6 aylık diyet planı hediye.

> Logitech UE Wonderboom
Yaz aylarının en büyük eğlencelerinden biri olan 
kablosuz hoparlörlere güzel bir örnek de Logitech’ten 
geliyor. Tam 10 saatlik oynatma süresine sahip 
olan Wonderboom, su altında zarar görmeden 30 
dakika boyunca kalabiliyor. Yani havuz başı gibi ıslak 
zeminler için çok ideal bir hoparlör.
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