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GENEL MÜDÜR’DEN
MURAT KURUM

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Murat Kurum
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Değerli Emlak&Konut dergisi okuyucuları, 
konut alıcılarımız, yatırımcılarımız, 
çalışanlarımız, konut sektöründe beraber 
faaliyet gösterdiğimiz ortaklarımız, 
Şirketimiz bünyesinde çıkardığımız dergimiz 

vesilesiyle sizlerle son kez birlikte oluyorum. 
Hepimizin bildiği üzere, ülkemiz yoğun bir seçim 

dönemini hayırlısıyla atlatmış, bu süreçteki her türlü 
güçlüğü yine alnının akıyla aşmasını bilmiştir. 24 Haziran 
seçimleri, ülkemize kazandırdığı yeni yönetim yapısı ve 
anlayışıyla milletimiz açısından tarihi bir dönüm noktası 
olma özelliği taşımaktadır. Artık fiilen yürürlüğe girmiş 
olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte çift 
başlılık ortadan kalkmış, ülkemizin geçmişte koalisyonlar 
dönemlerinde, Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında 
meydana gelen çift başlılıkla birlikte yaşamış olduğu 
gerek siyasi, gerek ekonomik krizlere yol açan yönetim 
sistemi ortadan kaldırılmış, bunun yanında ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu daha istikrarlı ve daha sağlam bir siyasi 
iradenin ülkemiz yönetiminde egemen olabilmesinin 
yolu açılmıştır. Bu yeni yönetim sistemiyle birlikte daha 
iş odaklı, gelişmelere daha hızlı reaksiyon gösterebilme 
kabiliyetine sahip bir bürokratik yapı egemen olacak ve 
ülkemiz kazandığı bu ivmeyle 2023, 2053 hedeflerine ve 
2071 vizyonuna ulaşmak konusunda daha istikrarlı ve emin 
adımlarla yoluna devam edecektir. Tekrar bu vesileyle 24 
Haziran seçimlerinin ve yeni yönetim sisteminin ülkemize 
hayırlı olmasını temenni etmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tevdi ettiği yeni 
görevle birlikte, 2009 yılından bu yana sürdürmekte 
olduğum Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü 
vazifem sona ermiş bulunuyor. Çalışmalarımıza bundan 
böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde tüm 
gayretimizle devam edeceğiz. Öncelikle bu kıymetli vazifeye 
beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Yeni görevimizde aynı vizyon ve misyonla farklı 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Modern yapı anlayışını 
geleneksel mimariyle harmanlayarak, tüm altyapı üstyapı 
düzenlemeleriyle birlikte ülkemize şahsiyet sahibi kentler 
kazandırmak, bunun yanında doğayı koruyarak şehir 
insanımızın tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabileceği, 
çarpık yapılaşmanın olmadığı marka şehirler yaratmak 
anlayışıyla elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Allah bu 
ülke için taş üstüne taş koymaya gayret gösteren herkesin 
yardımcısı olsun.

Bu süre boyunca Emlak Konut gibi, 2003’ten bu yana 
ülkemizin konut sektörünün lokomotifi konumunda bulunan 
bir şirketin bünyesinde hizmet etmiş olmak benim için her 
zaman bir gurur vesilesi olacaktır. Ben ve çalışma arkadaşlarım, 
tüm faaliyetlerimize ülkemize yarar sağlamak ülküsüyle yön 
verdik, bu amaçla gayret gösterdik. Emlak Konut bugün 21,90 
milyar TL aktif değerli, 56’sı devam eden toplam 134 proje 
gerçekleştirmeyi başarmış, bununla birlikte 130.000’I aşkın 
bağımsız bölüm üretimini gerçekleştirmiş bir şirkettir. Tüm 
çalışma arkadaşlarımın üstün gayretiyle, önümüzdeki 3-4 
sene zarfında toplamda 13,6 milyar TL geliri taahhüt altına 
alınmış, yaklaşık 4,8 milyar TL değerinde arsa stoğuna sahip 
olan bir şirket bırakarak görevimi devrediyorum. Emeği geçen, 
tüm çalışmalarımızı başarıyla yürütmemizde katkısı olan 
herkese şükranlarımı sunuyor, bana haklarını helal etmelerini 
diliyorum. 

Sözlerimi tamamlamadan önce 15 Temmuz’un yıldönümü 
vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm 
gazilerimize ve ülke olarak bu vahim hadisenin üstesinden 
gelmemizde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Saygılarımla,
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6 15 TEMMUZ DEMOKRASI 
VE MILLI BIRLIK GÜNÜ

 Bir destanın öyküsü bir 
milletin zaferi

8 YENI TÜRKIYE’NIN YENI 
BAKANLARI

 Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi’nin 
ilk Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
cumhurbaşkanı yardımcısını 
ve yeni yönetim sisteminin ilk 
kabinesini açıkladı.

16 IMAR BARIŞI
 Milyonlarca binanın iskan 

sorununa çözüm getiren imar 
barışı uygulamasına yoğun 
başvuru gerçekleşirken, 
hükümet imar barışının usul 
ve esaslarını da belirledi.

48 MAVI TUR REHBERI
 Yemyeşil doğasıyla ve 

turkuvaz sularıyla ünlü koyları 
gezebileceğiniz tekne turları...

52 TÜRKIYE SPASTIK ÇOCUKLAR 
VAKFI

 Vakfın Genel Direktörü Nigar Evgin 
ile serebral palsinin bilinmeyenlerini 
ve vakfın çalışmalarını konuştuk.

64 TOPRAK KAVRAMI
 Mustafa Aşkın ve Bahadır 

Dalkılıç’tan yeni bir makale
74 RÖPORTAJ
 Zeytinburnu Belediye Başkanı 

Murat Aydın ile Belediye’nin 
çalışmalarını konuştuk.

82 ŞENLIKLER ŞEHRI EDIRNE
 Meriç Nehri’ni denize kavuşturan 

bu güzel şehri gelin beraber 
tanıyalım. 

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

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Havvanur Yurtsever

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu) 
Özlem Hanoğlu Çelik

YAYIN KURULU 
Özlem Hanoğlu Çelik

Nurettin Şam
Hakan Akbulut
Yasemin Ülkü

Mehmet Akif Aydoğan
İlyas Fehim Çelik
Selçuk Aydemir

Enver Turan

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

Mustafa Aşkın, Ezgi Kızıl

YÖNETİM YERİ

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

ATAŞEHİR - İSTANBUL
Telefon: 444 36 55

Faks: 0216 456 48 75
info@emlakkonutdergi.com

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

Sefaköy - Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0212 697 30 30

Yayın türü: Aylık, süreli.

emlak&konut

08 06 48
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ÖZEL DOSYA
15 TEMMUZ, DEMOKRASİ VE 
MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Ankara’da Genelkurmay 
Başkanlığı Karargahı ve 
TRT Genel Müdürlüğü 
askerler tarafından ele 
geçirildi. Aynı anda 

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüleri bazı askerler tarafından 
geçişe kapatıldı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü 
helikopterli saldırıya uğradı, TBMM 
bombalandı, sivil halkın üzerine 
kurşunlar yağdı, TRT basıldı, TRT’yi 
işgal eden kalkışmacı askerler korsan 
darbe bildirisini okuttu. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe 
girişiminde bulunan bir grup asker 
tarafından rehin alındı. Sonrasında 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, Akıncı Üssü’ne 
düzenlenen operasyonla FETÖ’cü 
askerlerin elinden kurtarıldı.

Bir destanın 
öyküsü, bir 
milletin zaferi

15 TEMMUZ

15 TEMMUZ’DA 
NELER OLDU?

Bundan 2 sene önce, 
15 Temmuz 2016’da 
TSK içerisindeki FETÖ 
mensubu bir grup subay 
tarafından Genelkurmay 
Başkanlığı Karargahı’nda 
başlatılan darbe girişimi, 
ülkede yaklaşık 22 saatte 
kontrol altına alındı. 
Türkiye bu kara günlerin 
üstünden, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde birlik 
olarak geldi ve daha da 
güçlenerek yoluna devam 
etti. 
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Çankaya Köşkü’ne ateş 
açıldı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, çeşitli televizyon 
kanallarına bağlanarak, askerî 
kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı 
meydanlara davet etti. İşte o 
andan sonra bir milletin birlik ve 
beraberliğine tarih tanıklık etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın talimatı üzerine 81 
ilde okunan selalar ile vatandaşlar 
sokağa çıkarak darbe girişimine 
karşı geldi. Tankların önüne yatan, 
kurşunlara aldırış etmeden askerlerin 
üzerine yürüyen kahraman Türk 
halkı sayesinde, 15 Temmuz günü, 
bir darbe girişimi olarak tarihlere 
kazındı. 

DARBENİN 
SEYRİNİ 
DEĞİŞTİREN 
KAHRAMAN

Özel Kuvvetler 
Komutanlığı’nı ele 
geçirmek üzere 
beraberindekilerle 
birlikte 
Gölbaşı’ndaki 
Özel Kuvvetler 
Komutanlığı’na 
gelen darbeci eski 
Özel Kuvvetler 
Grup Komutanı 

Tuğgeneral Semih Terzi, saat 
02.16’da kahraman astsubay Ömer 
Halisdemir tarafından vurularak 
öldürüldü. Halisdemir, Terzi’yle 
birlikte hareket eden askerlerce şehit 
edildi. Halisdemir’in Terzi’yi vurarak 
Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele 

geçirmesini önlemesi, darbe girişimini 
engelleyen önemli adımlardan biri 
oldu. Darbeci askerler Gölbaşı 
Özel Harekat Daire Başkanlığını 
da havadan hedef aldı. Türk Hava 
Kuvvetlerine ait F-16 uçağı, darbe 
girişiminde bulunanların elindeki 
Sikorsky helikopteri düşürdü.

Darbe girişimi sonrası dünya 
liderleri de duruma tepki göstererek, 
seçilmiş liderden demoktasiden yana 
olduklarına dair mesajlarını ilettiler. 
6 uluslararası kuruluş ve 111 ülke 
Türkiye’nin yanında olduklarını 
belirten destek mesajları yolladı.

Sonrasında ise, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe 
girişiminde bulunan terör örgütü 
FETÖ/PDY irtibatlı yargı görevlileri 

ve sözde ‘Yurtta Sulh Komitesi’ 
mensupları hakkında gözaltı kararı 
verdi. Böylece Türk adaletinin FETÖ 
ile mücadelesi yasal olarak başladı. 
Mücadele hala devam ediyor.

Bu önemli günün 
2. yıl dönümünde, 
o gün canını hiçe 
sayarak tarih yazan 
kahramanlarımıza 
şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Astsubay 
Ömer 

Halisdemir
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HABER
YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
açıkladığı 
kabinede 16 

bakan ve 1 cumhurbaşkanı 
yardımcısı yer aldı. İşte, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle birlikte 26’dan 
16’ya inen bakanların 
özgeçmişleri...

CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCISI FUAT OKTAY
1985’te, Çukurova Üniversitesi, 
İşletme Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, 1990’da, 
ABD’de otomotiv sektörünün 
merkezi Detroit’teki Wayne 
State Üniversitesi’nde 
imalat mühendisliği ve 
işletme alanlarında yüksek 
lisans programlarını tamamladı. Aynı 
üniversitede endüstri mühendisliği 
alanında doktora derecesini alan Oktay, 
Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm 
Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. 

İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU
21 Kasım 1969 İstanbul’da 
doğdu. Plevne 
Lisesi’nde başlayan 
ve ardından Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nde sürdürdüğü 
eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nde tamamladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI 
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
ilk Dışişleri Bakanı unvanına sahip olan 
Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968’de Antalya’nın Alanya 
ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden 1988 yılında Uluslararası İlişkiler lisans 
derecesi alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island 
Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisansını ve 1993’te 
Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama 
Merkezinde ‘Avrupa Birliği Uzmanlığı Programı’nı tamamladı. 
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 1993 yılında 
özel öğrenci olarak doktora programına başlayan Çavuşoğlu, 
Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School 
of Economics’de (LSE) doktora çalışmasına devam etti.

ADALET BAKANI 
ABDÜLHAMİT GÜL
Nizip İmam Hatip 
Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 

YENİ TÜRKİYE’NİN 
YENİ BAKANLARI
Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi’nin 
ilk Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, düzenlediği 
basın toplantısında 
Cumhurbaşkanı 
yardımcısını ve yeni 
yönetim sisteminin ilk 
kabinesini açıkladı.
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ÇALIŞMA, SOSYAL 
HİZMETLER VE AİLE 
BAKANI ZEHRA 
ZÜMRÜT 
SELÇUK
Bilkent 
Üniversitesi’nde tam 
burslu ekonomi lisansı 
öğrenimi gördükten sonra 
Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde 
ekonomi doktorasına başladı. Selçuk, 
Teksas Üniversitesi’nde işletme 
doktorasına devam ederken, aynı 
üniversitede muhasebe ve enformasyon 
yönetimi yüksek lisansı da yaptı.

ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR BAKANI 
FATİH DÖNMEZ
Fatih Dönmez, 1965 
yılında Bilecik’te 
doğdu. İlk, orta ve lise 
eğitimini İstanbul’da 
tamamlayan 
Dönmez, 1987 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANI BERAT 
ALBAYRAK
Berat Albayrak, 1978’de 
İstanbul’da doğdu. 
Albayrak, İstanbul 
Üniversitesi İngilizce 
İşletme Bölümü lisans 
mezuniyetinin ardından, 
yüksek lisansını New York 
Pace Üniversitesi Lubin School of 
Business’ta tamamladı, Bankacılık 
ve Finans bölümünden ‘Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Finansmanı’ tezi ile 
doktora derecesi aldı. 

TARIM VE ORMAN 
BAKANI BEKİR 
PAKDEMİRLİ
1973 yılında İzmir’de 
doğdu. Bilkent 
Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden mezun 
olan Pakdemirli, Başkent 
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans ve 
Celal Bayar Üniversitesi’nde iktisat doktora 
çalışmalarını tamamladı. 

TİCARET BAKANI  
RUHSAR PEKCAN
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Ruhsar Pekcan, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Ticaret Bakanı oldu. 
Pekcan, 1958’de Manisa’da doğdu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik 
Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek 
lisansını aynı fakültede tamamladı. 

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANI MEHMET ERSOY
1968’de İstanbul’da 
doğan Ersoy, İstanbul 
Alman Lisesi’nin 
ardından, İstanbul 
Üniversitesi İngilizce 
İşletme Bölümü’nden 
mezun oldu. Turizm 
sektöründe 25 yılı aşkın bir 
geçmişe sahip.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANI MUSTAFA 
VARANK
1976 yılında 
Trabzon’un Of 
ilçesinde dünyaya 
geldi. İlköğrenimini 
Yedikule İlkokulunda, 
orta öğrenimini ise 
İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
bölümünden 1999 yılında mezun olan 
Varank, eğitimini sürdürmek üzere 
ABD’ye gitti. Varank, Tallahassee 
Community College’da Ağ Hizmetleri 
Teknolojisi alanında eğitim aldı ve aynı 
zamanda Florida State Üniversitesi’nde 
uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı. 
Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde 
tamamlayan Varank, eş zamanlı 
olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon 
araştırmaları yapan Indiana University 
Pervasive Technology Institute’te 
araştırmacı ve sistem yöneticisi 
pozisyonunda görev yaptı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki bakanlar, aldıkları yüksek eğitim 
ve alanlarındaki uzmanlıklarıyla dikkat çekiyor.

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANI 
MEHMET 
MUHARREM 
KASAPOĞLU
1976 yılında 
İstanbul’da doğdu. 
Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme bölümünden mezun olan 
Kasapoğlu, aynı üniversitede ‘mahalli 
idareler ve yerinden yönetim’ 
programında yüksek lisans yaptı. 
ABD’deki Florida State Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nde yönetim 
organizasyonu alanında araştırmacı, 
uzman ve proje koordinatörü 
olarak çalışan Kasapoğlu, Palm 
Beach Atlantic Üniversitesi’nde 
işletme yüksek lisansını tamamladı. 
Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi’nden 
yerel istihdam konusundaki 
çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
ZİYA SELÇUK
Ziya Selçuk, 1961’de 
Ankara’da doğdu. 
Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri 
Fakültesi’nde lisansını, 
aynı üniversitede 
gelişim psikolojisi alanında 
yüksek lisansını yapan Selçuk, 
1989’da Hacettepe Üniversitesi’nde 
psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik alanında doktorasını 
tamamladı, Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde doçentlik ve 
profesörlük unvanlarını aldı. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANI MURAT KURUM
1976 Ankara doğumlu 
olan Murat Kurumi 
Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Bölümü’nden 
1999 yılında mezun 
oldu. 2009 yılından 
bugüne kadar Emlak Konut GYO Genel 
Müdürlüğü görevini yürüten Murat 
Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki 
ilk Çevre ve Şehircilik bakanı oldu.
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HABER
YENİ KABİNE
ULAŞTIRMA VE 
ALTYAPI 
BAKANI 
MEHMET 
CAHİT 
TURHAN
1960’ta Trabzon’da 
doğdu. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mimarlık 
Fakültesi İnşaat Bölümünü bitiren 
Turhan, çalışma hayatına 1985’te 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak başladı. 

SAĞLIK BAKANI 
FAHRETTİN KOCA
1965’te Konya’da doğdu. 
İlk ve orta öğrenimini 
doğduğu kentte, 
liseyi Bursa Erkek 
Lisesi’nde bitiren Koca, 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni 
1988’de tamamlayarak tıp 
doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı’nda tamamlayarak, 1995’te Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Koca, 
çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve 
medikal direktörlük görevlerinde bulundu. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI 
HULUSİ AKAR
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
29. Genelkurmay 
Başkanı Akar, 1972’de 
Kara Harp Okulu’ndan 
ve 1973’te Piyade 
Okulu’ndan mezun 
oldu. 1973-1980 yılları 
arasında Trakya hududunda, Kıbrıs 
Barış Harekatı sonrası Kıbrıs’ta tesis edilen 
ara bölgede ve Kara Harp Okulu’nda 
takım, bölük komutanlığı ve bilgi işlem 
subaylığı yapan Akar, 1982’de Kara Harp 
Akademisi’nden, 1985’te Silahlı Kuvvetler 
Akademisi’nden, 1987’te ABD Silahlı 
Kuvvetler Kurmay Koleji’nden mezun oldu. 

• Cumhurbaşkanı - Recep Tayyip Erdoğan
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay
• Adalet Bakanı - Abdülhamit Gül
• Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra 

Zümrüt Selçuk
• Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu
• İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu
• Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar
• Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk
• Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit 

Turan
• Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum
• Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli
• Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy
• Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu
• Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak
• Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

YENİ KABİNE

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi’ndeki ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI

CUMHURBAŞKANI

FİNANS OFİSİ

YEREL YÖNETİM 
POLİTİKALAR KURULU

SOSYAL POLİTİKALAR 
KURULU

SAĞLIK VE GIDA POLİTİKALAR 
KURULU

KÜLTÜR VE SANAT 
POLİTİKALARI KURULU

GÜVENLİK VE DIŞ 
POLİTİKALAR KURULU

HUKUK POLİTİKALAR 
IKURULU

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK 
POLİTİKALARI KURULU

ADALET 
BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI

MİLLİ SAVUNMA 
BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI

SAĞLIK
BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ULAYTIRMA 
VE ALTYAPI 
BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER 
VE AİLE BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI

TİCARET
BAKANLIĞISANAYİ VE 

TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

EKONOMİ POLİTİKALAR 
IKURULU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
POLİTİKALARI KURULU

İLETİŞİM OFİSİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

YATIRIM OFİSİ

İNSAN KAYNAKLARI
 OFİSİ

BAĞLI KURULLAR

BAŞKANIN KABİNESİ

OFİSLER

BAĞLI KURULUŞLAR

DEVLET DENETLEME KURULU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU

MİLLİ İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

İDARİ İŞLER 
BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM

CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCISI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulacak 
9 kurul politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık 
ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun 
vadeli vizyonlar geliştirecek. Bu kurullar doğrudan 

Erdoğan’a bağlı olacak. Kurullar şunlar : Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda 
Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk 
Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi 
Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. Yeni sistemdeki 
bakanlıkların isimleri: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve 
Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı.

Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda 
faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 
4 ofis olacak. Bu afislerin isimleri şöyle: Finans Ofisi, İnsan 
Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi. 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nedir?
Türkiye yeni bir sisteme geçti. Başbakanın 
yürütmenin başı olma unvanı Cumhurbaşkanına 
geçti. Böylece Cumhurbaşkanı hem hükümet 
hem de devlet başkanı sıfatına sahip oldu. 

Sağladığı avantajlar
1. Yeni sistemle Türkiye’yi Cumhurbaşkanı yönetecek. Her 

türlü işlem ve eylemden sorumlu olan cumhurbaşkanı 
için eylemlerinden dolayı yargı yolu da açık olacak.

2. Yeni sistem devlet yönetiminde çift başlılığı sona 
erdirecek. Cumhurbaşkanı hem hükümetin, hem de 
devletin başı olacak.

3. Meclis’in yasama ve denetim mekanizmaları güçlenecek.
4. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı, 

daha önce olduğu gibi yine doğrudan halk oylarıyla 
belirlendi. Beş yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, en fazla iki 
dönem cumhurbaşkanlığı yapabilecek.

5. Yeni sistem kapsamında, mevcut bakanlıkların sayıları 
azaltıldı. Yeni dönemde bakanlıkların sayısı 16 oldu.

6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilat Yapısında, cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve 
kurullar da hizmet verecek.

7.  Cumhurbaşkanı, Genel Bütçe Kanunu dışında yasa 
hazırlayamayacak. Cumhurbaşkanı’nın hazırlayacağı 
Bütçe Kanunu, TBMM’nin onayına sunulacak. TBMM’de 
hükümet sıraları olmayacak, yasa görüşmelerinde 
bakanlar yer almayacak.

8.  Cumhurbaşkanı ve Meclis, karşılıklı olarak seçimlerin 
yenilenmesi kararı verebilecek. Verilen kararla birlikte 
hem Cumhurbaşkanlığı, hem de parlamento seçimleri 
birlikte yenilenecek.

9.  Yeni sistem Cumhurbaşkanına yargı yolunu da açıyor. 
Cumhurbaşkanının her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
cezai sorumluluğu olacak.
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HABER
EKONOMİ

T ürkiye ekonomisi 2018 
yılının ilk çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 7.4 büyüdü. 
Geçen yıl da yüzde 7.4 

oranında büyümeyi başaran Türkiye, 
bu oranla Hindistan’ın ardından dünya 
ikincisi oldu. 

AB’NIN TAMAMINI GEÇTIK 
Söz konusu büyüme oranıyla 

Türkiye  Avrupa Birliği [AB] ülkelerinin 
tamamını geride bırakırken, OECD’de 
de zirveye olurdu. AB üyesi 28 ülkenin 
bu dönemdeki  ortalaması yüzde 2.4, 
OECD ülkelerinin yüzde 2.6 olarak 
gerçekleşirken, Türkiye yüzde 7.4 ile bu 
rakamları 3’e katladı. Aynı dönemde 
Euro Bölgesi’nde büyüme yüzde 2.5’de 
kaldı. 

Avrupa’da yılın ilk çeyreğinde en 
fazla büyüme kaydeden ülke yüzde 
5.1 ile Letonya oldu. Letonya söz 
konusu dönemde yüzde 5.1 oranını 
yakaladı. Türkiye ekonomisi ocak-mart 
döneminde büyüme başarısıyla 35 üye 
ülkeden oluşan OECD bölgesinde de 
lider konuma yükseldi. 

TÜİK verilerine göre takvim 
etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı ilk 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 7.2 arttı. Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış GSYH ise yüzde 
2 yükseldi. Hanehalkı tüketimi 2017 
üçüncü çeyrekteki yüzde 11.3’lük rekor 
büyüme sonrasında görülen en güçlü 
yıllık artış olarak kayıtlara geçti. 

Dünya Gazetesinin haberine 
göre, üretim yöntemiyle GSYH cari 
fiyatlarla 792 milyar 691 milyon TL, 
dolar cinsinden ise 207 milyar 839, 
milyon dolar oldu. Zincirlenmiş hacim 
endeksine göre tarım sektörü büyümesi 
yüzde 4.6, sanayi sektörü yüzde 8.8, 
inşaat sektörü yüzde 6.9 arttı. Ticaret, 
ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetlerinin toplamından oluşan 
hizmetler sektörünün katma değeri ise 
yüzde 10 arttı. 

Harcamalar yöntemiyle bakıldığında 
ise bireylerin tüketim harcamalarının 
güçlü artışı dikkat çekti. Hane halkı 
harcamaları 2018 ilk çeyreğinde bir 
önceki yıla göre reel olarak yüzde 11 
arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları 

Türkiye 
büyümede 

dünyanın 
zirvesinde

2017’de yüzde 7.4 büyüyerek 
rekor kıran Türkiye ekonomisi, 
2018’in ilk çeyreğinde de aynı 

oranı yakaladı, Hindistan’ın 
ardından dünya ikincisi oldu. 

Büyümeyi, hane halkı tüketimi 
ve yatırımlardaki artış 

tetikledi. 

G20’DE ILK 
ÇEYREK BÜYÜME 
ORANI (%) 

Hindistan  7.7 
Türkiye   7.4 
Çin 6.8 
Endonezya  5.1 
Avustralya  3.1 
ABD  2.8
Güney Kore  2.8
AB  2.4
Almanya  2.3
Kanada  2.4
Meksika  2.3 
Fransa  2.2 
Brezilya  1.6 
G. Afrika  1.5 
İtalya  1.4 
İngiltere  1.2 
Japonya  1.1 
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ise sınırlı bir artış gösterdi ve yüzde 
3.4 yükseldi. Harcamalar yönteminde 
yatırımların güçlü etkisi gözlendi. 

YATIRIMLARDAKI ARTIŞ DIKKAT 
ÇEKICI

Yatırımlar 2018 ilk çeyrekte yüzde 
9.7 yükseldi. Yatırımların içindeki 
makine-teçhizatın artışı ise yüzde 7 
oldu. Makine teçhizat yatırımları 2017 
3. dönemden itibaren sırasıyla yüzde 
15.7 ve yüzde 8.3 oranında artmıştı. 
Yatırımlar içindeki inşaat yatırımları 
ise yüzde 12.3 oranında yükseldi. 

IHRACATIN KATKISI SINIRLI 
OLDU

Dünya gazetesinin haberine göre, 
Türkiye’nin 2018’de ihracatı hızlı 
şekilde yükselse de büyümeye katkısı 
sınırlı oldu. İhracattaki katma değer 
artışı yüzde 0.11 olarak gerçekleşti. 
İthalatın artışı ise yüzde 15.6 olarak 
gerçekleşti. 

ÜCRETLERIN KATKISI DÜŞTÜ 
Gelir yöntemiyle GSYH’ye 

bakıldığında ise ücretlerin payı 2017 ilk 
çeyreğinde yüzde 38.8 oranındayken, 
2018 ilk çeyreğinde 1 puan azalarak 
yüzde 37.8 oranında gerçekleşti. 
İşletme kârı olarak nitelenebilecek net 
işletme artığı/karma gelir ise yüzde 
44.4 oldu. İşgücü ödemeleri aynı 
dönemde yüzde 18.7 artarken, net 
işletme artığı/ karma gelir yüzde 22.8 
oranında yükseldi. 

GIDA VE DAYANIKSIZ MAL 
TÜKETTIK 

Hane halkı harcamalarının 
dayanıklı-dayanıksız mallara göre 
yapılan sınıflamasında, hane halkının 
gıda ağırlıklı olan dayanıksız mallara 
yönelik harcamalarında güçlü artış 
gözlendi. Buna göre dayanıksız 
malların tüketimi 2018 ilk çeyrekte bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
14.5 oranında arttı. Hizmetlere yapılan 
harcama ise yüzde 10.9 oranında 
yükseldi. Dayanıklı tüketim mallarına 
yapılan harcama ise yüzde 4,8 
oranında arttı. Yarı dayanıklı mallara 
yapılan harcama da yüzde 7.5 oranında 
arttı. Toplamda, hane halkının 
harcaması yüzde 11.1 oranında arttı. 

Yatırımlar 2018 ilk 
çeyrekte yüzde 9.7 

yükseldi. Yatırımların 
içindeki makine-teçhizatın 

artışı ise yüzde 7 oldu. 

TÜSİAD BAŞKANI EROL BİLECİK: 

BÜTÜN MESELE BÜYÜMENIN 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI 
“Bütün mesele, büyümenin sürdürülebilirliği. Büyümenin 
sürdürülebilir olması ve kompozisyon olarak da talebe dayalı 
bir yapıdan değil, nihayetinde katma değerli üretime dayalı, 
daha fazla hissedilebilir, daha fazla büyüyebilir ve sonuç 
olarak da makro ekonomik istikrar göstergelerini bozmayan 
bir modelde olması lazım. Bu, ülkenin rekabetçi dünya 
endeksinde çok daha kuvvetle yukarılarda seyretmesi için 
zaten olmazsa olmaz temel kurallardan biri. Yoksa yüzde 7,4 
büyümeye iş dünyasını hiçbir itirazı mümkün değil. “

TOBB BAŞKANI RİFAT Hİ5ARCIKLI0ĞLU: 

DÜNYA ORTALAMASININ 2 KATI
“Büyüme rakamları ülkemize moral verdi, umut ve güven 
kaynağı oldu. Dünya ortalamasının 2 katına ulaşan 7 yıldızlı 
büyüme performansımızla, olumsuz beklentileri ve tahminleri 
boşa çıkartmaya da devam ettik. Özel sektör-devlet işbirliğiyle 
tüm engelleri aşabildiğimizi gösterdik ve dünyaya çok güçlü 
bir mesaj verdik. Türkiye’ye güvenip yatırıma ve üretime 
devam edenler kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam 
edecek. Türkiye yüksek büyüme ve güçlü ekonomi ile küresel 
bir güç olma yolunda yürümeyi sürdürecek.”

KONUTDER BAŞKANI ALTAN ELMAS: 

ULUSLARARASI PIYASALAR IÇIN 
ÖNEMLI MESAJ VERIYOR 
“Büyüme rakamları memnuniyet verici. Dünyanın en yüksek 
ikinci büyüme rakamına ulaştık. Ekonomimizde dengeli 
büyümeye devam ediyor. Bu büyüme bize pek çok mesaj 
veriyor. Öncelikle ekonomimizin sağlamlığını ve derinliğini 
görüyoruz. Ekonomik faaliyetlerimizin dış müdahaleleri 
umursamadan kararlılıkla yoluna devam ettiğini görüyoruz. 
2015 yılından bu yana en büyük ilk çeyrek büyümesini 
yaşıyoruz. Uluslararası piyasalar için de önemli bir mesaj 
veriyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerini revize etmeleri 
gerekiyor.”

İŞ DÜNYASINDAN  YORUMLAR
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HABER
ANALIZ

REIDIN Emlak Endeksi 
sonuçları açıklandı. 
Mayıs ayında, markalı 
konut projelerinin 
yüzde 7’si yabancı 

yatırımcılara satıldı. Bu oran, son 6 
aylık ortalamanın 1 puan üzerinde. 
Yabancı yatırımcılara satışlar aralıkta 
yüzde 3, Ocak’ta yüzde 4, Şubat’ta 
yüzde 6, Mart’ta ve Nisan’da ise yüzde 
8 oranında gerçekleşmişti. Mayıs’ta 
konut satış fiyatlarının en çok arttığı 
il Batman, kira fiyatlarının en çok 
arttığı il ise Bingöl oldu. En düşük 
amortisman süresini ve en yüksek 
yıllık brüt kira getirisini sunan iller ise 
değişmedi: Aydın, Van ve Kırklareli.

Türkiye genelinde 81 şehrin 
tamamını kapsayacak nitelikteki 
Türkiye Satılık Konut Fiyat 
Endeksi’nde ise mayıs ayında bir 
önceki aya göre yüzde 0,54 oranında 
ve geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9,97 oranında artış gerçekleşti. 
Buna göre Türkiye genelinde konut 
satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4,59, 
son 1 yılda yüzde 9,97, son 3 yılda 
yüzde 38,51, son 5 yılda ise yüzde 
88,62 oranında arttı. Konut kira 
değerleri ise son 6 ayda yüzde 2,32, 
son 1 yılda yüzde 7,32, son 3 yılda 
yüzde 27,46, son 5 yılda ise yüzde 
66,37 oranında arttı.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, mayıs 
ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28 
oranında artarak, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3,55 oranında 
ve endeksin başlangıç dönemi olan 
2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 
80,90 oranında artış gerçekleştirdi 

ve endeks değeri 180,9’a ulaştı. 
Mayıs ayında bir önceki aya göre, 
İstanbul Asya Yakası’nda yer alan 
markalı konut projelerinde yüzde 
0,26 oranında; İstanbul Avrupa 
Yakası’nda yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0,28 oranında 
arttı. Endeksin başlangıç dönemine 
göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki 
projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 
10,90 puan fazla artış gösterdi.

Mayıs ayında, markalı konut 
projeleri kapsamında gerçekleştirilen 
satışların yüzde 7’lik kısmının yabancı 
yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. 
Yabancı yatırımcıların tercih 
noktasında ağırlıklı olarak 2+1 
(%37) özellikteki konutların öne 
çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 33 
ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık 
ortalamanın yüzde 6 olduğu yabancı 
yatırımcılara satışlar aralıkta yüzde 
3, ocakta yüzde 4, şubatta yüzde 6, 

KONUT 
FIYATLARINDA 

SON DURUM
REIDIN Emlak Endeksi sonuçlarına göre Türkiye 
genelinde konut fiyatları son 1 yılda yüzde 9,97, 

kira değerleri ise yüzde 7,32 oranında arttı.

EN YÜKSEK YILLIK 
KIRA GETIRISINE 
SAHIP ILLER

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

Kırklareli

Van
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Mayıs ayında Bingöl’de metrekare başına konut 
kira değerleri yüzde 2,06 oranında arttı ve 

Bingöl kiraların en çok yükseldiği şehir oldu.

martta yüzde 8 ve nisanda ise yine 
yüzde 8 oranında gerçekleşmişti.

REIDIN-GYODER Yeni Konut 
Fiyat Endeksi 2018 yılı mayıs ayı 
sonuçlarını değerlendiren GYODER 
Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 
“Markalı projelerden konut satın alan 
müşterilerin peşinat, senet ve banka 
kredisi kullanımını incelediğimizde, 
banka kredisi kullanımının yüzde 
39’luk oranla, son 6 aylık oranların 
üzerine çıktığını görüyoruz. Bu 
artışta, GYODER olarak, İNDER 
ve KONUTDER’le birlikte 15 
Mayıs’ta başlattığımız ‘0,98 faiz ve 
yüzde 20 indirim’ avantajı sağlayan 
‘güç birliği’ kampanyasının etkisi 

yüksek oldu. Mart ayında yüzde 41’e 
ulaşan senet kullanımının, mayıs 
ayında yüzde 22’ye kadar gerilemesi 
de bu indirim kampanyasının 
etkisini ortaya koyuyor. GYODER, 
İNDER ve KONUTDER’in ortak 
kararıyla 30 Haziran’a kadar uzatılan 
kampanyadan dolayı banka kredisi 
kullanım oranı daha da artacaktır” 
dedi.

REIDIN CEO’su Kerim Alain 
Bertrand ise mayıs ayı sonuçları 
hakkında şunları söyledi: “Türkiye 
genelinde 81 şehrin tamamını 
kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık 
Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) 
mayıs ayında bir önceki aya göre 

yüzde 0.54 (yıllık %9.97) oranında; 
Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde 
(TR-81) ise Mayıs ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0.79 oranında (yıllık 
%7.32) oranında artış gerçekleşti. 
Özellikle satılık konut fiyatlarındaki 
artış oranı son 1,5 yıllık dönemin 
en düşük aylık bazdaki fiyat artışını 
ifade ediyor. Piyasalarda yaşanan 
talep daralmasından kaynaklı bu 
durum 81 şehir özelinde piyasaların 
durağanlaştığının da bir göstergesi. 
Diğer taraftan İstanbul özelinde 
endeks verilerinin açıklanmaya 
başlandığı 2003 yılından günümüze 
kadarki 15 yıllık zaman dilimi 
içerisinde ABD Kredi Krizi dönemini 
hariç tuttuğumuzda satılık konut 
fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,18 
oranında azaldığını da ilk kez 
gözlemliyoruz. Ülkemizdeki konut 
stokunun en yoğun olduğu, en fazla 
kredi kullanımın ve en fazla konut 
satışının gerçekleştiği İstanbul’daki 
fiyat gerilemesi önümüzdeki 
dönem açısından da kritik öneme 
sahip. Hükümetin konut piyasasını 
canlandırmaya yönelik almış olduğu 
KDV indirimi önlemi, tapu harçlarına 
ilişkin düzenlemeler ve kamu 
bankalarının konut kredi faizlerini 
aylık yüzde 0,98 oranına düşürmesi 
gibi gelişmelerin yaşanılan bu 
durgunluğu ne derecede atlatmaya 
imkan tanıyacağı önümüzdeki 
çeyrekte daha iyi anlaşılacaktır.”

 
KIRA ARTIŞINDA BINGÖL, 
SATIŞ FIYATLARI ARTIŞINDA 
BATMAN ÖNDE

Mayıs ayında Batman’da 
metrekare başına konut satış fiyatları 
yüzde 2,08 oranında arttı ve Batman, 
satış fiyatlarının en çok yükseldiği 
şehir oldu. Aynı dönem içerisinde 
Artvin’de metrekare başına konut 
satış fiyatları yüzde 1,83 oranında 
azaldı ve Artvin satış fiyatlarının 
en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye 
Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde 
mayıs ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,79 oranında ve geçen yılın 
aynı dönemine göre ise yüzde 7,32 
oranında artış gerçekleşti. Mayıs 
ayında Bingöl’de metrekare başına 
konut kira değerleri yüzde 2,06 
oranında arttı ve Bingöl kiraların 
en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı 
dönem içerisinde Bayburt’ta 
metrekare başına konut kira değerleri 
yüzde 2,00 oranında azaldı ve Bayburt 
kiraların en çok azaldığı şehir oldu.
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HABER
HUKUK

İMAR BARIŞI’NDA YAPI 
KAYIT BELGESİ ALMAK İÇİN 

MÜRACAAT EDENLERİN 
SAYISI 3 MİLYONA ULAŞTI

Milyonlarca binanın iskan sorununa çözüm getiren imar barışı 
uygulamasına yoğun başvuru gerçekleşirken, hükümet imar barışının 
usul ve esaslarını da belirledi. Buna göre başvurularda beyan dikkate 

alınacak ama yalan söyleyen hapis cezası alabilecek. 

İMAR 
BARIŞI
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Hükümet, yasalaştırdığı 
imar affına ilişkin 
düzenlemenin usul ve 
esaslarını belirledi. 
Buna göre başvurular 

e-devlet’ten de yapılabilecek. Beyan 
dikkate alınacak ancak yalan söyleyen 
2 yıla kadar hapis cezası alabilecek. 
13 milyon konutun imar ve iskan 
sorununu çözmesi hedeflenen Yapı 
Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin 
düzenlemeyle ilgili tebliğde yapılacak 
işlemlere ilişkin şunlar yer alıyor:

SON TARIH 31 EKIM
Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 

2017’den önce yapılmış yapılar için 
verilecek. Belge için müracaatlar 31 
Ekim 2018’e kadar yapılacak, belge 
bedeli ise 31 Aralık 2018’e kadar 
ödenebilecek. Bakanlar Kurulu süre 
uzatabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN
Yapı Kayıt Belgesi için 

müracaatlar, yapı maliklerinden 
herhangi birisi veya vekili tarafından, 
e-devlet üzerinden veya kurum ve 
kuruluşlara yapılabilecek.

YALAN BEYANA CEZA VAR
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi 

aşamasında e-devlet sistemi 
üzerinden veya kurum ve kuruluşlara 
yapılan müracaatta yalan ve yanlış 
beyanda bulunanlar hakkında ‘Resmi 
belgenin düzenlenmesinde yalan 
beyan’ suçundan yargılanma talep 
edilebilecek. Kanuna göre, yalan 
beyan için 3 aydan 2 yıla kadar hapis 
veya adli para cezası verilebiliyor.

NE KADAR GEÇERLI OLACAK?
Yapı Kayıt Belgesi, yapının 

yeniden yapılması veya kentsel 
dönüşüm uygulamasına kadar geçerli 
olacak. Ayrıca, para cezaları da iptal 
edilecek.

BEDEL NASIL HESAPLANACAK?
Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının 

bulunduğu arsanın emlak vergi değeri 
ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin 
toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 
3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak 
belirlendi.

http://apps.csb.gov.tr/imarhesapla

KAÇAK EKLENTILERIN 
DURUMU

Yapı kullanma izni alındıktan 
sonra yapılmış aykırılıklarda, 
maliklerinin kendi paylarına düşen 
bedeli ödemeleri durumunda 
aykırılığı olan bağımsız bölüm 
belirtilerek söz konusu belge 
düzenlenecek.

KAT MÜLKIYETI ALINABILECEK
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma 

izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı 
bulunmayan yapılarda, yapı kullanma 
izin belgesi aranmaksızın tapuda 
cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi 
yapılabilecek.

INŞAATLARI DA KAPSIYOR
İnşaat halindeki yapılara da 31 

Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş 
kısımları için ilave inşaat alanı ihdas 
etmemek şartıyla Yapı Kayıt Belgesi 
verilebilecek.

BOĞAZ VE TARIHI 
YARIMADA’DA YOK

Boğaziçi sahil şeridi ile İstanbul 
tarihi yarımada içinde kanuna 
eklenmiş sınır ve koordinatları 
belirlenen alanlardaki kaçak 
binalar için Yapı Kayıt Belgesi 
düzenlenemeyecek.

HAZINE ARAZISINDEKI 
YAPILAR NE OLACAK?

Yapı Kayıt Belgesi alınan 
yapıların Hazine’ye ait araziler 
üzerine inşa edilmiş olması 
halinde, Yapı Kayıt Belgesi 
sahipleri, bakanlıkça tespit 
edilen rayiç bedel üzerinden 
arazileri satın alabilecek. Satış 
bedeli, en az yüzde 10’u peşin 
ödenmek üzere 5 yıla kadar 
taksitlendirilebilecek. 

Taksit tutarlarına ödeme 
tarihine kadar kanuni faiz 
oranının yarısı uygulanacak. 
Taşınmazın yüzölçümü büyük, 
üzerindeki yapının küçük bir 
alanı kaplaması halinde yapının 
bulunduğu alan parsellere 
ayrılacak, bunun mümkün 
olmaması durumunda ise 
taşınmaz hisseli olarak satışa 
çıkarılacak. Belediyelerin 
mülkiyetinde olan taşınmazlar 
üzerine inşa edilmiş yapılara ise 
Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. 
Böyle bir durumda, bedeli 
ilgili belediyeye ödenmek 
kaydıyla  taşınmazlar rayiç 
bedel üzerinden belediyelerce 
satılabilecek.



HABER
TARIM REFORMU

Çarpık köyleşmeye 
izin verilmiyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın başlattığı tarım 
reformu hamlesi meyvelerini 
veriyor. Köylerde düzenli yapılaşma 
çalışmaları rekora koşuyor.  

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarı döneminde 
ivme kazanan, tarım arazilerinin 
korunması ve köylerde düzenli 
yapılaşma çalışmaları non-stop devam 
ediyor. Bu kapsamda, risk altındaki 180 

köyde 15 bin 10 adet parsel üretildi. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım Reformu uygulama 
alanlarındaki yerleşim birimlerinde; yaşanabilir 
mekanların oluşturulması, düzensiz yapılaşma ve 
tarım alanlarındaki yapılaşmanın önlenmesi amacıyla 
başlattığı köy imar planlama çalışmaları rekora 
koşuyor. 1991’de başlatılan ancak AK Parti’nin iktidara 
gelmesiyle son 16 yılda ivme kazanan çalışmalarla 
180 köyde 15 bin 10 adet parsel üretildi. Bakanlığın 
verilerine göre, üretilen 15 bin 10 parselden 7 bin 114 
adet parsel ihaleyle satılırken, 684 adet parsel hak 
sahiplerine tahsis edildi. Bin 172 adet parsel ise Milli 
Emlak Müdürlüğü’ne devredildi. 

TARIM ARAZILERI KORUNUYOR

Arazi toplulaştırma projesinin uygulandığı ve arazi 
toplulaştırma projesi kapsamı dışında kalan köylerde 
vatandaşların talepleri doğrultusunda imar planı 
çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Karaman, 
Malatya ve Bingöl’de köy gelişme alanlarının tespiti ve imar 
planlaması gerçekleştiriliyor. 

Şu anda Türkiye’de tarım sektöründe 
çalışanların büyük çoğunluğu köylerde 

yaşayan vatandaşlar. Kırsal alanlarda 
yaşayanların oranı 2000 yılında yüzde 

35’lerde iken şu anda yüzde 20 civarında 
ve bu azalma tarım sektörünün yaşadığı 

küçülmenin habercisi olarak gösteriliyor.
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IŞGALLER ÖNLENDI

Akşam gazetesinin haberine göre, çalışmalar sayesinde, 
köylerde düzenli yapılaşma sağlanırken, uygulanan tarımsal 
projelerle toplulaştırılan veya dağıtılan tarım arazilerine 
işgaller de önlendi. Gerekli arsalar üretilerek hak sahiplerine 
dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım alanlarını korumak ve 
yapılaşmanın tarıma elverişli olmayan bölgelere kaydırılması 
sayesinde çarpık yapılaşmanın da son bulması hedefleniyor. 

Prof Dr. Yücel Oğurlu, kendine yeterli imar ve iskân 
konusunda rasyonel, istikrarlı ve istikametli bir planlamayla 
Anadolu’nun tarıma elverişli olmayan arazilerinden 
başlayarak iş alanlarının, fabrikaların bu alanlara 
kaydırılmasının, teşvik destekleri, vergi kolaylıkları ve 
yönlendirmeyle hâlâ mümkün olduğunu söyledi. Prof Dr 
Oğurlu, “Tarım ürününü üretecek bir ülke olmak gelecekte 
bugünkünden daha değerli olacağında hiç bir kuşku yok. 
Türkiye’de tarım arazilerinin mirasın bölünmesiyle sürekli 
küçülmesi, makul bir toprak reformunun zamanında 

yapılamamış olması, tarım ve hayvancılık ürünlerinden 
üreticinin minimum ve masrafla başa baş kazanç elde 
edebilmeleri, bu sektörden kaçışa yol açmaktadır. Şu anda 
Türkiye’de tarım sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu 
köylerde yaşayan vatandaşlar. Kırsal alanlarda yaşayanların 
oranı 2000 yılında yüzde 35’lerde iken şu anda yüzde 
20 civarında ve bu azalma tarım sektörünün yaşadığı 
küçülmenin habercilerinden. Bu düşüşle birlikte bir de, 
ince tarım/yoğun tarım (entansif tarım) olarak adlandırılan 
yüksek kalitede ve ‘pahada ağır’ ürünler zamandaş 
(çağcıl) usullerle üretilmeye başlanmamışsa tarımda baş 
gösteren tehlikenin sinyallerini duymak gerekir. Teknoloji 
ve ağır sanayi üretiminde ciddi bir payı olmayan ülkelerin 
bu alanlarda gelişmek için azami gayret gösterirken hiç 
olmazsa tarım üretimi konusunda da kendine yeterli 
olmaktan geri kalmaması gerekir. Kaldı ki tarım ve ona 
bağlı yan sektörlerle neler başarabileceğini gösteren 
Hollanda gibi örnekler de gözler önündedir” yorumunda 
bulundu. 

H

İçişleri Bakanlığı’nca, 2017’de KÖYDEŞ 
projesi kapsamında 51 ilde 450 ilçeye 

900 milyon lira ödenek gönderildi. 
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı 

açıklamaya göre, Köylerin Altyapısının 
Desteklenmesi (KÖYDEŞ) Projesi 

kapsamında 2017’de 30 büyükşehir 
dışındaki 51 ilde 450 ilçeye Yüksek 

Planlama Kurulu (YPK) kararıyla tahsis 
edilen 900 milyon lira ödenekle 5 bin 

31 kilometre asfalt, 297 kilometre beton 
yol yapılırken bin 180 kilometre yol da 
onarıldı. Köy ve mezralarda yaşayan 
1 milyon 77 bin 214 kişiye yol hizmeti 

verildi. 

H

Bakanlık, içme suyu yetersiz köy ve 
mezralar için de ödenek gönderdi. 

Bu kapsamda toplam bin 810 köy ve 
mezrada içme suyu kaynakları artırıldı. 

Böylelikle bu yerleşim birimlerinde 
yaşayan 381 bin 870 aile yeterli içme 

suyu imkanına kavuşturuldu. 

H

Köy ve mezralarda özellikle parke taşı 
kullanımına önem verildi. Geçen yıl 

köy ve mezra yol yapımında toplam 2 
milyon 201 bin 886 metrekare parke taşı 

kullanıldı. Ayrıca 35 bin 249 metreküp 
taş duvar, 304 menfez ve 11 köprü 

yapımı tamamlandı. Proje kapsamında, 
bir gölet ve 23 yer üstü sulama tesisi 

tamamlanarak 70 hektar alana hizmet 
götürüldü. Bu hizmetten 3 bin 371 çiftçi 

ailesinin yararlanması sağlandı. 

450 
ILÇEYE 900 

MILYON LIRA 
ÖDENEK 
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HABER
BİLİM

İstanbul’un simgesi Haliç, 
(Altınboynuz) büyük bir 
bilim merkezi projesine ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan’ın müjdesini verdiği Haliç 
Bilim Merkezi projesi hazır. Proje, 
Avrupa’nın en büyük bilim merkezi 
olmaya aday…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Haziran ayında Twitter 
hesabından müjdesini verdiği Haliç 
Tersane Merkezi Projesi, Beyoğlu 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 
BİLİM MERKEZİ

İSTANBUL’A YAPILIYOR
İstanbul’un simgesi Haliç, büyük bir bilim merkezi projesine ev sahipliği 

yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdesini 
verdiği proje, Avrupa’nın en büyük bilim merkezi olmaya aday…

ilçesine yapılacak ve  yılda 2 milyon 
ziyaretçiyi ağırlayacak. 

BİMTAŞ’ın proje müellifi 
olduğu projenin peyzaj alanı 43 bin 
961 metrekare, toplam proje alanı 
ise 74 bin 940 metrekare. Proje, 
FAZ 1 uygulama proje çalışmaları 
tamamlanmış olup 2. numaralı 
koruma kuruluna uygun görüş için 
gönderildi. Beyoğlu ilçesi Bedrettin 
Mahallesi’nde yapılacak projenin 
mülkiyet hakkı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait. 

DİJİTAL KÜTÜPHANE OLACAK 
Detayları açıklanan Haliç Tersane 

Bilim Merkezi’nde, giriş holü ve müze 
mağazası, sergi holü, sinema salonu, 
kuluçka ve hızlandırma merkezi ve 
dene yap teknoloji atölyesi, dijital 
kütüphane, restoran ve kafeterya, 
deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, 
sergi üretim ve bakım atölyesi ve 
inovasyon merkezi olacak. Projenin 3 
yılda tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Bilim Sanayi Teknoloji İl 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 
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İZMİR’E DE TEKNOLOJİ 
ÜSSÜ KURULUYOR 

Öte yandan İzmir’e de teknoloji 
üssü kuruluyor. İzmir’de kurulacak 
İzmir Teknoloji Üssü projesinin imza 
töreni, Eski Başbakan Binali Yıldırım ve 
Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü katılımı ile yapıldı. 9,5 milyon 
metrekare arazi üzerinde kurulacak üste, 
toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin 
faaliyet göstermesi ve 10 yılda 1,4 milyar 
lira yatırım gerçekleştirilmesi beklenirken, 
üssün uzun vadede 40 binden fazla 
istihdam sağlanmasını ve 1520 milyar 
lira gayri safi yurt içi hasıla oluşturulması 
planlanıyor. İzmir Teknoloji Üssü’nde 
uzun vadede 1 milyon metrekare 
üzerinde kapalı alan olacağını, burada 
küresel ve yerli firmaların araştırma 
geliştirme ve teknoloji geliştirme 
faaliyetlerini yapacağını dile getiren 
Eski Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu projeyi başarılı kılacak en 
önemli aracımız İYTE’nin olması. Burada 
akademik çalışma yapan, doktora ve 
yüksek lisans yapan öğrencilerin olması, 
bu projenin geleceği için en önemli 
avantaj. Bu avantajı da katma değere 
ve ülkemizin gelecek hedeflerine en 
güzel şekilde dönüştürmüş olacağız. 
Yerli ve küresel yatırımcılar şirket 
kurabilecek, ARGE ve yenilikçilik 
desteklerinden yararlanacaklar. Fikri 
mülkiyet haklarını geliştirebilecekler. 
İzmir Teknoloji Üssü’nün 10 yıllık bir 
zaman diliminde 800 şirkete çıkmasını 
hedefliyoruz. Aynı şekilde uzun 
vadede 40 bin genç beyine, akıl teri 
üreten araştırmacılarımıza iş imkanı 
sağlayacağız. Bu Türkiye için çok önemli 
bir şey. Her şey yolunda giderse 10 yılda 
15 milyar dolar civarında milli gelire 
katkı sağlanacak. Üssün ne kadar hayati 
öneme sahip bir yatırım olduğunu 
tahmin edebiliriz. Bu projenin İzmir’in 
gelecek yılları için lokomotif bir proje 
olarak görüyorum.”

da bilim merkezinin  Avrupa’nın 
en büyüğü olacağına dikkat 
çekildi. Müdürlüğün sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamada, 
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz 
İnsan ve Medeniyet odaklı ‘Haliç 
Bilim ve Teknoloji Merkezi’ hayata 
geçiyor” denildi.

Açıklamaya göre, Haliç Tersanesi 
Bilim Merkezine dönüştürülerek, 
söz konusu alanda uluslararası 
saygınlığı olan bir teknoloji merkezi, 
dijital tematik kütüphane, inovasyon 
merkezi, kuluçka merkezi, eğitim 
projeleri, atölye ve bilim gösterileri 
olacak. 

Projede Öğretici Sergiler kısımda, 
‘Dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik, 
Yapay Zekâ, Denizcilik ve Tersaneler 
ve Bilim Tarihi’, Eğitim Atölyelerinde 
ise ‘Tasarım Atölyeleri ve Bilim 
Gösterileri’ olması öngörülüyor. 
Yaklaşık 80.000 metrekare alan 
üzerinde tasarlanan Bilim Merkezi 
etaplar halinde yapılacak.

KODLAMA VE YAZILIM 
EĞİTİMİNE, İLKOKULDAN 
İTİBAREN BAŞLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, son 16 yılda hükümet 
olarak 126 bilim ve sanat merkezi 
açtıklarını söyledi. Bunun çok daha 
ilerisini Haliç’te açacaklarına değinen 

Erdoğan, “Haliç’te bilim ve sanat 
merkezi, yani o meşhur Haliç 
Tersanesi’ni buna dönüştüreceğiz. 
2023’e kadar 150 çocuk 
kütüphanesi kuracağız. Kodlama 
ve yazılım eğitimine, ilkokuldan 
itibaren başlıyoruz. Bu büyük önem 
arz ediyor” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığında 5 
milyon ciltlik bir kütüphanenin 
olacağını, aynı zamanda dijital 
ortamda da kaydının bulunacağını 
anlatan Erdoğan, şöyle devam 
etti: “İstanbul Rami Kışlası’nı 
aynı şekilde kütüphaneye 
dönüştürüyoruz. Orada da 7 milyon 
ciltlik bir kütüphane kuruyoruz. 
Yine dijital ortama bunların hepsi 
aktarılacak. Çünkü Türkiye bir 
ilim, irfan yuvasıyken şöyle bir 
araştırdığınız zaman, bizim 
doğru dürüst kütüphanemiz 
yok. Koskoca Türkiye’de ciddi 
anlamda böyle bir kütüphane 
yok. Ama dünyaya bakıyorsun, 
150 milyon cilt kitabı olan 
kütüphaneler var. Şimdi biz 
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’yle 
buna başladık. Şu ana kadar da 1,5 
milyon cilt kütüphanemize kitap 
gelmiş vaziyette. Bunu 5 milyona 
tamamlayacağız. 5-6 ay içerisinde 
kütüphanemiz bitiyor, 24 saat 
burası açık olacak, öğrencilerimize 
hizmet verecek.”
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T ürkiye artık metro da 
ihraç ediyor. Bangkok 
metrosunun setini Türk 
firma üretiyor. Ankara 
merkezli Bozankaya 

şirketi, Bangkok metrosu için 
ürettiği 22 trenin Tayland’a ihraç 
edilmesiyle Türkiye’ye 50 milyon 
avrodan fazla döviz kazandıracak. 
Bozankaya firması, 2016’da Siemens 
konsorsiyumuyla kazandığı Bangkok 
Green Line Metro Projesi için metro 
üretimi gerçekleştirerek ihraç eden 
ilk Türk firması olacak. 

ÜLKEYE EK KAZANÇ OLACAK 
Tayland’daki BTS şirketine, 

Siemens konsorsiyumuyla 22 metro 
treni üreten firma, bu ülkede 
metro ulaşımı konusunda faaliyet 
gösteren ikinci firma MRT’nin 
metro trenlerinin şase üretimini de 
gerçekleştirerek ve Türkiye’ye 22 
milyon avro ilave döviz getirecek. 
İhracatta önemli miktarda artış 
gerçekleşmesi beklenirken metronun 
bakımı için Türkiye’den yedek parça 
talebi de ihracata ek katkı sağlayacak.

BTS şirketine, Siemens 
konsorsiyumuyla 22 metro treni 

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytunç Günay

Türkiye 
Ankara’dan 
Tayland’a metro 
ihraç ediyor
Ankara merkezli Bozankaya şirketi, Tayland’daki 
Bangkok metrosu için ürettiği 22 trenlik metroyla 
Türkiye’ye 50 milyon dolardan fazla döviz kazandıracak.

üreten Bozankaya, bu ülkede 
metro ulaşımı konusunda faaliyet 
gösteren ikinci firma MRT’nin 
metro trenlerinin şase üretimini de 
gerçekleştirerek Türkiye’ye 22 milyon 
avro ilave döviz getirecek.

METRO 5 ARALIK’TA AÇILACAK
Bangkok’ta söz konusu trenlerin 

kullanılacağı metronun açılışı 5 
Aralık’ta yapılacak. BTS ve MRT’ye 
tren satışlarıyla Türkiye’nin Tayland’a 
gerçekleştirdiği ihracatta da önemli 
miktarda artış gerçekleşmesi 
bekleniyor. Metronun bakımı için 
Türkiye’den yedek parça talebi 
de ihracata ek katkı sağlayacak. 
Projenin, bundan sonraki metro 
projelerinde Türk firmaları için 
referans olacağı belirtiliyor.  

Ankara merkezli gazetelerdeki 
bilgilere göre, Bozankaya Yönetim 
Kurulu Başkanı Aytunç Günay,  
raylı sistem sektöründe bir Ar-
Ge ve danışmanlık firması olarak 
kurulduklarını, şirketin büyük iş 
ortaklarına hizmet verdiğini ve 
dünyada 3 bine yakın raylı sistem 
aracında imzalarının bulunduğunu 
söyledi. 

Günay, Avrupa’da Bergen, 
Potsdam, Bochum, Mainz, Graz, 
Lyon, Paris’in de aralarında olduğu 
şehirlerde, ABD’de ise Portland, 
Salt Lake City, San Diego, Houston, 
Charlotte, Norfolk ve Atlanta gibi 
yerlerde kullanılan raylı sistem 
araçları için paslanmaz çelik ve 
alüminyum tramvay gövde imalatı 
gerçekleştirdiklerini belirterek, 
şunları kaydetti: 
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SIRADA IKINCI PROJE VAR

“Global pazarları düşündüğünüzde 
Bozankaya’nın deneyimi çok 
ileride. Bu bilgi birikimimizi ve Ar-Ge 
yeteneğimizi en üst düzey teknolojiyle 
donatıp hem kaliteli hem de dayanıklı 
Türk markası metro araçlarını üretme 
hedefimizde başarılı olduğumuzu 
düşünüyoruz. Siemens Mobility ile 
yüzde 50-50 

ortaklıkla aldığımız Bangkok Green 
Line Metro Projesi bu deneyimimizin 
sonucunda gerçekleşen bir proje olacak. 
Araçların tasarımının bir bölümüne ek 
olarak tüm üretim, test ve devreye alma 
işlemlerini üstlendiğimiz proje, dünyaca 
bilinen adıyla Bangkok Skytrain hattında 
hizmet verecek 22 metro setinin her biri 
dört vagondan oluşuyor ve tek seferde 
bin 596 yolcu taşıyabiliyor. Bu projeye 
ek olarak 105 metro vagonundan 
oluşan ikinci Bangkok projemiz Blue 
Line Metro Projesi’nde de aynı şekilde 
yer alıyoruz. Türkiye’de üretim yapan, 
elektrikli otobüs, tramvay ve metro 
gibi birçok araç tasarlayıp üretebilen 
ve Ar-Ge’sini Türk mühendislerle 
gerçekleştiren bir sanayi şirketi olarak 

SIEMENS’TEN AÇIKLAMA: 
YENI PROJELER DE 
OLACAK

Türkiye’nin ilk metro ihracatını 
gerçekleştiren Bozankaya ile 
işbirliğine giden Siemens Mobility, 
Bangkok metrosuna bağlı başka 
projelerin de olacağını açıkladı. 
Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) 
Sabrina Soussan, Türkiye’de başarı 
hikayelerini devam ettirdiklerini, 
Bozankaya AŞ ile Bangkok’a metro 
ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, 
“İkinci bir projemiz de Bangkok’taki Mavi 
Hat Projemiz. Bundan sonra Bangkok 
metrosuna bağlı değişik projelerin 
olacağını öngörüyoruz” dedi.

Türkiye’de Siemens tarafından üretilen 
hızlı trenlerin ülkenin şehirlerine hareketlilik 
kattığını ve Türkiye’de uzun yıllardır 
faaliyet gösterdiklerini anlatan Soussan, 
“Halihazırda 7 treni teslim ettik, 10 treni 
daha teslim edeceğiz. Türkiye sadece 
Siemens Mobility için değil genel olarak 
Siemens için de çok önemli bir pazar. 
Türkiye’de başladığımız başarı hikayesini 
devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Tayland’a bu büyüklükte bir ihracat 
gerçekleştirmekten dolayı gurur 
duyuyoruz.” 

15 yıl önce Türkiye’de 20 kişiyle 
faaliyete geçen şirketin bugün 100’ü 
AR-GE mühendisi olmak üzere bine 
yakın çalışanı bulunuyor. Ankara 
Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 
110 bin metrekare alan üzerine kurulu 
fabrikasında her biri yerli tasarım ve 
üretim olan elektrikli otobüs, alçak 
tabanlı tramvay, metro ve trambus gibi 
ürünler üreten Bozankaya, ürünlerindeki 
tüm tasarım ve üretim haklarını da 
elinde bulunduruyor.

Siemens 
Mobility Üst 
Yöneticisi 
(CEO) Sabrina 
Soussan
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OTOBÜSTE AVRUPA 
AÇILIMI

Bozankaya, bugüne kadar tüm 
dünyada 3 bine yakın raylı sistem 
aracına imza attı. Avrupa’da Bergen, 
Potsdam, Mainz, Graz, Lyon, Paris 
gibi şehirlerde, ABD’de ise Portland, 
Salt Lake City, San Diego, Houston, 
Charlotte, Norfolk ve Atlanta gibi 
kentlerde kullanılan hızlı trenler, hafif 
raylı sistem ve tramvay araçları için 
paslanmaz çelik ve alüminyum gövde 
imalatı gerçekleştirdi.

Bozankaya, elektrikli otobüs 
ihracatında da atağa kalkmaya 
hazırlanıyor. Aytunç Günay, “Yüzde 
100 elektrikli Sileo otobüslerimizi 
Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Daha önce 
Aachen, Bremen ve Bonn gibi önemli 
şehirlerde araçlarımız kullanılmaya 
başlamıştı. Bu yıl da Hamburg ve 
Darmstadt gibi şehirlerin ihalelerini 
aldık ve Lüksemburg ile birlikte 
Avrupa açılımımız başladı” diyor.

BÜTÇEDEN AR-GE’YE 
REKOR PAY

Bozankaya, AR-GE çalışmalarına 
ayırdığı bütçe ile de dikkat çekiyor. 
2012-2017 yılları arasında toplamda 
22 AR-GE projesi için 20 milyon Euro 
bütçe ayırdıklarını anlatan Aytunç 
Günay, bu konuda şunları söylüyor: 
“Tesislerimizde çalışanların yüzde 10’u 
AR-GE mühendisi. AR-GE harcamalarının 
gelirlere oranı Almanya’da yüzde 2,9, 
ABD’de yüzde 2,8 ve Türkiye ortalaması 
yüzde 0,9 iken, Bozankaya’nın son iki yıl 
ortalaması yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.”

Soussan, Türkiye’nin ilk metro 
ihracatını gerçekleştiren Bozankaya AŞ 
ile Siemens Mobility arasında başarılı 
bir iş birliği olduğuna işaret ederek, 
“Tayland’a metro ihracatı, Bozankaya 
ile çok iyi bir ortaklığın sonucu. Bu ilk 
proje  ikinci bir projemiz de Bangkok’taki 
Mavi Hat Projemiz. Bundan sonra 
Bangkok metrosuna bağlı değişik 
projelerin olacağını öngörüyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

Şehirlerde ulaşım sistemlerinin 
geleceğine yönelik çalışmaların 
yapıldığına dikkati çeken Soussan, 
“Nüfus artışının bir sonucu olarak 
gelecek yıllarda 2,5 milyar insan daha 
şehirlerde yaşamaya başlayacak. 
Dolayısıyla ulaşım sistemlerini çözmemiz 
lazım. Ulaşım sistemimizin şu anda 
karşılaştığı çevresel sorunları çözmemiz 
lazım. Trenler elektrikli vagonlarla 
çalışıyor. Bu yüzden çevre dostu. Enerji 
verimliliği üzerine çok fazla çalışıyoruz. 
Elektrikli olması çevre dostu olduğunun 
bir kanıtı.” diye konuştu.

Ekonomist dergisinde yer alan bir 
habere göre de Bozankaya, 2018’de bir 
yandan Türkiye’nin ilk metro ihracatını 
yapmaya hazırlanırken diğer yandan 
da elektrikli otobüs üretiminde hedef 
büyüttü. Bu yıl yurtdışına 200’ün 
üzerinde elektrikli otobüs satacaklarını 
belirten Bozankaya Yönetim Kurulu 
Başkanı Aytunç Günay, “2017’yi 100 
milyon Euro ile kapattık. Beş yılda 
ciromuzu beş kat artırmayı hedefliyoruz” 
diyor.

Şirket, bu yıl Türkiye’nin raylı sistem 
üreticileri içerisindeki en büyük ve en 
donanımlı boyahane tesisini de devreye 
alacak. 

Türkiye’nin ilk 
metro ihracatını 
gerçekleştiren 
Bozankaya 
ile işbirliğine 
giden Siemens 
Mobility, Bangkok 
metrosuna bağlı 
başka projelerin 
de olacağını 
açıkladı. 

Bozankaya, 
bugüne kadar tüm 
dünyada 3 bine 
yakın raylı sistem 
aracına imza attı. 
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 2017 
yılında en fazla ihracat 
yapan firmaları 
açıkladı. Buna göre 
listenin ilk sıralarını 

otomotiv firmaları aldı. Listenin 
zirvesinde Ford Otosan yer aldı.

TİM’in 2017 yılı ‘İlk 1000 
İhracatçı Firma’ araştırmasının 
sonuçları, TİM Eski Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin katılımıyla açıklandı. 
TİM verilerine göre, 2017 yılında 
en fazla ihracat yapan şirketler 
sıralamasında zirvenin sahibi 4 milyar 
797 milyon dolar ile Ford Otosan 
oldu. Listede 4 milyar 443 milyon 
dolar ile Toyota ikinci sırada yer 
alırken, üçüncü 3 milyar 209 milyon 
dolar ile Tofaş olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Eski Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, “İlk 1000 ihracatçının 

İHRACATIN 
YÜKÜNÜ 
OTOMOTİV 
SIRTLADI
TİM’in en fazla ihracat yapan şirketler 
araştırması açıklandı. Buna göre listenin ilk 
sıralarını otomotiv firmaları aldı. Zirvenin 
sahibi Ford Otosan olurken, Toyota ve 
Tofaş da onu takip etti. 
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sektör bazındaki performanslarına 
bakıldığında otomotiv sektörü yüzde 
27,2 pay ile 2017 yılının da birincilik 
koltuğunu kimseye kaptırmadı” dedi.

Büyükekşi, sektörün 2017’de 28 
milyar 535 milyon dolarlık ihracat 
yaptığını, bu ihracatın yüzde 88’lik 
kısmının ilk 1000 içerisinde yer alan 
otomotiv ihracatçıları tarafından 
gerçekleştirildiğini kaydetti. 

Mehmet Büyükekşi, ‘Atılım Yılı’ 
ilan ettikleri 2017 yılında yakalanılan 
güçlü ihracat artışına katkı sağlayan 
bütün ihracatçıları kutladı. Geçen 
sene ihracatçıların çok çalıştığını ve 
dünya ortalamasının üzerinde bir 
ihracat artışını gerçekleştirdiklerini 

ifade eden Büyükekşi, şunları 
kaydetti: “Şüphesiz ki bu başarıya 
en büyük katkıyı ilk 1000’e giren 
ihracatçı firmalarımız sağladı. 
71 bin ihracatçımız arasından 
sıyrılarak en büyük 1000 ihracatçımız 
arasına girme başarısı gösteren 
ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. 
Önceki toplantılarımızda sürekli dile 
getirdiğimiz gibi 2017 yılı sonunda 
2018 yılının ‘Rekorlar Yılı’ olacağını 
söylemiştik. 

İHRACATTA REKORLAR 
KIRILACAK 

İlk 5 aylık rakamlar bu 
sözümüzü doğrular 

nitelikte geldi. Bu 
dönemde her ay aylık 
bazda rekor ihracat 
açıkladık. Mart ayında 
ise tarihimizde ilk 
defa aylık 15 milyar 

dolar barajını aştık. Yıl sonunda 
ise 170 milyar doların üzerine 
çıkarak yıllık bazda Cumhuriyet 
tarihi rekorumuzu kırmış olacağız. 
Küresel dalgalanmaların 2016’da 
son bulmasıyla birlikte artış dünya 
ticareti de tekrar yükselişe geçti. 
Türkiye olarak biz de bu artışın 
çok daha üzerinde bir ihracat artışı 
yakalamalıyız. 2023 hedeflerimize 
giden yolda 2018 yılı bizim için çok 
önemli bir yıl olacak. 2017 yılında 
ihracatımızın dünya ticaretinden 
aldığı pay yüzde 0,9 ile rekor düzeye 
çıkmıştı. 2018’de inşallah bu oran 
daha yukarı çıkacak ve bir başka 
rekora da imza atacağız.”

Büyükekşi, ihracatta yakalanılan 
bu başarının Türkiye’nin büyüme 
rakamlarına da yansıyacağını 
anlatarak, açıklanan 2018 yılı 
ilk çeyrek rakamlarının ülke 
ekonomisinin yüzde 7,4 ile 
tahminlerin üzerinde performans 
sergilediğini söyledi.

Türkiye’nin büyüme 
tahminlerini aşağı çeken birçok 
kredi derecelendirme kuruluşunun 
bu başarıyla birlikte bir kez daha 
yanıldığını vurgulayan Büyükekşi, 
“Üzerimize oynanan bütün oyunlara 
rağmen ekonomimiz güçlü yapısıyla 
yüksek oranda büyümeye devam 
ediyor. İhracatımızdaki güçlü artış 
ile birlikte turizm sektörümüzdeki 
ivmelenme ekonomimizin yüksek 
oranda büyümesine katkı sağlamaya 
devam edecek” dedi. 

Türkiye’nin 2017 yılındaki 
toplam ihracatının 157 milyar dolar 
olduğunu, 2016 yılına göre yüzde 
10,2 artış yakaladıklarını hatırlatan 
Büyükekşi, küresel ticaretin yüzde 8,8 
artış gösterdiği bir dönemde ihracatın 
bu artışın üzerinde yer aldığını 
kaydetti.

Büyükekşi, ihracat rakamlarının 
artması kadar dünya ticaretindeki 
payının artmasının da çok önemli 
olduğunu vurgulayarak, “3,2 
milyon kişiye istihdam sağlayan 71 
bin ihracatçının temsilcisi olarak 
alnımızın terini aklımızın terine 
karıştırdık. Hedeflerimize emin 
adımlarla ilerliyoruz” dedi.
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TOPLAM IHRACATININ 
YÜZDE 50,3’ÜNÜ ILK 500 
FIRMA YAPTI

İlk 1000 ihracatçı firmanın 2017’de 
ulaştığı toplam ihracat büyüklüğüne 
bakıldığında bu rakamın bir önceki 
yıla göre yüzde 13,4 artarak 92,3 
milyar dolar oldu. İlk 1000 ihracatçının 
toplam ihracat içindeki payı 2016 yılında 
yüzde 58,8 idi. Böylece 3 yıldır düşüş 
eğilimi gösteren ilk 1000 ihracatçının 
payı 2017’de tekrar yükselişe geçti.
Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 
50,3’ünü ilk 500 firma yaparken, ikinci 
500 firma ihracatın yüzde 8,5’ini, geri 
kalan 70 bin firma da toplamın yüzde 
41,2’sini gerçekleştirdi.

1 MILYAR DOLARLIK 
IHRACAT YAPAN FIRMA 
SAYISI 10

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Performanslarına göre firma 
sayıları ise ilk 1000’de en fazla 
ihracatçı firmamız 25 milyon ile 50 
milyon dolar arasında 436 firma var. 
1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan 
firma sayısı ise 10. potansiyelimizi göz 
önüne aldığımızda bu rakamı yeterli 
bulmamız mümkün değil. 2023 yılı 
hedefimiz 50 firmamızın 1 milyar dolar 
ihracat barajını aşması. Bu hedefe 
ulaşmak için daha yüksek katma değere 
sahip ürünler ihraç etmeliyiz. Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım ve markalaşmaya 
daha fazla yatırım yapmalıyız.”
TİM rakamlarının alt kırılımlarına 
bakıldığında, 2017 yılında, ilk 1000 
ihracatçı firmanın yüzde 66,8’ini üretici 
ihracatçı, yüzde 16,5’ini ihracatçı, yüzde 
12’sini grup dış ticaret ve yüzde 4,7’sini 
sektörel-sermaye dış ticaret şirketlerinin 
oluşturduğu görülüyor. 
Firmaların sermaye yapısı dağılımına 
göre firmaların yüzde 81’ini yüzde 
100 yerli firmalar oluşturuyor. Geriye 
kalan firmaların yüzde 11,3’ü yüzde 100 
yabancı, yüzde 7,4’ü yerli-yabancı ortaklı 
yapıya sahip. 
Yerli firmaların ilk 1000 içerisindeki 
ihracattan aldıkları pay yüzde 61 
düzeyinde. Yerli-yabancı ortaklı 
firmaların oranı ise bu alanda yüzde 24 
seviyesinde. 

ISTANBUL’UN IHRACAT 
IÇERISINDEKI AĞIRLIĞI 
DEVAM EDIYOR

Büyükekşi, ilk 1000 ihracatçı 
firmanın illere göre dağılımına 
bakıldığında 2017’de 426 firma ile 
İstanbul’un yine birinci olduğunu 
ifade ederek, “İstanbul’un ihracat 
içerisindeki ağırlığı devam ederken, 
firma sayısı bazında payı gerilemeye 
devam ediyor. İzmir 83 firma ile ikinci 
oldu ve Gaziantep firma sayısı 68 ile 
üçüncü sırada yer aldı. İhracatta farklı 
illerin ağırlığının arttığı görüyoruz. 
İhracatımızın bölgesel ve sektörel 
düzeyde farklılaşması ve yaygınlaşması 
bizleri memnun ediyor. İlk 1000 
İhracatçı firmanın bölgesel dağılımına 
baktığımızda Marmara Bölgesi 579 firma 
ile her zaman olduğu gibi birinci sırada. 
İkinci sırada 159 firma ile Ege Bölgesi 
alırken, üçüncü sırada 79 firma ile Güney 
Doğu Anadolu Bölgesi geliyor” diye 
konuştu.
İlk 1000 ihracatçı firmanın 2017 yılındaki 
toplam istihdamının yaklaşık 800 bin kişi 
olduğuna işaret eden Büyükekşi, ilk 500 
firmanın ortalama çalışan sayısının 1137 
iken, ikinci 500’ün 415 olduğunu bildirdi. 

Mehmet Büyükekşi, 
ihracatta yakalanılan bu 
başarının Türkiye’nin 
büyüme rakamlarına 
da yansıyacağını 
anlatarak, açıklanan 
2018 yılı ilk çeyrek 
rakamlarının ülke 
ekonomisinin yüzde 
7,4 ile tahminlerin 
üzerinde performans 
sergilediğini söyledi.
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İSTİHDAM

İş dünyasının 
istihdam planları 
iyileşiyor
İşsizlikle mücadele çerçevesinde atılan adımlar 
meyvelerini verirken, iş dünyasının da istihdam 
planlarının iyileştiği dikkat çekiyor. Manpower Group 
araştırmasına göre, işverenler yılın ikinci çeyreğinde 
güçlü işe alım beklentilerini ortaya koyuyor.

ManpowerGroup 
İstihdama 
Genel Bakış 
Araştırması’na göre 
Türk işverenler 

önümüzdeki Nisan-Haziran dönemi 
için güçlü işe alım beklentileri 
bildiriyor. İşe alım planları önceki 
çeyreğe göre yüzde 3 puan iyileşirken, 
2017’nin ikinci çeyreğine göre yüzde 
5 puan artıyor.

Manpower 2018 yılı 2. çeyrek 
İstihdama Genel Bakış Araştırması, 
Türkiye’den işverenleri temsil 
eden 1.000 kişilik bir örneklem ile 
görüşme yapılarak gerçekleştirildi. 
Araştırmaya katılan tüm 

işverenlere şu soru yöneltildi: 
“İçinde bulunduğumuz çeyrekle 
karşılaştırdığınızda Haziran 2018’nin 
sonuna kadar olan üç aylık dönemde 
iş yerinizdeki toplam istihdamın nasıl 
değişeceğini öngörüyorsunuz?”

İşverenlerin yüzde 28’i 
istihdamda artış beklerken, sadece 
yüzde 5’i azalma öngörüyor, yüzde 
63’ü ise değişiklik olmayacağını 
tahmin ediyor. Bunun sonucunda 
‘Net İstihdam Görünümü’ yüzde 23 
artış gösteriyor. Veriler, mevsimsel 
dalgalanmalara izin verecek biçimde 
ayarlandığında ise görünüm artı 
yüzde 16’yı gösteriyor. İşe alım 
planları önceki çeyreğe göre yüzde 

3 puan iyileşirken, 2017’nin ikinci 
çeyreğine göre yüzde 5 artış da söz 
konusu. 

Gelecek üç ayda 11 sektörün ve 
beş bölgenin tamamındaki işverenler, 
istihdam seviyelerinde artış 
öngörüyor. İstihdam görünümleri 
önceki çeyreğe göre dokuz sektörde 
ve dört bölgede güçleniyor. 2017’nin 
aynı dönemine göre ise 11 sektörün 
tamamında ve dört bölgede istihdam 
görünümleri artıyor. 

İLAÇ SEKTÖRÜ 
ÜÇ ÇEYREKTİR ZİRVEDE

11 sektörün tamamında 
işverenler, 2018’in 2. çeyreğinde 
istihdam seviyelerinde artış 
öngörüyor. İlaç ile elektrik, gaz ve 
su sektörlerinde, sırasıyla +%29 ve 
+%25 net istihdam görünümüyle, 
sağlıklı istihdam artışı öngörülüyor. 
İnşaat sektörü işverenleri de, 
+%21’lik bir görünüm ile aktif 
bir işe alım hızı bildirirken, üretim 
sektörü +%20’lik bir işe alım hızı 
bildiriyor. İstihdam görünümü +%18 
seviyesinde olan tarım, avcılık, 
ormancılık ve balıkçılık sektörü 
işverenleri, istikrarlı bir istihdam 
artışı bekliyor. Diğer yandan, hem 
finans, sigortacılık, gayrimenkul ve 
kurumsal hizmetler sektörleri hem 
de madencilik sektöründe işverenler 
+%17 istihdam görünümü bildiriyor. 
Bu arada, en zayıf görünümü +%7 
ile restoran ve otelcilik sektörü 
işverenleri bildiriyor.

Önceki çeyreğe göre 11 sektörün 
dokuzunda işe alım planları 
güçleniyor. İnşaat sektöründe yüzde 
13 puanlık önemli bir iyileşme 
kaydedilirken, restoran ve otelcilik 
sektöründeki işverenler yüzde 11 
puanlık bir artış bildiriyor. Elektrik, 
gaz ve su sektörleri ile üretim 
sektörü işverenleri yüzde 10 puanlık 
iyileştirme bildirirken; ulaştırma, 
depolama ve iletişim sektörü 
işverenleri, yüzde 6 puanlık bir artış 
bildiriyor. Bununla birlikte, hem 
finans, sigortacılık, gayrimenkul 
ve kurumsal hizmetler sektörleri 
hem de toptan ve perakende ticaret 
sektöründe işe alma beklentileri 
değişmiyor.



30   TEMMUZ / AĞUSTOS 2018

HABER
YATIRIM

Karadeniz’in 
yeni yatırım 
merkezleri
Petrol boru hattı, fındık borsası, liman 
projelerine bağlı artan dış ticaret ile birlikte 
Ordu, Giresun ve Samsun kısa sürede 
Karadeniz’in yatırım merkezi olacak.

Giresun
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Balıkçılığı, esprili insanları 
ve hırçın denizi ile 
anılan Karadeniz 
artık yatırımcıların da 
gözdesi durumunda. 

Petrol boru hattı, Fındık Borsası 
ve liman projelerine bağlı artan dış 
ticaret nedeniyle özellikle bölgede 
3  şehrin öne çıkması bekleniyor. 
ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise 
Kanal Direktörü Kadir Tümen, Ordu, 
Giresun ve Samsun’un kısa sürede 
Karadeniz’in yatırım merkezleri 
olacağını söylüyor.

ERA Gayrimenkul Türkiye 
Franchise Kanal Direktörü 
Kadir Tümen, eğitim esnasında 
bölgenin ekonomik ve demografik 
gelişiminden bahsederek, “Samsun’un 
dış ticarete uygun bir noktada olması 
ve liman şehri olması geçmişte 
olduğu gibi ilerleyen yıllarda bu 
ilimize yatırımların artmasına sebep 
olacak. Özellikle yatırımcıların, liman 
projeleriyle birlikte artacak olan 
endüstriyel gayrimenkul yani depo 
lojistik alanlarına yoğunlaşmaları 
gerekli” dedi.

ÜNYE’DEN BORU HATTI 
GEÇECEK

Metrekare fiyatlarının Ordu ve 
Giresun’da hızla artığına değinen 
Tümen sözlerine şöyle devam etti: 
“Ekonomik olarak hızla gelişen 
Ordu’da, Ünye’den geçmesi beklenen 
petrol boru hattının bölgede 
yaratması öngörülen potansiyel 
rafineri yatırımları, Ordu-Giresun 
merkezli Fındık Borsası projesi; 
Ordu ve Giresun bölgesi için büyük 
bir fırsat olarak değerlendiriliyor. 
Ordu ve Giresunlu girişimciler için 
kaçırılmaması gereken bir fırsat. 
Özellikle girişimlerini gayrimenkul 
alanına doğru çevirmek isteyen 
yatırımcılar için önümüzdeki birkaç 
yıl oldukça önemli.”

Nitekim bölgeden gelen haberler 
de bu üç şehir üzerinde yoğunlaşıyor. 
Sizler için Samsun,  Giresun ve 
Ordu’daki gelişmeleri mercek altına 
aldık.

GIRESUN’DA HEDEF 300 BIN 
TURIST AĞIRLAMAK 

Doğal güzelliklerinin yanı sıra 
tarihi ve kültürel değerleriyle de 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çeken Giresun’da yıl sonuna kadar 
yaklaşık 300 bin turistin ağırlanması 
hedefleniyor. 
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Giresun Valisi Harun 
Sarıfakıoğulları

Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Enver Yılmaz

Vali Harun 
Sarıfakıoğulları, Giresun’un 
dünyada marka olmuş 
kaliteli fındığı, coğrafi 
konumu, adası, kültürel 
değerleri, kendine özgü 
mutfağı, folkloru, eşsiz doğal 
güzelliklere sahip yaylaları 
ve tarihi eserleri ile önemli 
bir turizm kenti olduğunu 
söyledi. 

Turizm merkezlerinin imar 
planlarının hazırlanarak altyapı 
eksikliklerinin giderilmesini 
amaçladıklarını belirten 
Sarıfakıoğulları, “Asıl amacımız 
kültürel değerleri koruyarak 
Giresun’un turizmden aldığı 
ekonomik payın artmasını sağlamak 
ve ilimizin tercih edilme oranını 
yükseltmektir” dedi. 

Önceliklerinin yayla, dağ ve 
doğa turizmini daha da geliştirmek 
olduğunu aktaran Sarıfakıoğulları, 
Giresun’un bölgede yayla turizmi 
ile ön plana çıkan birkaç ilden biri 
olduğunu ifade etti. 

Turizmin konaklama, ulaştırma, 
haberleşme, yeme içme gibi birçok 
sektörü için de barındırdığını 
vurgulayan Sarıfakıoğulları, turizmin 
istenilen seviyeye getirilebilmesi için 
altyapının biran önce bitirilmesinin 
de önem arz ettiğine dikkati 
çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Giresun’da en önemli hususların 
başında olan ulaşım sorununu büyük 
ölçüde çözdük. Bunun dışında 
yaylanın dokusuna uygun şekilde 

konaklama, yeme içme 
tesisleri ve kalifiye elaman 
eksiğinin tamamlanması 
gerekiyor. Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın yanı sıra 

yerel imkanlarımızla turizm 
ve altyapı uygulamaları için 

gönderilen ödenekler 
ilimizde bulunan turizm 
bölgeleri, yayla yolları, 

kültür varlıklarının onarımı ve 
resterasyonu için değerlendiriliyor.” 

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ve Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından turizm 
altyapı destek programlarının 
da uygulandığını anımsatan 
Sarıfakıoğulları, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
kanalı ile de turizm amaçlı yatırım 
tesislerine destek sağlandığını dile 
getirdi. 

KUZALAN TABIAT PARKI VE 
MAVI GÖL CAZIBE MERKEZI 
HALINE GELDI

Giresun’a gelen ve konaklayan 
turist sayısının her geçen yıl 
artış gösterdiğine işaret eden 
Sarıfakıoğulları, 2016 yılında 151 bin 
olan ziyaretçi sayısının, 2017’de 234 
bine ulaştığını söyledi. Sarıfakıoğulları, 
“2018 yılı için hedefimiz ve 
beklentilerimiz yeni bir rekor kırarak 
2017 yılı rakamlarını yüzde 40 
artırmaktır. 300 bin rakamına ulaşmayı 
amaçlıyoruz” dedi. 

Yörede turizmin gelişmesinde 
tabiat parkların önemini vurgulayan 

Sarıfakıoğulları, özellikle de Kuzalan 
Tabiat Parkı ve Mavi Göl’ün yerli 
ve yabancı ziyaretçiler için cazibe 
merkezi haline geldiğini anlattı. 
Sarıfakıoğulları, tabiat parkı ve 
gölün Türkiye’nin gözde yerlerinden 
olacağına inandığını söyledi. 

Öte yandan büyüklük ve enerji 
bakımından Karadeniz’de ilk 
olma özelliği taşıyan güneş enerji 
santrali Giresun’un Alucra ilçesinde 
kuruluyor. İş adamları Mahmut ve 
Fatih Gündüz kardeşler tarafından 
kurulacak santralin ülkeye yıllık 400 
bin dolardan fazla döviz kazancı 
sağlayacağı belirtiliyor.

ORDU’YA 1.2 MILYARLIK 
YATIRIM

Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Enver 
Yılmaz, göreve geldikleri 
günden itibaren Ordu ilinin 
sorunlarının çözülmesi ve 
modern bir kent inşa edilmesi 
için yüzlerce yatırımı hayata 
geçirdiklerini ve 1 milyar 200 milyon 
TL’lik harcama yaptıklarını söyledi.

Geride bırakılan süreçte 
yakalanan başarıda tüm çalışanların 
büyük emeği olduğunu belirten 
Başkan Yılmaz, “Bütün bu 
yatırımları sizlerle birlikte hayata 
geçirdik. Bundan sonra bir ilçemize 
gittiğimizde o yerle ilgili yapılabilecek 
yatırımlarımız hemen planlanıp 
hayata geçirilecek. Yaklaşık 4 
yılı geride bıraktık. Altyapıda bu 
kadar radikal kararlar almasaydık 

Kuzalan Tabiat Parkı

Ordu
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üstyapıda istediklerimizi kolay 
kolay yapamazdık. Havası, suyu ve 
yatırımlarıyla yaşanabilir bir şehir 
inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

SAMSUN’A 237.3 MILYON TL 
TEŞVIKLI YATIRIM

Samsun’da mayıs ayında yatırım 
teşvik belgesi alan firmalar, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Buna göre 
Samsun mayıs ayında 12 teşvik belgesi 
verildi, toplam yatırım tutarı ise 237 
milyon 337 bin 920 TL 

Teşvikler içindeki yatırımlardan 
biri de turizm yatırımı. Turizm 
sektöründe faaliyet gösteren 
Doğanlar Group, teşvikler 
çerçevesinde KDV istisnası, vergi 
indirimi yüzde 60, sigorta primi 
işveren hissesi desteği (5 yıl) faiz 
desteğinden yararlandı. 40 yataklı 3 
yıldızlı otel yapan firmanın toplam 
yatırım tutarı 4 milyon 243 bin 496 
TL olarak açıklandı.

Öte yandan Samsun’da bulunan 
mavi bayraklı plajlar, doğal 
güzellikleri Amazon ve Bayrak 
Tepe Tabiat Parkları ve Şahinkaya 
Kanyonu, Amazon Köy ve Kurtuluş 
Yolu Projesi 2017 yılında 325.851’i 
yerli, 54.395’i yabancı turist çekti. 
2017 yılında  380 bin 246 turisti 
ağırlayan Samsun, yerli ve yabancı 
turistlere eşsiz bir deneyim sağlıyor.

YEŞIL YOLDA SIRA TURISTIK 
TESISLERDE

‘Yeşil Yol’da sıra turistik 
tesislerde... Samsun’dan başlayacak 
ve 8 ilin yaylalarını birbirine 
bağlayacak. Yeşil Yol’un tarihi, doğal 
ve kültürel potansiyelinin harekete 
geçirilmesi, bölgenin turistik cazibe 
merkezi haline getirilmesi amacıyla 
yatırım destekleme programı açıldı.

Samsun’dan başlayarak Ordu, 
Giresun, Gümüşhane, Bayburt, 
Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylaları 
ve turizm merkezlerini üst koddan 
birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 
kilometre uzunluğunda planlanan 
‘turizm yolu’nda, spor, sağlık, 
inanç, ekolojik, kış kırsal turizm 
potansiyelinin öne çıkarılması için 
yapılacak tesislere DOKAP ve OKA 
tarafından destek verilecek. 

YAYLALARI BIRBIRINE 
BAĞLAYACAK 

Karadeniz Bölgesi’nde 
Samsun’dan başlayacak ve 8 ilin 
yaylalarını birbirine bağlayacak 
Yeşil Yol’un tarihi, doğal ve kültürel 
potansiyelinin harekete geçirilmesi, 
bölgenin turistik cazibe merkezi 
haline getirilmesi amacıyla yatırım 
destekleme programı açıldı. 

Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (DOKA) ve Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (OKA) Yeşil Yol 
Güzergahındaki Kültür-Turizm ve 
Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 
Mali Destek Programı açtı. 150 bin 
lirayla 862 bin lira arasında destek 
verilecek projeyle bölgenin turizm 
değeri haline getirilmesi amaçlanıyor. 

POTANSIYELLER ORTAYA 
ÇIKARILACAK 

Projeyle DOKAP bölgesi illerinin 
Yeşil Yol güzergahı öncelikli 
olacak şekilde doğal yapısının ve 
kaynaklarının korunması, tarihi, doğal 
ve kültürel potansiyelin harekete 
geçirilmesi, sürdürülebilir turizm 
altyapısının ortaya çıkarılması ve 
bölgenin turistik cazibe merkezi 
haline getirilmesine katkıda 
bulunulması amaçlanıyor.

HANGI PROJELER 
DESTEKLENECEK? 

Proje kapsamında turizm 
sektörünün sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için bölge bütününde 
turizm çeşitliliğinin artırılması ve 
alternatif turizme yönelik faaliyetlerin 
(spor turizmi, sağlık turizmi, inanç 
turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, 
kırsal turizm vb.) desteklenmesi 
öngörülüyor. 

HEDEF: MEKÂNSAL CAZIBE 
MERKEZLERI 

Ayrıca; bölgenin doğal, tarihi ve 
kültürel mirasına, yöresel kimliğine 
ve özgün mimari yapısına uygun yeni 
alanlar oluşturulması ve bu alanların 
yakın çevresi ile bir bütün halinde 
korunarak sürdürülebilir turizm 
değeri haline getirilmesinin yanı 
sıra turizm altyapısına yönelik planlı 
mekânsal gelişimin teşvik edilerek 
turizm altyapılarının geliştirilmesi, 
bölgede turizmin mekânsal odaklar 
ve koridorlar şeklinde gelişmesinin 
sağlanmasına yönelik projelere destek 
verilecek.

Şahinkaya Kanyonu

Samsun’dan başlayarak 
Ordu, Giresun, Gümüşhane, 
Bayburt, Trabzon, Rize 
ve Artvin’in yaylaları ve 
turizm merkezlerini üst 
koddan birbirine bağlayan 
yaklaşık 2 bin 600 kilometre 
uzunluğunda bir Yeşil Yol 
yapılacak.
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Y az aylarıyla birlikte tatil planları hayata 
geçmeye başladı. Otel gibi turistik yerlerdense 
kendi mülkünde yaz tatilini geçirmek isteyenler, 
yazın gelişiyle birlikte uygun yazlık ev arayışını 
da hızlandırdı. Zingat.com verilerine göre, bu 

yıl en fazla yazlık ev aranan tatil beldesi Didim oldu. Onu 
Sakarya, Bodrum,  Kuşadası, Silivri, Balıkesir, Çeşme, Foça, 
Çanakkale ve Mersin takip etti.

EN UCUZ YAZLIKLAR MERSIN’DE

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, yaz 
aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’de en çok yazlık ev 
aranan il ve ilçeleri araştırdı. Araştırma aynı zamanda fiyat 
olarak da en uygun yazlıkların olduğu destinasyonları gözler 
önüne serdi.

Söz konusu il ve ilçeler içinde metrekare fiyatı en düşük bölge 
1.487 TL ile Mersin oldu. En uygun satılık konut metrekare fiyatı 
sıralamasında Mersin’i 1.614 TL ile Sakarya Karasu, 2 bin 13 TL ile 
Didim, 2 bin 209 TL ile Balıkesir, 2 bin 246 TL ile Kuşadası, 2 bin 
425 TL ile Silivri, 2 bin 452 TL ile Çanakkale, 2 bin 921 TL ile Foça, 5 
bin 67 TL ile Bodrum ve 5 bin 193 TL ile Çeşme izledi. 

En çok yazlık 
evi Didim’de 
arıyoruz
Yaz aylarıyla birlikte 
tatil planları hayata 
geçmeye başladı. 
Otel gibi turistik 
yerlerdense, kendi 
mülkünde yaz tatilini 
geçirmek isteyenler, 
yazın gelişiyle birlikte 
uygun yazlık ev 
arayışını da hızlandırdı. 
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EN PAHALI YAZLIK FIYATI ÇEŞME’DE

Mersin’de 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 111 bin 
559 TL ile 185 bin 900 TL arasında değişiyor. Sakarya Karasu’da 
bu fiyat 121 bin 46 TL ile 201 bin 743 TL arasındayken, Didim’de 
100 metrekarelik bir satılık konutun ortalama fiyatı 150 bin 961 
TL ile 251 bin 601 TL arasında oluyor. 

Balıkesir’de bu fiyat 165 bin 684 TL ile 276 bin 140 TL, Silivri’de 
181 bin 874 TL ile 303 bin 123 TL, Kuşadası’nda 168 bin 440 TL ile 280 
bin 734 TL, Çanakkale’de 183 bin 912 TL ile 306 bin 520 TL, Foça’da 
219 bin 59 TL ile 365 bin 99 TL, Bodrum’da 380 bin TL ile 633 bin 348 
TL arasında değişiyor. Çeşme ise 389 bin 497 TL ile 649 bin 200 TL 
arasında değişen fiyatlarıyla bu 10 bölge arasında en yüksek satılık 
konut ortalama fiyatına ulaşmasıyla dikkat çekiyor.

İzmir deniz ve doğa ile olan 
ilişkisi, sosyal ve kültürel 
yapısı, turizm potansiyeli 

gibi nedenlerle yazlık 
tercihlerinde üst sırayı alıyor.
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EN KISA GERI DÖNÜŞ 
SÜRESI 18 YIL

Yazlık evler yatırımdan daha ziyade 
ihtiyaç için satın alınıyor olsa 
da veriler, bazı bölgelerde kirayla 
yatırımın geri dönüş süresinin kısa 
oluşu nedeniyle yazlık evlerin de bazen 
iyi birer yatırım aracı olabileceğini 
gösteriyor.

Örneğin en çok yazlık ev aranan 
il ve ilçeler arasında yer alan Mersin 
ve Foça’da konut yatırım geri dönüş 
(amortisman) süresi 18 yıl. Bu bölgeleri 
19 yıl ile Bodrum, Sakarya Karasu ve 
Kuşadası, 20 yıl ile Didim ve Çanakkale, 
22 yıl ile Silivri, 23 yıl ile Balıkesir ve 25 yıl 
ile Çeşme izledi. 

GÖÇ ALAN ŞEHIRLERDE 
KONUT SATIŞLARI 
ARTIYOR 

İstanbul, son 2 yıldır net göç veriyor. 
TÜİK’in açıkladığı göç istatistiklerine 
göre, İstanbul’dan giden nüfus 
gelen nüfustan daha fazla... 2016 
rakamlarına göre, İstanbul’dan 71 bin 
kişi kaçarken, 2017 yılında bu rakam 6 
bin oldu. İstanbul’u terk edenlerin yeni 
adresi de başta Ege ve Akdeniz sahilleri 
oluyor.  Gamze Ertaş Karcıoğlu, yazlık 
bölgelerin tercih edilmesini etkileyen 
dinamiklerin başında, insanların 
kendilerine ayırdıkları zamanı daha iyi 
geçirme istekleri, ulaşım projelerinin 
gelişmesi, konut seçeneklerinin hatta 
markalı konut projelerinin artmasının 
geldiğini söyledi.YAZLIKLARA GÖÇ 

BAŞLADI  

Türkiye genelinde yazlık 
bölgelerdeki hareketlilik son 10 
yıldır giderek artıyor. Ege ve Akdeniz 
sahilleri başta olmak üzere İstanbul’a 
yakın sayfiye yerlerinde de yaz aylarında 
başlayan yoğunluk eylül ayı ile birlikte 
yerini sakinliğe bırakırken; son yıllarda 
yaz aylarında yaşanan hareketliliğin 
dışında, büyük şehirlerden daha 
yönetilebilir yaşamlar vadeden bu 
şehirlere kaçma eğilimi bir trend olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Yazlık konutta trendleri 
değerlendiren TSKB Gayrimenkul 

Değerleme A.Ş. Kurumsal Kalite ve 
İş Geliştirme Departmanı Yönetici 
Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu şu 
tespitlerde bulundu:
• Yazlık bölgelerin tercih edilirliğini 

etkileyen dinamiklerin başında, 
insanların kendilerine ayırdıkları 
zamanı daha iyi geçirmek istemeleri, 
ulaşım projelerinin gelişmesi, konut 
seçeneklerinin hatta markalı konut 
projelerinin artması geliyor. 

• Son iki yılda, Bodrum ve Çeşme 
gibi pek çok bölgede markalı konut 
projeleri hayata geçirilmeye başladı. 
İzmir - İstanbul Otoyol projesi 
sonrasında Çeşme ile birlikte Urla, 
Karaburun, Foça, Dikili gibi farklı 
bölgeler de tercih ediliyor. 

• Marmara Bölgesi’nde ise soğuk 
denizi ve temiz havasıyla Edremit, 
Altınoluk, Ayvalık gibi yerleşimler 
farklı bir alt bölge oluşturuyor. 
Bu durumun oluşmasında da 
Osmangazi Köprüsü ve İzmir - 
İstanbul Otoyol projesi etkisini göz 
ardı etmemekte fayda var. Edremit 
Koca Seyit Havalimanı da yine bu 
anlamda bir cazibe unsuru olarak 
karşımıza çıkıyor. 

• Aydin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir 
ve Muğla illerinde yıllık konut 
satışlarındaki artış, belirli bir 
trend çizgisini istikrarlı olarak 
yakalamış gibi görünüyor. Veriler 
incelediğinde, göç istatistikleri 
ile konut satışlarının birbiri ile 
yakından ilişkili olduğu rahat şekilde 
görülüyor. 
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BODRUM VE ÇEŞME’DE 
EV FIYATLARI IKIYE 
KATLANDI 

Turizmde hareketliliğin 
başlamasıyla Ege ve Akdeniz’deki 
tatil bölgelerinde yer alan 
gayrimenkullerin değeri artıyor. 
Endeksa, gözde bölgelerdeki konut 
fiyatlarına ilişkin yaptıkları araştırmanın 
sonuçlarını paylaştı. Son yıllarda 
gayrimenkul sektörünün en dinamik illeri 
arasında yer alan İzmir deniz ve doğa 
ile olan ilişkisi, sosyal ve kültürel yapısı, 
turizm potansiyeli gibi nedenlerle yazlık 
tercihlerinde üst sırayı alıyor. İstanbul ve 
Anadolu’dan yoğun göç alan bu kentin 
öne çıkan bölgesi ise Çeşme.
Endeksa’ya göre, Çeşme’de ortalama 
konut metrekare satış fiyatı 7 bin, 
ortalama konut fiyatı 912 bin lira. Konut 
yatırımının geri dönüş süresi 38 yıl olan 
ilçede son 4 yılda satılık konutların 
fiyatı yüzde 137 arttı. Düşük yoğunluklu 
yerleşim dokusu, kent merkezi ile olan 
güçlü ulaşım bağlantısı sayesinde 
ilgi gören Çeşme’de konut satış 
fiyatları en yüksek mahalleler sırasıyla 
Altınyunus, Celal Bayar, Ardıç ve Alaçatı. 
Altınyunus’ta ortalama konut metrekare 
satış fiyatı 13 bin, Celal Bayar’da 12 bin, 
Ardıç’ta 10 bin, Alaçatı’da ise 9 bin 963 
lira.

YAZLIKTA IDEAL 
BÜTÇEMIZ 300 BIN TL

Emlakjet verileri de Türk halkının 
yazlık ev bütçesinin ortalama 
300 bin TL seviyesinde olduğunu 
gösteriyor.

Emlakjet’in JETHAT üzerinden 
düzenlediği son kullanıcı anketi ne göre, 
Türk halkı yazlıkta kiralıktan çok satılık 
konutu tercih ediyor, ancak bunun için 
300 bin TL’nin altında bütçe ayırıyor. 

Son 5 yıldaki konut satış fiyat 
artışı incelendiğinde, yüzde 102 ile en 
büyük artışın görüldüğü Aydın, bugün 
yabancıların konut satın aldığı ilk 5 il 

içerisinde. Buradaki en gözde alanlar 
ise tarihi ve turistik güzellikleriyle Didim 
ve Kuşadası. Özellikle doğal güzellikleri, 
tarihi dokusu, kruvaziyer limanının 
bulunması, İzmir Havalimanı’na, 
Selçuk’ta yer alan Efes açık hava 
müzesine ve Meryem ana evine olan 
yakınlığı ile gözde olan Kuşadası’nda son 
dönemde Araplar da ziyaret ediyor. 

Aydın’da Kuşadası’nda yazlık konut 
fiyatları metrekarede 2 bin 500 TL 
ile 5 bin 500 TL arasında değişiyor. 
Metrekare fiyatları, İzmir Urla’da 3 bin 
500 TL’den başlıyor, Çeşme ve Alaçatı’da 
10 bin TL’yi bulabiliyor. Bodrum 
Gümüşlük-Bitez bölgesinde fiyatlar 6 bin 
TL’den başlıyor.

EN PAHALI 
GÖLTÜRKBÜKÜ

Bodrum’da ise ortalama konut 
metrekare satış fiyatı 5 bin 287 TL, 
ortalama konut fiyatı 555 bin 135 TL, 
konut yatırımının geri dönüş süresi 
ise 25 yıl. Son 4 yıllık fiyat artışı yüzde 
103.53 olan Bodrum’da konut fiyatları 
en yüksek yazlık bölgeler Göltürkbükü, 
Gümbet ve Yalıkavak. Göltürkbükü’nde 
ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 
bin 596 TL, konut yatırımının geri dönüş 
süresi 36 yıla kadar çıkıyor. Gümbet’te 
ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 
bin 391 TL, konut yatırımının geri dönüş 
süresi 30 yıl; Yalıkavak’ta ise ortalama 
konut metrekare satış fiyatı 6 bin 961 TL 
konut yatırımının geri dönüş süresi 31 yıl. 
Antalya’ya bakıldığında ortalama 
konut metrekare satış fiyatı bin 833 TL, 
ortalama konut fiyatı 219 bin 960 TL, 
konut yatırımının geri dönüş süresi 21 
yıl. Son 4 yıllık fiyat artışı yüzde 59.29 
seviyesinde. Antalya’da konut satış 
fiyatları en yüksek bölgeler sırasıyla 
Kaş, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa ve 
Alanya. Ortalama değerlerle Kaş’ta 
konut metrekare satış fiyatı 4 bin 568 
TL, geri dönüş süresi 40 yıl; Kemer’de 
konut metrekare satış fiyatı 2 bin 702 TL, 
geri dönüş süresi 26 yıl; Konyaaltı’nda 
konut metrekare satış fiyatı 2 bin 627 TL, 
geri dönüş süresi 23 yıl; Muratpaşa’da 
konut metrekare satış fiyatı 2 bin 87 TL, 
geri dönüş süresi 22 yıl; Alanya’da konut 
metrekare satış fiyatı 2 bin 49 TL, geri 
dönüş süresi 27 yıl. 

Endeksa verilerine göre Marmaris’te 
ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 
bin 259 TL; ortalama konut fiyatı 391 bin 
TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 
23 yıl. Son 4 yıllık fiyat artışı yüzde 88.63 
seviyesinde. 

Marmara Bölgesi’nde soğuk denizi ve temiz havasıyla Edremit, 
Altınoluk, Ayvalık gibi yerleşimler farklı bir alt bölge oluşturuyor.
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Çatı Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(ÇATIDER) Başkanı Adil 
Baştanoğlu

Yalıtımı 
olmayan yeni 
binaya artık 
ruhsat yok
Yeni binalar artık hem ısı hem de su 
yalıtımını yaptırmak zorundalar. 
Aksi takdirde ruhsat alamayacaklar.

Y eni binalarda su 
yalıtımını zorunlu hale 
getiren yönetmelik 1 
Haziran 2018 itibarıyla 
yürürlüğe girdi. Su 

yalıtımına yönelik söz konusu 
yönetmelik Resmi Gazete’de 29 
Ekim 2017 tarihinde yayınlanmış 
ve uygulama tarihi olarak da 1 
Haziran 2018 olarak ilan edilmişti. Isı 
yalıtımını zorunlu kılan yönetmelik 
ise Türkiye genelinde 2011 yılından 
bu yana uygulanmakta.

SU YALITIMI NERELERDE 
UYGULANACAK?

Su yalıtımına ilişkin yönetmeliğe 
göre, yeni yapılacak binaların toprak 
zemin ile temas eden temel, döşeme 
ve bodrum duvarlarında, çatılarında, 
balkon ve ıslak hacimlerinde 
su yalıtımı yapılması zorunlu. 
Hâlihazırda mevcut binalarda su 
yalıtımı gerektiren tadilat yapılması 
veya su etkisine karşı yalıtım ve/veya 
drenaj önlemi alınması halinde de 
yeni yönetmelik esaslarına uyulacak.
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Çatı Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (ÇATIDER) Başkanı Adil 
Baştanoğlu, her iki yönetmeliğin 
birlikte uygulanacak olmasının 
doğru bir adım olduğunu belirtirken, 
çatılarda ısı ve su yalıtımı 
çözümlerinin birbirleri ile uyumlu 
olmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Binalarda Isı Yalıtımı 
Yönetmeliği, binalardaki ısı 
kayıplarının azaltılmasına, 
enerji tasarrufu sağlanmasına ve 
uygulamaya dair usul ve esasları 
düzenliyor. Binalarda yalıtımın 
zorunlu hale getirilmesi, Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesini esas 
alan stratejinin bir sonucu olarak 
uygulanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı koordinasyonunda, 
birçok bakanlık, belediye ve 
kurumun ortaklığı ile hazırlanan 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 
Türkiye’nin enerji verimliliği yol 
haritasını çiziyor.

Yalıtım aynı zamanda enerji 
verimliliği için de gerekli. Ülkemizde 
enerjinin yüzde 34’ü konutlarda 
kullanılıyor, bu enerjinin de yüzde 
80’i ısıtma amaçlı tüketiliyor. 
Soğutma amaçlı olarak da enerji 
kullanıldığını hesaba kattığınızda, 
enerji verimliliğinde en büyük 
karadeliğin ısı yalıtımı olduğu açıkça 
ortaya çıkıyor.

Türkiye’de 8,5 milyonun üzerinde 
ruhsatlı bina, 18 milyonun üzerinde 
ruhsatlı konut bulunuyor. Bu 
bina stokunun yüzde 5,6’sı, konut 
stokunun ise sadece yüzde 10’u 
standartlara uygun olarak yalıtılmış 
durumda. Oysa ısı yalıtımı, özellikle 
binalarda ısınma ve serinleme için 
ihtiyaç duyulan enerjinin azaltılması, 
verimliliğin artırılması ve konforlu 
yaşam alanları oluşturulması için 
gerekli tedbirlerin başında geliyor. 
Çünkü doğru ürün ve uygulamalarla 
yapılan ısı yalıtımı ile ısıtma ve 
soğutma giderleri ortalama yüzde 50 
azalıyor.

İşin bir de ekolojik yönü var. 2007 
yılı Sera Gazı Ulusal Envanteri’ne 
göre; toplam 106 milyon ton 
karbondioksit emisyonunun yüzde 
32’si, yani 34 milyon tonu binalardan 

kaynaklanıyor. Binaların enerji 
taleplerini ve karbon emisyonlarını 
azaltmayı ve yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanan, sürdürülebilir, 
çevre dostu binaları yaygınlaştırmayı 
hedefleyen Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi’nde en önemli düzenlemeler 
ise ısı yalıtımı alanında…

AILE EKONOMISINE KATKISI
Öte yandan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın yaptığı ölçümler, 
binalarda ısı yalıtımı yapılmasının 
ve ısı ölçüm cihazı kullanılmasının 
aile ekonomisine katkısının ne denli 
büyük olduğunu da göstermektedir.

Yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm 
cihazı kullanılan evlerde 2012-2017 
kış dönemlerinde yapılan ölçümler, 
ısınmaya beş yılda daire başına 2 bin 
411 TL daha az harcama yapıldığını 
ortaya çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Mustafa Öztürk 
imzasıyla yayınlanan ‘Merkezi 
Isıtma Sistemlerinin ve Isı Ölçüm 
Ekipmanlarının Verimlilik 
Potansiyelleri’ isimli kitapçıkta, 
Ankara’daki yalıtımlı bir toplu 
konutta Bakanlık tarafından 

yapılan değerlendirme çalışmasının 
sonuçlarına yer verildi.

Sonuçlara göre, Ankara’da yer 
alan ve 2012 yılı sonrası tüketime 
bağlı ısı gider paylaşımı sistemini 
kullanmaya başlayan toplam alanı 
337 bin 181 metrekare olan 127 
blok ve 2 bin 823 bağımsız bölüme 
sahip yalıtımlı binalarda 2012- 2017 
yılları kış dönemi (Ocak-Mayıs), 
ısı ölçüm cihazı tesisi öncesi ve 
sonrasındaki ısıtma enerji tüketimleri 
de karşılaştırıldı.

Isı ölçüm ekipmanları 
bulunmayan yapıda, 2012’de 
doğalgaz tüketimi 3 milyon 66 
bin 546 metreküp iken, sistemin 
işletmeye alındığı 2013’ten itibaren 
doğalgaz tüketiminin ortalama 
yüzde 38 oranında düştüğü, 2017’de 
ise 2 milyon 27 bin 787 metreküp 
seviyesine indiği görüldü.

Araştırmada, ısı ölçüm ve gider 
paylaşım ekipmanları kullanan 
Ankara’daki yalıtımlı toplu konutta, 
2012- 2017 yıllarını kapsayan 5 yılın 
Ocak-Mayıs ayları arasında, daire 
başına 2 bin 96 metreküp doğalgaz 
ile karşılığı 2 bin 411 lira 47 kuruş 
tasarruf edildiği de ortaya çıktı.

OTOPARKLARDA DA YALITIM ZORUNLU

Öte yandan ‘Yeni Otopark Yönetmeliği’ 01 Haziran 2018’de yürürlüğe girdi. 
Yeni yönetmelikle bodrum kat tavanlarına ısı yalıtımı yapılması zorunlu hale 
geliyor. Bu uygulama ile binalarda yetersiz yalıtılmış ya da hiç yalıtılmamış 
otopark ve bodrum kat tavanlarından kaynaklanan ısı kayıplarının önüne 
geçilmesi planlanıyor. Şehirlerde otopark kapasitesinin artırılmasını ve 
yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafiği önlenmesini planlayan 
Bakanlık, binalarda her daire için en az 1 araçlık otopark inşasını zorunlu hale 
getiriyor. Otopark ve bodrum katların üstünde bulunan daire ve iş yerlerinin 
döşemelerinden kaybolan ısı enerjisini önlemek ve verimli ısınmayı sağlamak 
üzere, otopark tavanlarının ısı yalıtımı da önem kazanacak.



HABER
TARIM

LİSANSLI 
DEPOLARA 
BÜYÜK 
YATIRIM
Teşvikler sayesinde ‘hububat 
barajları’ olarak nitelenen lisanslı 
depolara bugüne kadar 42 firma 
yatırım yaptı. Toplam 2.5 milyar 
yatırım tamamlandığında ise 
kapasite 7 milyon tona çıkacak.
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Star’dan Yaşar 
Kızılbağ’ın haberine 
göre Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin 
(TMO) öncülüğünde 

özel sektör tarafından yapılan 
‘hububat barajları’ olarak 
tanımlanan lisanslı depolara 
2.5 milyar harcanacak. Tarım 
alanında en büyük altyapı yatırımı 
özelliği taşıyan lisanslı depolar 
için bugüne kadar 42 firma yatırım 
yaptı. Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu (TUSAF) Yönetim 
Kurulu Başkanı Eren Günhan 
Ulusoy, “Teşvikler sayesinde 
tarım sektörüne önemli bir altyapı 
yatırım kazandırılmış oldu. Şu 
ana kadar 42 firmanın lisanslı 
depo yatırımının kapasitesi 2 
milyon tona ulaştı. 90 firmanın ise 
başvurusu bulunuyor. Bu yatırımlar 
da gerçekleşirse kapasite 7 milyon 
tona ulaşacak” diye konuştu.

7 milyon ton için 2.5 milyar 
liralık bir yatırım yapılacağını 
anlatan Ulusoy, “Bu yatırımlar 
tamamlandıktan sonra heyecanla 
beklediğimiz kısmı ise ürün ihtisas 
borsanın devreye girmesi. Devreye 
girdiğinde bütün ürünlerin ticareti 
tek bir borsa altında olacak. 
Bu önemli bir yenilik. Şu anda 
TOBB’un altındaki 9 borsada 
elektronik ürün senetlerini alıp 
satabiliyorsunuz. Ama buğdayın 
hangi borsada ucuz olduğunu 
görmek için hepsine ayrı ayrı üye 
olup hepsinin ekranına ayrı ayrı 
bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONU ILE 
BUĞDAY ALINACAK

Bunun için kanunun çıktığını ama 
uygulamaya geçmediğini aktaran 
Ulusoy, “Tüm bölgelerde lisanslı 
depolar hizmete açıldığında 
elektronik ürün senedinin de devreye 
girmesi lazım. Böylece cep telefonu 
ile Kırıkkale’den buğday almak mümkün 
olacak” diye konuştu. Aynı zamanda 
Ulusoy Un’un Yönetim Kurulu Başkanı da 
olan Eren Günhan Ulusoy, firma olarak 
kendilerinin de lisanslı depo yatırımlarının 
bulunduğunu söyledi. Çorum Alaca’daki 
43 bin tonluk yatırımın 1 yıldır faaliyette 
olduğunu belirten Ulusoy, “Yozgat 
Sorgun’daki 60 bin tonluk depo son hız 
devam ediyor. Haziran’da devreye girecek. 
24 tane 2.500 tonluk çelik silo yapılıyor. 20 
milyon liraya mal olacak” dedi.
Samsun’da da 30 bin tonluk lisanslı depo 
inşaatının devam ettiğini de vurgulayan 
Ulusoy, “Ağustosta hazır olacak. Ayrıca 
Tekirdağ’da 60 bin tonluk depo yapacağız. 
Samsun’dakini kapasiteyi de 60 bin tona 
çıkaracağız. 2019’da toplam 220 bin 
tonluk depo kapasitesine ulaşacağız” diye 
konuştu. Ulusoy, havalar kurak gitmesine 
rağmen sonradan gelen yağışların verimi 
düzelttiğini belirterek, “Bu yıl buğdayda 20 
milyon tonluk rekolteyi yakalarız. Trakya’da 
normalde 2.5 milyon ton buğday rekoltesi 
olur. Bu yıl 3 milyona çıkar. Konya bölgesi 
de iyi. Sadece Güney Doğu’da sıkıntı var. 
Ama kuraklık korkusunu atlattık” dedi. 
Yemde yaşanan sıkıntıdan dolayı kepeğin 
ton birim fiyatının 850 liraya ulaşarak 
neredeyse un fiyatına yaklaştığını anlatan 
Ulusoy, “Hayvancılığın büyümesi yeme 
talebi artırdı. 2003’te 10 milyon tonluk 
yem hammaddesi 22 milyon tona çıktı” 
dedi.

Eren Günhan Ulusoy: 
“Yozgat Sorgun’daki 
60 bin tonluk depo 
son hız devam ediyor. 
Haziran’da devreye 
girecek. 24 tane 
2.500 tonluk çelik silo 
yapılıyor. 20 milyon 
liraya mal olacak.”
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ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin 
yönetmeliklerinde değişiklik taslağı 
hazırlayarak görüşe açtı. Söz konusu 
yönetmeliklerine ilişkin hazırladığı 
değişiklik taslağı, kurulun internet 
sitesinde yayımlandı.

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin 
yönetmelikte değişiklik yapılmasına 
dair taslakta, konut, taşıt ve tüketici 
kredilerine ilişkin sınırlamaların 
yer aldığı bölümde düzenlemeye 
gidildi. Yapılan taslak değişikliğine 
göre, Enerji Kimlik Belgesi bulunan 
konutlar için kullandırılacak 
kredinin konut bedeline oranı, enerji 
performansı A sınıfı olan konutlarda 
yüzde 90, B sınıfı olanlar konutlarda 
ise yüzde 85 olabilecek. 

Enerji karnesi iyi olan 
binanın kredi gücü artıyor
Türkiye’de, binaları 
daha az enerji 
tüketen yapılar haline 
getirmek için yeni bir 
teşvik modeli hayata 
geçiriliyor. BDDK’nın 
hazırlayarak görüşe 
açtığı taslak, enerji 
karnesi pekiyi ve iyi 
olan binaların kredi 
kullanma gücünün 
artmasına olanak 
tanıyor.

Son yıllarda enerji 
verimliliği hakkında 
bazıları ertelenmiş olsa 
da birçok düzenlemeyi 
hayata geçiren 

Türkiye’de, binaları daha az enerji 
tüketen yapılar haline getirmek 
için yeni bir teşvik modeli hayata 
geçiriliyor. BDDK’nın hazırlayarak 
görüşe açtığı ve kredi kullanım 
esaslarını yeniden düzenleyen taslak, 
enerji karnesi pekiyi ve iyi olan 
binaların kredi kullanma gücünün 
artmasına olanak tanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu (BDDK), 
bankaların kredi işlemleri ile 
bankaların izne tabi işlemleri 
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Mevcut yönetmelikte, 
söz konusu oranlarda 
Enerji Kimlik Belgesi 
bulunan konutlara 
yönelik istisnai durum 
bulunmayıp, tüm 
konut türleri için üst 
sınır yüzde 80 olarak 
belirlenmiş durumda.
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Taslağın uygulamaya geçirilmesi 
halinde, ilgili madde yönetmelikte 
şu şekilde yer alacak: “Tüketicilere, 
konut edinmeleri amacıyla 
kullandırılacak kredilerde ve taşıt 
kredileri hariç konut teminatlı 
kredilerde, kredi tutarının teminat 
olarak alınan konutun değerine 
oranı yüzde 80’i aşamaz. Bu oran, 
Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji 
performansı A sınıfı olan konutlar 
için yüzde 90, enerji performansı 
B sınıfı olan konutlar için yüzde 85 
olarak uygulanır. Sınırlamaya konu 
krediler için teminat olarak alınan 
gayrimenkullerin değerlemesinin 
Kurul veya Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yetkilendirilmiş 
değerleme şirketlerine yaptırılması 
ve sınırlamada bu değerlerin 
kullanılması zorunludur.”

Mevcut yönetmelikte, söz 
konusu oranlarda Enerji Kimlik 
Belgesi bulunan konutlara yönelik 
istisnai durum bulunmayıp, 

tüm konut türleri için üst sınır 
yüzde 80 olarak belirlenmiş 
durumda. Sınırlamaya konu 
krediler için teminat olarak alman 
gayrimenkullerin değerlemesinin 
Kurul veya Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yetkilendirilmiş 
değerleme şirketlerine yaptırılması 
ve sınırlamada bu değerlerin 
kullanılması zorunlu olacak. 

Enerji Kimlik Belgesi; bir 
binanın enerji performansını 
gösteren belgedir. Binanın enerji 
performansının belirlenmesinde; 
ısıtma, soğutma, havalandırma, 
aydınlatma ve sıcak su hazırlama 
sistemlerinin verimli olup olmadığı 
gibi özellikler dikkate alınır. Bu 
sistemlerin verimlilikleri belirli 
aralıklarla ölçülerek bir rapor 
düzenlenir. Aksayan yönler varsa 
bina yönetiminin bunları en kısa 
zamanda gidermesi istenir. Bu 
belgeye göre binalar, A (en verimli 
bina), B, C, D, E, F ve G (en verimsiz 

bina) aralığında bir “Enerji Sınıfı” 
içerisinde yer alır. Enerji Kimlik 
Belgesi’nin bir nüshası, bina 
girişinde rahatlıkla görülebilecek 
bir yere asılır. EKB binanın tamamı 
için hazırlanır. İsteğe bağlı olarak, 
kat mülkiyetine haiz her bir 
bağımsız bölüm veya farklı kullanım 
alanları için de ayrı ayrı EKB 
düzenlenebilir.

Binaların çevreye dost 
enerji tüketimi yapmaları için 
düzenlenmesi zorunlu hale getirilen 
ve 50 metrekare üzerindeki tüm 
eski ve yeni binalarda olması 
gereken bu belgede yer alan 
kategorilerde binanın her türlü 
enerjisi için kullanımlarının 
çevreye dost olup olmadığının 
tespit edilmesi önemlidir. Eğer 
EKB alınmamış olursa binalar için 
bir takım yaptırımlar da devreye 
girecektir. enerji kimlik belgesi 
almak için gerekli olan birkaç adım 
atılmalıdır.

A Enerji Sınıfı: Her yerde olduğu gibi enerji kimlik belgesinde de A sınıfı olmak 
Çok İyi derecesini ifade eder. Ülkemizde A sınıfı enerji belgesine sahip olan bina 
sayısı oldukça azdır ve bu sınıf, yenilenebilir enerji kaynaklarını yani güneşi rüzgâr 
ve toprak enerjisini kullanarak maksimum bir çevre dostu politika benimsemiştir.

B Enerji Sınıfı: Olması gereken standartların üzerinde bir enerji verimliliği 
sağlandığı binalar B sınıfıdır. A ve B sınıfı binalar oldukça azdır, çünkü olması 
gerekenden daha iyi bir sistemleri vardır.

C Enerji Sınıf: C sınıfı enerji kimlik belgesi için gerekli tüm 
standartların taşındığı bir sınıflamadır. Yani en iyilerin bir alt sınıfı ve iyi 
olarak kabul edilmektedir.

E Enerji Sınıf: Ortalama bir değer olan E sınıfı için de 
belge düzenlenebilir ve kötü bir sonuç olarak sayılmaz.

F Enerji Sınıfı: F sınıfı da birçok binada bulunan 
ve düşük verimliliğe sahip olan sistemdir.

G Enerji Sınıfı: En düşük verimliğe sahip 
sınıftır. G sınıfından düşük verimlilik sağlayan 
binalara enerji kimlik belgesi verilmemektedir.

D Enerji Sınıfı: Tüm standartları taşımasa da, ortalamanın 
üzerinde bir verimlilik sağlamaktadır.

Enerji 
kimlik 

belgesi 
enerji 

sınıfları 
nelerdir?

Enerji kimlik belgesinde 6 adet enerji sınıfı bulunur. Bunlar binanın ne 
kadar çevreye dost ne kadar düşman olduğunu belirleyen kategoriler.
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KAMU, ÖZEL SEKTÖRE 
ÖRNEK OLMALI 

BDDK’nın yönetmeliği, enerji 
verimliliğinin hızla yaygınlaşmasını 
teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, Türkiye’de enerji verimliliğinin 
hızla yaygınlaşması için kamunun 
özel sektöre örnek olması gerektiğini 
vurguluyor.  Ferdi Erdoğan “Yüksek 
gibi görünen yatırım maliyetini kısa 
sürede karşılayan enerji verimliliği 
uygulamalarıyla, mevcut binalarımızda 
uzun yıllar enerji tasarrufu elde etmemiz 
mümkün” dedi. 

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi 
Erdoğan, yeni ve mevcut binalarda 
enerji verimliliğini artırmak için ‘Enerji 
Performansı’ hesaplama yöntemlerinin 
geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 
“Enerji Performans Sözleşmeleri; 
enerji verimliliği ya da yenilenebilir 
enerji projeleri sayesinde elde edilen 
maliyetteki azalmaları kullanarak, bu 
tür projeleri finanse edebilmek için 
sermaye oluşturmayı sağlayan bir 
finansman yöntemidir. Dünyadan 
örneklere bakacak olursak;  Almanya’da 
enerji performans sözleşmelerinin %75’i, 
ABD’de ise %82’si kamu tarafından 
uygulanıyor” dedi. 

Enerji Bakanlığı tarafından Türkiye’de 
toplam 166 kamu binasında enerji 
verimliliği ile ilgili etüt çalışmaları 
yapıldığını ifade eden Ferdi Erdoğan, 
“Yapılarda aydınlatma, ısıtma, soğutma, 
yalıtım ve enerji üretimi gibi alanları 
kapsayan bu çalışmanın sonucuna göre; 
26 hastane, 72 okul, 13 yurt, 8 üniversite, 
36 idari bina, 8 havaalanı, 3 cezaevinin 
enerji verimli hale getirilmesi için 
toplam 180 milyon 493 bin TL’lik yatırım 
yapılması gerekiyor. Bu yatırımla elektrik 
ve ısı verimliliği ile yılda 54 milyon 425 
bin TL’lik tasarruf elde ediliyor. Böylece 
yatırım maliyeti sadece 3.3 yılda 
karşılanabiliyor” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
BÜYÜK BIR FIRSAT

Kentsel dönüşüm sürecinin 
konutlarda enerji  tasarrufunun 
artırılması açısından büyük bir 
fırsat sunduğunu ifade eden Ferdi 
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tüm stratejilerin ülke genelinde 
yaygınlaştırılması amacıyla özel sektörü 
de kapsayacak bir Enerji Verimliliği 
Ajansı’nın yapılandırılması, sistemin 
başarısı için ilk uygulamalar arasında 
görülmeli. Kentsel dönüşüm projelerini 
yapan ve anlatan, önemli projelerin 
sözcüleri ile konuştuğumuzda dahi, 
bunların büyük çoğunluğunun iklim 
değişikliği, enerji verimliliği ve sera 
gazı salımı konularını birer pazarlama 
aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. 
‘Peki, o halde nasıl yaptınız? Binalar 
dönüşmeden önce ne kadar enerji 
tüketip havaya ne kadar sera gazı 
salıyorlardı? Sizin projeniz sonrası 
durum nedir?’ sorularına tatmin 
edici bir yanıt alamıyoruz. Özellikle 
belediyelerin yaptığı dönüşümlerde, 
binaların, konutların Enerji Kimlik Belgesi 
konusunda karşılaştığımız tablo üzücü. 
Dolayısıyla ülkemizde hala bu konuda 
bilgi eksikliği var. Başta uygulamacılar 
olmak üzere mimarlar, mühendisler ve 
müteahhitlerin de içinde olduğu sektör 
temsilcilerine yönelik, enerji verimliliği 
konusunda güncel bilgi ve gelişmeleri 
aktarmaya ağırlık vermeliyiz.” 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
2017-2023’e göre uygulanacak 55 
Eylem Planının 12’si, binaları kapsıyor. 

Söz konusu 12 eylem, yeni yapılacak 
ve mevcut binaların verim sınıflarının 
iyileştirilmesi, kamu sektöründeki 
tasarruf potansiyelinin hayata 
geçirilmesi, binalarda yerinde üretimin 
ve yenilenebilir enerji kullanımının 
yaygınlaştırılması, kapsamlı bir bina 
envanteri çalışmasının yapılması ve 
bütün kesimlere hitap eden farkındalık 
çalışmalarını kapsıyor. Son eylem planı 
ile Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin 
yüzde 14 azaltılması hedefleniyor. Ayrıca 
2023 yılına kadar yüzde 23,9 MTEP 
tasarruf sağlanması ve bu tasarruf 
için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması 
öngörülüyor. 
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YAŞAYANLAR
ANLATIYOR

İLK DEFA BİR SİTEYİ 
BU KADAR SEVDİK

“Emlak Konut yeni projeler yapmaya devam etsin biz de alalım.”

Bu ay Mehmet-Latife 
Öztürk çiftinin çocukları 
Yusuf ile birlikte 
yaşadıkları Emlak Konut 
Başakşehir Evleri 2. 

Etap’taki dairelerine konuk olduk.
Öncelikli olarak sizi biraz 

tanıyabilir miyiz?
Mehmet Öztürk: Temizlik işleri 

ile uğraşıyorum. 7-8 sene kadar Rusya, 
Çeçenistan bölgelerinde çalıştım. 
Ondan sonra Türkiye’ye döndük. 
Temizlik işleri üzerine Yapıtem Sosyal 
Hizmetler isimli bir firmam var. 
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Latife Öztürk: İlkokul 
mezunuyum. Çalışmıyorum, ev 
hanımıyım. 16 yaşında bir oğlumuz 
var.

Evinizi alım sürecini sizden 
dinleyebilir miyiz?

Mehmet Öztürk: Buradan önce 
Bahçetepe’de bir sitede oturuyorduk. 
Bu siteye geldiğimde buranın az katlı 
yapısı bana yazlık bölgeleri anımsattı, 
hemen almak istedim.

Latife Öztürk: Bu siteye 
taşınmadan önce Bahçetepe’de 
oturduğumuz ev de kendimize aitti. 
Orada 3 sene kadar oturduk. Sonra 
eşim burayı görüp sevince, buraya 
taşınmaya karar verdik.

Evinizin size sunduğu avantajları 
öğrenebilir miyiz?

Mehmet Öztürk: Dairemiz 3+1 
ve 162 metrekare bir genişliğe sahip. 
Evimiz güney cepheye baktığından gün 
ışığını çok güzel alıyor. Balkonumuzun 
geniş ve kullanışlı olması da orada 
geçirdiğimiz zamanların kalitesini 
arttırıyor. Sitemiz in ortasında yer alan 
peyzaj alanları çok güzel. Bu peyzaj 
alanlarının düzenli bakımı yapılıp 
biraz daha çiçeklendirilirse çok daha 
güzel olur tabii... 

Latife Öztürk: Eşim çok seviyor 
burayı... O kadar sitelerde oturduk, 
ilk defa bir yeri bu kadar sevdi. Ben 
yüksek katlarda yer alan daireleri 
sevmiyorum. O nedenle dairemizin 
giriş kat ancak yüksek girişli oluşu 
hoşuma gitti. Balkonunun geniş olması 
benim için çok avantajlı. Dairemizin 
mutfağı biraz küçük ancak kullanışlı. 
Tesislerini henüz kullanma fırsatı 
bulamadık ancak çalışmalar sürüyor. 
İnşallah en kısa sürede açılacaklar.

Evinizi kredi ile mi aldınız?
Mehmet Öztürk: Evimizin 

bir kısmını nakit olarak ödedim. 
Geri kalan kısmını ise Emlak 
Konut’un kendi bünyesinde sunmuş 
olduğu taksitlendirme imkanı ile 
ödeyeceğim. Bu siteye taşınmadan 
önce oturduğumuz Bahçetepe’deki evi 
satabilirsem evin borcunu tamamen 
kapatacağım.

Sitenizin sosyal donatıları 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mehmet Öztürk: Sitemizde, 
havuz, sauna, hamam bulunuyor. 

Bunlar daha faaliyete geçmedi. 
Sitemiz daha düzene girme 
aşamasında olduğundan bu konuda 
acele etmiyoruz. Site yönetim 
müdürümüz çok iyi, sorunlarımızla 
ve ihtiyaçlarımızla yakından 
ilgileniyor. Sitemiz erken teslim 
edildiğinden dolayı eksiği çoktu. 
Zaman içerisinde birçok ihtiyacımız 
giderildi.

Sitenizin ulaşım imkanları 
nasıl?

Mehmet Öztürk: Ulaşım 
imkanlarımız şimdilik yeterli. 
Sitemizin önünden minibüs, otobüs 
geçiyor. Şimdilerde ise metro 
çalışmaları yapılıyor. Metro açıldığı 
zaman sitemizin ulaşımı daha iyi 
olacak.

Sitenizde komşuluk ilişkileriniz 
nasıl?

Latife Öztürk: Biz taşınalı bir 
ay kadar oldu. O nedenle şimdilik 
sadece karşı komşumuzu tanıyorum, 
o da çok iyi biri. 

Mehmet Öztürk: Komşuluk 
ilişkileri için daha çok yeniyiz. 
Ancak her geçen gün sağlamlaşacak. 
Bahçetepe’de oturduğumuz ev daha 
büyük bir alandaydı. O nedenle fazla 
komşuluk ilişkisi kurma fırsatımız 
olmamıştı. Burada kaynaşmanın 
daha iyi olacağını tahmin ediyorum. 
Buraya taşındığımızdan beri 5-10 
kişi tanıdım.

Çocuğunuz okula gidiyor mu?
Latife Öztürk: Oğlumuz liseye 

gidiyor. Yeni taşındığımızdan daha bu 
evimizden okula gitme fırsatı olmadı. 
Ancak sitemizin önünden kalkan 
minibüs ile okuluna gidebilecek.

Hafta sonlarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Mehmet Öztürk: Ben hep 
çalışarak geçiriyorum. Hanım da 
Esenköy’deki yazlığımıza gidiyor. 
Hanım şanslı ama ben işkolik 
olduğumdan sık sık hafta sonu da 
çalışıyorum. Çalışanları kontrol 
ediyorum. Ben tatil pek yapmıyorum 
ama çocukla hanım, okullar kapandığı 
zaman Esenköy’deki yazlığımıza 
gidiyorlar.

Latife Öztürk: Onu hafta sonu 
hiç görmüyoruz bile. Genellikle hafta 
sonu çalışıp hafta içi evde oluyor.

Sitenizden beklentileriniz 
nelerdir?

Mehmet Öztürk: Emlak Konut’a 
öncelikle çok teşekkür ediyorum. 
Ancak sitemizin girişinde yer alan 
doğal taşlar inşaattan sonra çok hasar 
görmüş. İnşaat şirketi ilgilenmeyerek 
öylece bırakmış. O doğal taşların 
güzelce silinip koruyucu bir malzeme  
ile kaplanması gerekiyor. Bu 
sitemizin görünüşü açısından daha 
güzel olacak. Bir de yeşil alanların 
daha da ağaçlandırılması ve çimlerin 
bakımlarının yapılması gerekiyor. 
Diğer eksiklerimiz için site yönetim 
müdürümüz her zaman yardımcı 
oluyor. Daha yeni bir site olduğundan 
sistemin zamanla oturacağını 
düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz...
Mehmet Öztürk: Emlak Konut’a 

çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel 
bir projenin hayata geçmesi gerçekten 
çok güzel... Emlak Konut yeni 
projeler yapmaya devam etsin biz de 
alalım.
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TEKNE
TURLARI

YOLLAR 
MAVILIKLERE 

ÇIKIYOR 
Yemyeşil doğasıyla ve turkuaz sularıyla ünlü koyları 

gezmeye hazır mısınız? 2018 yılında rüya gibi bir tatil 
geçirebileceğiniz mavi turları sizler için derledik. 

Konforunuz için her şeyin düşünüldüğü teknelerde hem 
tatil yapacak hem de yeni yerler keşfedeceksiniz.

EZGİ KIZIL
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BODRUM 
GÖKOVA KÖRFEZI  
MAVI YOLCULUK

7 gün  boyunca masmavi koylarda 
huzur bulmaya ne dersiniz? Bodrum’dan 
hareket edecek olan tekne sırasıyla, 
Orak Adası, Çökertme, Yedi Adalar, 
İngiliz Limanı, Kleopatra Adası-
Karacasöğüt, Löngöz, Tuzla, Kargılı, 
Kisebükü, Pabuç Burnu, Yalıçiftlik 
lokasyonlarına hareket edecek. İkinci 
Dünya Savaşı’nda İngilizlerin gemilerini 
demirledikleri İngiliz Limanı gibi hem 
tarihsel hem de doğal zenginlikler 
taşıyan bölgelere gidilecek olan seyahat 
21 Temmuz’da başlayacak ve toplamda 
8 gün sürecek. Seyahat bedeli ise 3.554 
TL’den başlıyor.
Tur Süresi: 7 Gece – 8 Gün
Depar Günleri: Her Cumartesi
Hareket Yeri ve Saati: Bodrum Limanı 
– 15:30’dan itibaren
Opsiyonel Turlar: Dalyan Caunos, Köy 
Turu, Türk Hamamı
Fiyat: 3.554 TL’den başlayan fiyatlar
Düzenleyen: Barbaros Yachting

FETHİYE
MARMARIS MAVI 
YOLCULUK

Ege’nin muhteşem koylarını 
Barbaros Yachting ile gezebilirsiniz. 
Fethiye’den hareket edecek olan 
tekne sırayla, Göcek Körfezi, Yassıca 
Adaları, Bedri Rahimi Koyu, Sarsala, 
Ağa Limanı, Kumlubük Koyu, Cennet 
Adası, Marmaris rotalarına hareket 
edecek. Bu gezide Marmaris ve 
Fethiye’nin turkuvaz denizinde 
yüzerken aynı zamanda yemyeşil 
doğanın içinde sakinleşme imkanı 
bulabileceksiniz. 3.240 TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunulan 
gezi toplam 4 gün sürüyor.
Tur Süresi: 3 Gece – 4 Gün
Depar Günleri: Her Cumartesi
Hareket yeri ve saati: Marmaris 
Limanı – 15:30’dan itibaren
Opsiyonel Turlar: Dalyan, Jeep 
Safari, Saklıkent, Ölüdeniz, Türk 
Hamamı
Fiyat: 3.240 TL’den başlayan fiyatlar
Düzenleyen: Barbaros Yachting<<

<<
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TEKNE
TURLARI

AYVALIK
MAVI YOLCULUK

Eşsiz güzellikteki Ayvalık’ın 
koylarını keşfetmeye hazır 
mısınız? Ayvalık’tan hareket 
edecek olan tekne sırasıyla, Kara 
Adası, Maden Adası, Kadırga 
koyu, Behram Kale, Assos, Sivrice 
Koyu, Baba Kale, Midilli Adası, 
Manastır Adası, Güneş Adası, 
Çıplak Ada, Cunda, Ayvalık Liman 
rotalarına uğrayacak. Troya kentini 
gezmek isteyen konuklar için 
opsiyonlu olarak düzenlenebilen 
turları olan gezide, mavi turun 
yanı sıra kültürel turlarda 
gerçekleştirilecek. Toplamda 8 
gün sürecek gezinin ücretleri 
2.295 TL’den başlıyor. 
Tur Süresi: 7 Gece – 8 Gün
Depar Günleri: 21 Temmuz – 28 
Temmuz – 5 Ağustos – 12 Ağustos
Hareket Yeri ve Saati: Ayvalık 
Limanı – 15:30’dan itibaren
Opsiyonel Turlar: Behram Kale, 
Troya Kenti
Fiyat: 2.295 TL’den başlayan 
fiyatlar
Düzenleyen: Aborda Yatçılık

MARMARİS
HISARÖNÜ - DATÇA 
MAVI YOLCULUK

Eşsiz güzellikteki Ayvalık’ın koylarını 
Türkiye’nin en önemli turistik 
merkezlerinden biri olan Marmaris, 
yemyeişl doğası ve büyük yat limanı 
ile dikkat çekiyor. Marmaris’ten yola 
çıkacak olan tekne sırasıyla, Arap 
Adası-Bozukkale, Datça, Aktur, Bencik, 
Orhaniye, Selimiye, Kocaada, Dirsek 
Bükü, Bozburun, Kumluk ve Cennet 

<<

<< Adası lokasyonlarına hareket edecek. 
Orhani’yede kırmızımsı kumlarda 
yürürken bir yandan antik kentleri 
gezebilir, masmavi soğuk sularda 
serinleyebilirsiniz. Mavi ile yeşilin 
buluştuğu koylarda geçecek 8 günlük 
gezinin fiyatı ise 2.350 TL’den başlıyor.
Tur Süresi: 7 Gece – 8 Gün
Depar Günleri: 21 Temmuz
Hareket Yeri ve Saati: Marmaris Limanı 
– 15:30’dan itibaren
Opsiyonel Turlar: Knidos Antik Kenti
Fiyat: 2.350 TL’den başlayan fiyatlar
Düzenleyen: ECC Tur
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KUZEY ON İKİ ADALAR
MAVI YOLCULUK

Tekne turlarının en gözde 
rotalarından biri olan Kuzey On 
İki Adalar sahillerini turlamaya 
hazır mısınız? Barbaros 
Yachting ile deniz kum ve 
güneşe doyabileceğiniz bir 
tatil geçirebilirsiniz. Bodrum 
çıkışlı olarak gerçekleştirilecek 
olan gezide 8 gün boyunca 
sırasıyla, Kos, Pserimos, Patmos, 
Lipsi, Kalimnos, Akvaryum 
rotalarına uğrayacak. 21 Temmuz 
tarihinde Bodrum çıkışlı olarak 
gerçekleştirilecek olan gezide 
fiyatlar 1.600 TL’den başlıyor.
Tur Süresi: 7 Gece – 8 Gün
Depar Günleri: Her Cumartesi
Hareket Yeri ve Saati: Bodrum 
Limanı – 15:30’dan itibaren
Opsiyonel Turlar: Kos Asklepion 
Turu, Patmos Aziz John Manastırı, 
Türk Hamamı
Fiyat: 5.255 TL’den başlayan fiyatlar
Düzenleyen: Barbaros Yachting

GÜNEY ON İKİ YUNAN 
ADALARI
MAVI YOLCULUK

Mavinin ve yeşilin buluştuğu on iki 
rotayı görebileceğiniz bu seyahatte, 
Kos, Giali, Nisyros, Symi, Rodos, Datça, 
Kargı, İnceburun, Palamutbükü, Knidos, 
Karaada koylarına gidilecek. 21 Temmuz 
çıkışlı olarak gerçekleştirilecek olan bu 

gezide, neo klasik dönem eserlerinin yanı 
sıra aktif bir yanardağ görebileceksiniz. 
Anıtur tarafından düzenlenecek bu gezinin 
fiyatı ise 3.240 TL’den başlıyor.
Tur Süresi: 7 Gece – 8 Gün
Depar Günleri: 14 Temmuz, 28 Temmuz, 
11 Ağustos
Hareket Yeri ve Saati: Bodrum Limanı – 
15:30’dan itibaren
Opsiyonel Turlar: Rodos Eski Şehir Turu
Fiyat: 3.240 TL’den başlayan fiyatlar
Düzenleyen: Anıtur
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ENGELLERİ 
AŞMAK

Ülkemizde her bin canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy teşhisi 
alıyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, bugüne kadar Cerebral 

Palsy’li çocuklar için müthiş işler başardı ve başarmaya 
devam ediyor. Emlak&Konut için, Türkiye Spastik Çocuklar 
Vakfı’nın Genel Direktörü Nigar Evgin ile Cerebral Palsy’nin 

bilinmeyenlerini ve Vakfın çalışmalarını konuştuk.
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Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın 
kuruluş hikayesini sizden dinleyebilir 
miyiz?

1960 – 70’li yıllarda İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli 

olan Prof. Dr. Hıfzı Özcan, çok fazla engelli 
çocuğun doğduğunu ve hastanelerine geldiğini 
gözlemliyor. Sonrasında bu çocukların aileleriyle 
birlikte bir dernek kurmaya hem çocuklara hem 
de ailelerine destek olmaya çalışıyor. İlk önce 
Kadıköy’de bir apartman dairesinde tamamen 
gönüllü bazlı başlayan çalışmalar zamanla Sabancı 
Ailesi tarafından da desteklenmeye başlıyor. 
1972 yılında Türkiye Spastik Çocuklar Derneği 
kuruluyor. 1976 yılında ise Acıbadem’de, Erol 
Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi’ni kurarak 
ilk defa sistemli olarak eğitim ve rehabilitasyon 
hizmeti verilmeye başlanıyor. Çalışmalar 
ilerledikçe, 1989 yılında Vakıf olarak çalışmalara 
devam etme kararı veriliyor ve akabinde 1996 
yılında bugün içinde bulunduğumuz Ataşehir’de, 
35 dönüm arazide bulunan Metin Sabancı Merkezi 
açılıyor. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları 
uzmanların devlet tarafından istihdam edilmesi ile 
uzun yıllar devam ediyor. 2007 yılında Türkiye’de 
engellilere verilen destekler farklı bir kanun 
kapsamında yeniden yapılandırıldığı dönem ile 
engelli çocuğun eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 
ödenmeye başlanıyor. Bu değişim sonrası biz 
de Vakıf olarak yeni bir planlama yaparak tüm 
hizmetlerimizi yeniden değerlendirdik ve ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde yapılandırdık. 

Bugün Metin Sabancı Merkezinde Özel Eğitim 
Rehabilitasyon Merkezlerimiz, Metin Sabancı 
Özel Eğitim Okulları ve Aile Danışma Merkezimiz 
ile Cerebral Palsy başta olmak üzere farklı 
engellilikleri olan çocuk ve ailelere hizmet vermeye 
devam ediyoruz. 

MEB tarafından desteklenen Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde Rehberlik 
Araştırma Merkezlerinden (RAM) raporu olan 
çocuklara yönelik hizmetler sunuyoruz. Uzun 
yıllar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizin 
içinde sunduğumuz Erken Müdahale Programı 
engelli olma riski taşıyan bebeklerin gelişim 
takibini yaparak erken dönem fizyoterapi 
çalışmalarını yürüttü. Burada ileride oluşabilecek 
engellilik seviyelerinin azaltılmasında elde 
ettiğimiz başarılar ile Mayıs 2015’te bu konuda 
uzmanlaşan Aile Danışma Merkezimizi kurduk. 
Gelişim takibi, riskli bebek danışmanlığı, erken 
müdahale programlarının hizmet olarak sunulduğu 
Merkezimizde ailelerin engelli bir çocuğa 
hazırlanma süreçlerine destek oluyor, psikolojik 

CEREBRAL PALSY NEDIR?  

Cerebral Palsy, doğum öncesi, 
doğum sırası veya doğum 
sonrasında beyin gelişiminin en 
yoğun olduğu dönemde geçirilen 
bir komplikasyondan dolayı, beynin 
hasar görmesi sonucu oluşan, 
çocukluk döneminde en sık rastlanan 
fiziksel engellilik durumudur. 
Beynin hasar alan bölgesine bağlı olarak 
vücudun farklı yerleri etkilenmektedir. 
Yine oluşan hasara bağlı olarak farklı 
engellilikler ve durumlar da eşlik 
edebilmektedir. İşitme ve görme 
bozukluğu, davranış bozukluğu, epilepsi 
gibi… En sık eşlik eden durumlardan biri 
de yüzde 50 görülme oranı ile zihinsel 
engelliliktir. Bu nedenle toplumda 
Cerebral Palsy’li çocukların zihinsel 
engelli olduğuna dair yanlış bir yargı 
vardır. 
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olarak onları bu duruma hazır hale 
getirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan 
henüz teşhis almayan ancak engelli 
olma riski taşıyan riskli bebeklerin 
de gelişimlerini takip ederek bebeğin 
kapasitesini maksimum düzeye 
çıkarmak hedefli rehabilitasyon 
hizmetleri sunuyoruz. 

2011 yılında hizmet vermeye 
başlayan Metin Sabancı Özel 
Eğitim Okullarımız hafif, orta 
ve ağır seviyede zihinsel engelli 
çocukları erken dönemde eğitim 
öğretim hayatına başlatıp, doğal 
gelişim gösteren akranlarıyla birlikte 
aynı sınıflarda eğitim öğretim 
görebilmelerini amaçlıyor. 

Orta ve ağır seviyede zihinsel 
engeli bulunan, kaynaştırma 
yöntemiyle akranlarıyla birlikte 
okuyamayacak öğrencilerimizde 
amacımız kendi kendine yetebilen, öz 
bakım becerilerini sağlayarak sosyal 
hayata uyum sağlayabilen gençler 
olmasını sağlamak. 

Merkezimizde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile 
yaptığımız protokol kapsamında 
hizmet sunan Yatılı Bakım 
Merkezi de bulunmakta. Yatılı 
Bakım Merkezinde 70 tane 0-20 
yaş arası, anne ve babası olmayan, 
devlet korumasına alınmış, engelli 
çocuk yaşamakta. Giderleri ASPB 
tarafından karşılanan Merkez için 
biz de rehabilitasyon ve eğitim 
hizmetlerimizi sunarak destek 
veriyoruz. 

Vakıf olarak yaptığınız 
çalışmalardan ve 2018’deki 
projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Vakfımızın amaçları 
doğrultusunda farklı projeler 
yürütüyoruz. Bunları farkındalık ve 
kaynak geliştirme projeleri şeklinde 
iki başlıkta toplayabiliriz.

Vakfımızın en çok bağış 
topladığı proje Steptember Sosyal 
Sorumluluk Kampanyası. Onun 
dışında çeşitli iş birlikleri ile 
dönemsel projeler yürütüyoruz. 
Fon sağlayan kuruluşların açmış 
oldukları hibelere başvurarak CP’li 
çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik projeler üretiyor, 
amaçlarımız doğrultusunda projeler 
yazarak başvuruda bulunuyoruz. Son 
dönemde artan projelerimiz ile Vakıf 
olarak hayata geçirmek istediğimiz 
konularda çalışmalar yapıyoruz. 
Bu projeler ile alanda çalışan 
uzmanların mesleki gelişimlerine 
artırmaya yönelik müfredat 
oluşturma çalışmaları, engelli 
çocuğu olan bir ailenin çocuğun 
gelişimini nasıl destekleyeceği ile ilgili 
kılavuzlar üretiyoruz. Sosyal içerikli 
projeler, ağırlıklı olarak engelli 
bireyin bir toplumda kabul sürecini 
kolaylaştıracak ve diğer bireylerin 
onlara nasıl davranacağını anlatacak 
programlar da yer alıyor. Hibe 
projelerimizi gerek yereldeki gerekse 
Avrupa Birliğinden farklı ülkelerde 
yer alan sivil toplum kuruluşları ve 
kurumlarla yaptığımız için biz de 
iyi örnekler konusunda bilgileniyor, 
farklı ülkeleri gözlemliyor ve büyüme 
alanlarımızı belirlememize yardımcı 
oluyor. 

Bunun dışında 6 Ekim Dünya 
Cerebral Palsy Günü kapsamında 
farkındalık projeleri yürütüyoruz. 
Son 3 senedir yürütmekte olduğumuz 
Meydan Okuma Kampanyası 
ile sosyal medyayı efektif bir 
şekilde kullanarak kişilerin CP 
hakkında bilgilenmesini sağlıyoruz. 
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Kişilerden yürümekte ve tekerleme 
söylemekte zorlanan CP’li çocuklar 
için zıplamalarını ya da tekerleme 
söylemelerini ve 3 arkadaşlarına 
meydan okuyarak bunu CP’li çocuklar 
adına yaptığı bilgisini paylaşarak bu 
bilginin yayılmasını hedefliyoruz. 

Hazır zamanı yaklaşırken bize 
Steptember sosyal sorumluluk 
projenizin ayrıntılarından bahseder 
misiniz? Nasıl katılabiliyoruz? 

Tabii, severek… 
Steptember uluslararası bir 

farkındalık ve bağış toplama 
projesi. Tüm Dünyada eş zamanlı 
olarak 8 ülkede; Kanada, Amerika, 
Avustralya, Hollanda, İngiltere, Yeni 
Zellanda, Türkiye, Hindistan ve 
Singapur’da düzenleniyor. Projede 
katılımcılardan istediğimiz iki şey 
var; birisi kendi sağlıkları için günde 
10 bin adım atmaları, ikincisi adım 
atmakta zorlanan CP’li çcouklar için 
bağış toplamaları. 

Steptember bir takım etkinliği; 
projenin internet sitesi steptember.
org.tr üzerinden kişiler kayıt oluyor, 3 
arkadaşına davet gönderiyor. Kurulan 
4 kişilik takım ile Eylül ayı boyunca 
adımlar atılıp web sitesindeki 
kendilerine özel panelde adımlarını 
giriyor, bir yandan da Ekim ayı 
sonuna kadar sosyal çevrelerinden 
yine kendilerine özel bir hesap ile 
bağış topluyorlar. 

Yani bir anlamda Steptember 
katılımcıları bizim 2 aylık gönüllü 
elçilerimiz oluyor, CP konusunda da 
farkındalık yaratıyorlar. Katılımcılar 
kişiye özgü panel yardımı ile anında 
adım ve bağış bazında Türkiye 
ve Dünyadaki sıralamalarını 
görebiliyorlar. 

Kurumsal katılımcılara da açık 
olan etkinlik kurum yöneticileri için 
de sosyal sorumluluk ve iç iletişim 
kampanyası olarak değerlendirdikleri 
eğlenceli bir etkinlik. 

Steptember ile toplanan 
bağışlar sayesinde daha çok 
CP’li çocuğa ulaşarak ömür boyu 
ihtiyaç duydukları özel eğitim ve 
rehabilitasyon hizmetlerini onlara 
ücretsiz sağlayabiliyoruz. Bu sene 
Türkiye’de 5. senesi düzenlenen 
Steptember ile 4 yılda elde ettiğimiz 

bağışlarla 1.000’e yakın Cerebral 
Palsy’li çocuğa hidroterapi, 
fizyoterapi, değerlendirme ve 
yönlendirme desteği, özel eğitim 
hizmeti, engelli olma riski taşıyan 
100’den fazla bebeğe engellilik 
seviyelerini azaltmaya ve önlemeye 
yönelik erken müdahale desteği, 
Metin Sabancı Okullarında öğrenim 
gören 38 çocuğa her yıl düzenli eğitim 
bursu, 250’ye yakın aileye psikolojik 
danışmanlık hizmeti verildi. Ayrıca, 
Cerebral Palsy konusunda çalışan 
uzmanların mesleki gelişimlerini 
artırmaya yönelik bilimsel eğitim 
sempozyum ve kongreler düzenlendi, 
alanda çalışan uzmanlar için Riskli 
Bebek İzlemi, aileler için yönlendirici, 
bilgi verici Riskli Bebek Aile Rehberi 
kitabı yayımlandı. 2.650 adet basılarak 
ücretsiz olarak dağıtıldı.

Metin Sabancı Okulları’nda 
verilen eğitim hakkında biraz daha 
detay verebilir misiniz? 

Metin Sabancı Özel Eğitim 
Okulları, MEB’in zihinsel engelli 
çocuklar için hazırlanmış müfredatını 
takip eden, bünyesinde üç farklı okul 
bulunduran bir özel eğitim okuludur. 
Okullarımızda 09.00 - 15.30 saatleri 
arasında öğrencilerimiz  6-8 kişilik 
sınıflarda   2 öğretmenimiz eşliğinde 
eğitim öğretime devam etmektedir.  

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) 
tarafından eğitsel performansı 
üzerinden okulumuza yönlendirilen 
öğrencilerin eğitsel ihtiyaçlarını 
belirlemek için  müfredat dahilinde  
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 
hazırlanarak  eğitim öğretim yılına 
başlanmaktadır. 

Öğrencilerimizin özel durumları 
nedeni ile eğitim dahilinde 
farklı atölye çalışmaları yapıyor, 
öğrenmeleri gereken konuları farklı 
sistemler kullanarak aktarıyoruz. 
Mutfak Atölyesi, Teknoloji Odası, 
Duyu Bütünleme Odası ve Uygulama 
Evi bu anlamda sıkça kullandığımız 
farklı atölyelerdir. 

Çocuklarımıza günlük yaşam 
içerisinde bağımsızlaşmalarına 
yönelik eğitim verdiğimiz için; 
kahvaltı hazırlamak, kek yapmak gibi 
günlük pratiğinde kullanabileceği 
bilgileri Mutfak Atölyemizde 
yaparak yaşayarak öğrenmelerini 
hedefliyoruz. 

Uygulama Evinde kendi yatağını 
yapma, üstünü değiştirebilme, ütü 
yapabilme gibi basit ev işlerini 
öğretmeye yönelik çalışmalarımız 
oluyor. 

Engelli çocukların duyularının 
gelişimde ve algılamalarında 
farklılıklar olabiliyor. Duyuların 
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gelişimine yönelik çalışmaları 
Duyu Bütünleme Odasında 
yapıyoruz. Çocuğun desteklenmesi 
gereken görme, işitme ya da 
koku duyusu özelinde çalışmalar 
ile gelişimine katkı sunuyoruz. 
Kalem kullanamayan bir çocuk 
parmağıyla kum havuzunda yazı 
yazabiliyor. Odaklanma problemi 
yaşayan bir çocuğa karanlık odada 
parlayan bir, iki sayısını göstererek 
sayı öğretebiliyor, çocuğu konuya 
odaklayabiliyoruz. 

Yeni yapılandırdığımız 
Teknoloji Odamızda akıllı tahta 
kullanarak çocuğun hareketliliğini, 
motivasyonunu artırarak öğrenme 
becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Diyelim ki kolunu uzun sürede 
havada tutmakta zorlanan bir çocuk 
var. Akıllı tahtaya yansıyan görüntü 
ile balonların yakalamasını ve 
yakalanan balon sayısının da ekranda 
görünmesi sağlıyoruz. Böylelikle 
çocuk balonları yakalamak için 
yapabileceğinden daha uzun kollarını 
havada tutabilirken bir yandan da 
ekranda çıkan sayı ile de öğrenimi 
gerçekleşiyor. 

TÜRKIYE SPASTIK 
ÇOCUKLAR VAKFI’NA 
ULAŞMAK IÇIN

Riskli bebeğe ya da engelli çocuğa sahip 
aileler bize telefon ile ulaşabilir, detaylı 
bilgileri danışmamızdan alabilirler. Web 
sitemizi (www.tscv.org.tr) ziyaret ederek 
yaptığımız çalışmalara ulaşabilir, sosyal 
medya hesaplarımızdan bizi takip 
edebilirler. 
1.  TSCV facebook:    
 facebook.com / tscv1989
2. TSCV Twitter:
 twitter.com / tscv1989
3. TSCV Linkedin:
 linkedin.com / tscv1989
4. TSCV Instagram:
 instagram.com / tscv1989 
5. Steptember fb :
 facebook.com / SteptemberTurkiye
6.  Steptember Ins:
 instagram.com / @SteptemberTurkiye 
Web sitesi:
www.tscv.org.tr 
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T icari gayrimenkulde özgün profesyonel 
hizmetler sunan JLL’nin iki yılda bir 
hazırladığı ‘Gayrimenkul Şeffaflık 
Endeksi 2018’ raporuna göre Türkiye, 
bir önceki çalışmaya kıyasla üç 

basamak birden yükselerek 41’inci sırada yer aldı. 
100 ülkenin yer aldığı listenin zirvesinde 

İngiltere var. İkinci sırayı Avustralya, üçüncü 
sırayı ise ABD alıyor. Bu ülkeler ve listenin ilk 
11 sırasındaki ülkeler ‘Yüksek Derecede Şeffaf’ 
kategorisinde yer alıyor. Türkiye’nin yer aldığı 
‘Yarı Şeffaf’ ülkeler grubu ise, 33’üncü sıradaki Çin 
ile başlıyor, 60’ıncı sıradaki Macau ile son buluyor. 
Aynı kategoride iki yıl önce 44’üncü sırada yer 
alan Türkiye, bu yıl üç basamak birden yükselerek 
41’inci sırada yer aldı. Yunanistan 43’üncü sırada 
yer alırken, Hırvatistan 44’üncü oldu. Türkiye, 
son iki yılda gerçekleştirdiği sıçramada istikrar 
yakalayabilirse, şeffaflık konusunda dünyanın 
en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’i birkaç yıl 
içerisinde yakalamış olacak. Listenin son sırasında 
ise Venezuela var. 

OFISTE DIK 
OTURARAK 
ÇALIŞMAK ISTER 
MISINIZ?
Ofisteki duruş bozuklukları gün 
boyu ağrılarımızın artmasına ve 
çalışma verimimizin düşmesine 
neden oluyor. Masa başı çalışan 
bireylerin daha sağlıklı bir çalışma 
hayatına kavuşması için Mahmut 
Talha Sağlıklı tarafından dik duruş 
egzersizlerinin anlatıldığı bir 
seminer gerçekleştirildi.

VÜCUDUMUZUN 
BIYOLOJIK 
SAATI
‘Spor için ideal saat 
kaçtır? Ne kadar 
uyumalıyız? Vücudumuz 
gün ışığına ve geceye 
nasıl tepki veriyor? 
Organlarımızın çalışma 
saatleri’ gibi bir çok ilgi 
çekici bilginin paylaşıldığı 
17. Seminer yoğun katılım 
ile gerçekleşti.

Emlak Konut’tan eğitici 
seminerler Emlak Konut GYO bünyesinde gerçekleşen 

seminerler yaz boyunca devam ediyor.

GAYRİMENKULDE 
ŞEFFAFLIK ENDEKSİ 
JLL’nin hazırladığı ‘Gayrimenkul Şeffaflık Endeksi 2018’ açıklandı. 
Türkiye, küresel şeffaflık sıralamasında 100 ülke arasında 41’nci oldu. 



Bahçesi’ yapılması için Türk Dünyası 
Vakfı’na devredildi. 

Eskişehir Stadı’nda 
gerçekleştirilen imza törenine TOKİ 
Başkanı Ergün Turan, Türk Dünyası 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Eski 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile 
Eskişehir Valisi Özdemir Çalacak 
katıldı. 

54 bin metrekarelik eski Eskişehir stat alanının ‘Millet Bahçesi’ yapılması için TOKİ 
ve Türk Dünyası Vakfı anlaştı. Araziyi Türk Dünyası Vakfı’na devreden TOKİ, inşa 

sürecinde teknik destek sağlayacak. Stadın yıkımını ise Eskişehir Valiliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
kullanılmayan eski 
stat alanlarının ‘Millet 
Bahçesi’ olacağını 

açıklamıştı. Bu doğrultuda, Mülkiyeti 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne 
(TOKİ) ait olan 54 bin metrekarelik 
eski Eskişehir stat alanı ‘Millet 

TOKİ’YE AİT 15 STADYUM 
MİLLET BAHÇESİ OLUYOR
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Trabzon Akçaabat, Giresun, Hatay 
ve Samsun statlarının da Millet 
Bahçesi olarak değerlendirilmesi için 
arazileri hazineye devredeceklerini 
açıklayarak, 633 bin metrekarelik 
alanın da Millet Bahçeleri’nin 
olacağını söyledi. Turan ayrıca, 
daha önce satışı gerçekleştirilen 
Sakarya ve Diyarbakır statları için 
de çalışmaların devam ettiğini 
belirterek bu statların da Millet 
Bahçesi olacağını açıkladı. Şehir 
merkezindeki statların yerine kısmen 

bazı imarların olmasının planlandığı 
aktaran Turan, sözlerine şöyle devam 
etti: “ Yapılacak o imarlardan elde 
edilecek gelirler karşılığında diğer 
stadyumlar yapılacaktı. Ancak sayın 
Cumhurbaşkanımız bu statların 
tamamen Millet Bahçesi olmasını arz 
etti. Biz de elimizdeki stat arazilerini 
millet bahçesi olması için hazineye 
devrediyoruz.”

Millet Bahçeleri kavramının 
Türkiye’nin şehircilik geleceğinde yeni 
bir çığır açtığını vurgulayan Turan, 
“Şehirlerimizde yatay mimari ile 
projelerinin inşa edilmesinden sonra 
başlayan bu yeni süreç; şehre dair 
yeni bir bakış açısı getirmiştir. Millet 
Bahçeleri projeleri Türkiye’de şehircilik 
anlayışında yeni bir süreç başlatacak. 
Artık şehri sadece binalar olarak değil, 
sosyal donatı alanları, yeşil alanları, tüm 
ihtiyaçlara yanıt veren, mahalle fikri 
etrafında sosyal ve kültürel gelişime 
zemin hazırlayan ve merkezinde 
bina değil, insan olan bir bakış açısı 
getirmiştir” açıklamasında bulundu. 

Şehre dair gelen bu yeni 
bakış açışıyla planlama ve tasarım 
süreçlerinde tarihi ve kültürel 
mirasını gözeten, yöresel ve yatay 
mimari esas alan projelerin inşa 
edileceğini söyleyen Turan, böylelikle 
şehirlerin daha yaşanabilir bir niteliğe 
kavuşacağını belirtti.

Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 
eski Eskişehir stat alanının Millet 
Bahçesi olarak değerlendirilmesi 
için 54 bin metrekarelik araziyi Türk 
Dünyası Vakfı’na devrettiklerini 
açıklayan TOKİ Başkanı Ergün 
Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı Millet Bahçeleri projesi 
yaşadığı kente daire endişe duyan 
vatandaşlarımız için devrim 
niteliğinde bir karardır. İdaremiz 
mülkiyetinde bulunan Eski Eskişehir 
stadının Millet Bahçesi olması için 
araziyi Türk Dünyası Vakfı’na 
devrettik. Mevcut eski stadın yıkım 
işlerini Eskişehir valiliği işbirliği ile 
gerçekleştireceğiz. Millet Bahçesi 
yapımı için Türk Dünyası Vakfı ile 
koordinasyon içerisinde olacağız” 
dedi. Turan, ayrıca Stadın Millet 
Bahçesi’ne dönüşme konusunda 
teknik destek sağlayacaklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kullanılmayan 6 eski 
stadın Millet Bahçesi olacağı 
açıklamasından sonra mülkiyeti 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne 
(TOKİ) ait adet 7 eski stadyum da 
Millet Bahçesi olması için hazineye 
devredilecek.

633 BIN METREKARELIK ALAN
Turan, Mülkiyeti TOKİ’ye 

ait olan Batman, Malatya, Sivas, 
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MİLLET BAHÇESİ OLACAK 
ESKİ STADYUM ALANLARI

ADANA 45.510 m2

BATMAN 22.584 m2

BURSA 61.319 m2

ESKİŞEHİR 54.442 m2

GAZİANTEP 45.030 m2

GİRESUN 30.339 m2

HATAY 46.346 m2

MALATYA 38.587 m2

MERSİN 50.926 m2

SAMSUN 102.800 m2

SİVAS 55.316 m2

TRABZON AKÇAABAT 22.440 m2

TRABZON AVNİ AKER 57.624 m2

DİYARBAKIR STADI 49,723 m2

SAKARYA STADI 30,000 m2

TOPLAM 712,986 m2



oldu. Bina cephelerinde zemin 
kat seviyesinde yöresel kayrak taş 
kaplamalar, dekoratif pencereler, 
payanda ve söveler kullanarak 
geleneksel ve modern mimari 
buluştuğu konutlar inşa ettik” 
ifadelerini kullandı. 

Konutlar 2+1 planında inşa 
edildiğini söyleyen TOKİ Başkanı 
Ergün Turan, “83 bin TL’den 
başlayan fiyatlarla yüzde 12, yüzde 
15, yüzde 20 peşinat ve 180, 216, 240 
ay vade seçenekleri ile konutlarımız 
satışını daha önce gerçekleştirdik. 
Proje kapsamında ayrıca 3 cami ile 3 
büfe inşa ettik” dedi. 

Yaklaşık 33 vilayetteki 
emeklileri konut sahibi yaptıklarını 
belirten Turan, “Batman’da 
sadece emeklilerimiz için bin 472 
konut inşa ettik. Emeklilerimize 
yüzde 25 kontenjan ayırıyoruz. 
Kendilerinden gelen talep 
doğrultusunda, ‘emeklilere özel’ 
konut projeleri geliştiriyoruz. Başta 
emeklilerimiz olmak üzere dar gelirli 
vatandaşlarımızı 250 lira gibi düşük 
taksitlerle ve uzun vadeli ödeme 
koşullarıyla yuva sahibi yapmak için 
faaliyetlerimizi hızlandırdık. Bugüne 
kadar 7 bin 779 konutu emekli 
vatandaşlarımıza verdik. Amacımız ev 

TOKİ’nin ‘Emekliye 
İkinci Bahar’ projesi 
kapsamında Bursa’nın 
Nilüfer ilçesinde hayata 
geçirdiği bin 201 
konutluk projede yaşam 
başladı. 

Emeklilere özel ‘İkinci 
Bahar’ kampanyası ile 
emeklileri ev sahibi 
yapan TOKİ, her projede 
emeklilere yüzde 25 

kontenjan ayırıyor. Bursa Nilüfer 
Emekli Konut projesinin yoğun 
bir ilgi gördüğünü belirten TOKİ 
Başkanı Ergün Turan, projeye 
sahip olmak isteyen 12 bin 955 
emeklinin müracaat ettiğini söyledi. 
Bu müracaatlar neticesinde 15 Ekim 
2016’a kura çekilişini yaptıklarını 
aktaran Turan, “Şu anda projemizi 
tamamladık. Emekli büyüklerimiz 
yeni yuvalarına kavuştu. İdare olarak 
biz de bu mutluluğa ortak oluyoruz” 
dedi. 

Bursalı emekliler için inşa edilen 
projenin bütün beklentilere yanıt 
vereceğini belirten Turan, “Emekli 
büyüklerimizin yeni yaşam alanı 
olan projemizin içerisinde cami, 
büfe ve sosyal donatı alanları da inşa 
ettik. Şu anda projemizi bitirdik” 
açıklamasında bulundu.

Bursa Nilüfer’de sadece emekli 
vatandaşlar için inşa edilen projeyle 
kente yeni bir değer kazandırıldığına 
vurgu yapan Turan, “Projemiz 
camileri, ticari birimleri, parkı, 
peyzajıyla yeni bir yaşam alanı 
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sahibi olmayan emekli büyüklerimizi 
kira öder gibi ev sahibi yapmaktır” 
dedi.

YATAY MIMARI VE MAHALLE 
KÜLTÜRÜ

TOKİ olarak konut üretimine 
sadece bir bina inşası olarak 
bakmadıklarını belirten Turan, 
“Bugün Türkiye’nin dört bir 
yanında süren yeni TOKİ 
üretimleri, şehirlerimize örnek 
nitelikleriyle, yerel unsurları 
barındıran güçlü ve nitelikli 
yapılardır. Barınma ihtiyacının 
giderilmesi kadar sosyokültürel 
işlevlerini de önemsiyoruz. Bu 
nedenle, milletimizin en temel 
özelliği ve arayışı olan dayanışma, 
komşuluk kültürüne imkan tanıyan 
semt dokusunun hayat bulduğu 
‘mahalle konsepti’ ile de üretimler 
hayata geçiriyoruz. Dünden bugüne 
gelebilen şehirlerimize baktığımızda, 
konutların yatay olduğunu görüyoruz. 
TOKİ olarak, konut bölgelerinin 
ve genel şehir planının elverdiği 
alanlarda, yatay mimari yaklaşımla 
çok katlı olmayan üretimler hayata 
geçirip hiçbir şehirde en yüksek bina 
TOKİ binası olmayacak diyoruz” 
ifadelerini kullandı.

TOKİ’DEN 
EMEKLİLERE 
ÖZEL YAŞAM 
PROJESİ



26 ilde 108 arsa satışta
Satışa sunulan arsalardan bazıları:TOKİ, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, 

Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, 
Erzincan, Eskişehir, Giresun, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, 
Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, 

Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova 
ve Yozgat illerindeki arsaları satışa çıkardı. 
Muhammen bedeli yaklaşık 734 milyon TL olan 
arsalar açık artırma yöntemi ile satılacak. Arsaların 
nitelikleri şöyle; konut, ticaret, konut altı ticaret, 
ticari rekreasyon, küçük sanayi, merkezi iş, özel 
kreş, özel eğitim, özel sağlık, özel ortaokul, 
rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, 
akaryakıt ve bakım istasyonu, pazar + fuar + 
ortaokul + park imarlı arsalar.

Müzayede 19 Temmuz 2018 tarihinde 
(Perşembe günü), saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara 
Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten 
canlı yayın yapılacak.
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin çeşitli illerinde 
toplam 1.114.187,98 metrekare büyüklüğünde 108 adet arsayı satışa sundu.

H ISTANBUL
Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, İkitelli’de konut dışı 
kentsel çalışma, Büyükçekmece’de konut niteliğinde 
imarlı arsalar.
H ANKARA
Çankaya’da gelişme konut, Mamak’ta ticaret, akaryakıt 
istasyonu, Pursaklar’da konut, Yenimahalle’de  küçük 
sanayi sitesi, konut, Kahramankazan’da konut, 
ticaret, Sincan’da konut+ticaret niteliğinde imarlı arsalar.
H KOCAELI
Gebze’de akaryakıt, Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma 
niteliğinde imarlı arsalar.
H IZMIR
Narlıdere’de konut + ticaret + özel eğitim + cami + park 
niteliğinde imarlı arsa.
H TRABZON
Ortahisar’da konut niteliğinde imarlı arsalar.
H ELAZIĞ 
Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı 
arsalar,
H ERZINCAN
Merkezde konut, Üzümlü’de ticaret, konut niteliğinde 
imarlı arsalar.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra 1944 yılında Amerika 
Birleşik Devletlerinin Bretten 
Woods kasabasında yapılan 
anlaşmaya göre; IMF ve Dünya 

Bankası kurulacak, tüm üye ülkeler 
paralarını Amerikan Doları’na 
endeksleyecekler yani sabit bir kur 
belirleyeceklerdi. Böylece dünya 
ticareti Amerikan Doları üzerinden 
yapılacaktı. Herhangi bir ülkenin 
elinde Amerikan doları varsa ve 
talep etmesi durumunda bu doları 
Amerikan Merkez Bankası (FED) 
altına çevirmeyi garanti edecekti. 
Yine bu anlaşmada 35 Amerikan 
Doları bir ons altına eşit olacaktı. Bu 
anlaşmanın tabii ki pek çok detayı 
olmakla birlikte en önemli özelliği 
buydu. Bu vesileyle dünya ticaretinin 
büyük bir bölümü Amerikan Doları 
üzerinden yürümeye başladı. Amerika 
söz verdiği gibi bastığı her doların 
karşılığında altın rezerve ediyor 
ve talep edene dolar karşılığı altın 
satıyordu. 1971 yılına gelindiğinde 

Dolar endeksi nedir?

Hakan Akbulut

Amerika Birleşik Devletleri altın 
standardından vazgeçtiğini ve 
anlaşmayı iptal ettiğini açıkladığında 
Amerikan Doları dünya ticaretinin 
vazgeçilmezi olmuştu. Bu tarihten 
sonra Amerikan Doları ile altın 
arasındaki korelasyon yerini 
mürekkep ve kağıda bırakmıştı.

Bugün her ülkenin para birimi 
gerek Amerikan Doları karşısında ve 
gerekse diğer ülkelerin para birimleri 
karşısında dalgalanmakta ve pariteler 
oluşmaktadır. Ancak Amerikan 
dolarının değerinin tek tek ülke para 
birimleri karşısındaki değerinden 
ziyade küresel anlamda değerinin 
ne olduğunu ve artış azalışının 
takip edilmesin sağlamak amacıyla 
dolar endeksi oluşturulmuş ve takip 
edilmeye başlanmıştır. Böylece 
doların dünya üzerindeki değeri 
hakkında piyasa oyuncuları fikir 
sahibi olmaktadırlar. Dolar endeksi, 
doların dünyada en çok işlem gören 6 
adet yerel para biriminin karşısındaki 
değerini gösteren endekstir. Dolar 

Bugün her ülkenin 
para birimi gerek 
Amerikan Doları 
karşısında ve gerekse 
diğer ülkelerin para 
birimleri karşısında 
dalgalanmakta ve 
pariteler oluşmaktadır.
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Dolar endeksinin yükselmesi diğer altı 
para birimine karşı değer kazandığı; 
dolar endeksinde düşme olması da bu 
para birimlerine karşı değer kaybettiği 
anlamına gelir. 

endeksi hesaplamasında dâhil edilen 
6 adet para birimi, ABD’nin ticaret 
hacmi en yüksek para birimleridir. 
1973 yılında 100 baz olarak 
başlayan endeks, bu yıldan beri bu 
tabana göre hesaplanmaya devam 
edilmektedir. Bu altı adet para birimi 
EURO, Japon yeni, İngiliz Paundu, 
Kanada Doları, İsveç Kronu ve 
İsviçre Frangı’dır. Her para biriminin 
endeks de ki ağırlığı farklı dır. Bu 
endeks de Euro’nun payı yüzde 57.6, 
Japon Yeni’nin payı yüzde 13.6, 
İngiliz Paundu’nun payı yüzde 11.9, 
Kanada Doları’nın payı yüzde 9.1, 
İsveç Kronu’nun payı yüzde 4.2 ve  
İsviçre Frangı’nın payı yüzde 3.6 dır.

Euro’dan önce ise hesaplamada, 
Alman Mark, Fransız Frangı, İtalyan 
Lireti, Hollanda Guldeni ve Belçika 
Frangı bulunmaktaydı.

Dolar endeksinin yükselmesi 
diğer altı para birimine karşı değer 
kazandığı yine dolar endeksinde 
düşme olması bu para birimlerine 
karşı değer kaybettiği anlamına 
gelir. 

Grafikten de anlaşılacağı gibi 
endeksin başlangıcı olan 1973 
yılı değeri 100 olarak alınmış ve 
dolar endeksi 1985 yılında zirveye 
ulaşarak 133.7 seviyesine gelmiştir. 
Bu seviye doların en değerli olduğu 
noktadır. Daha sonra inişli çıkışlı 
bir trend izlese de bu noktaya bir 
daha ulaşamamıştır. Dolar endeksi 
en düşük seviyesini 2011 yılında 
görmüş ve 70.9’a kadar inmiştir. 
2018 yılı temmuz ayı itibariyle 
93 seviyesinde seyretmektedir. 
Dolar endeksinin yükselmesi doğal 
olarak doların değerinin artması 
anlamına geldiği için Türk Lirasına 
karşı da değerlenmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Son dört yıldır 
Türk Lirası’nın dolara karşı değer 
kaybetmesinin sebepleri arasında 
Amerikan Doları’nın 2011 yılından 
sonra küresel piyasalarda değerinin 
artmasının da etkisi bulunmaktadır. 
Dolar da yaşanan bu değerlenme 
gelişmiş ülkelerin paralarını 
etkilediği gibi Türkiye’nin de içinde 
yer aldığı gelişen ülkelerin para 
birimleri üzerinde de olumsuz etki 
yapmıştır.
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HABER
ANALİZ

TOPRAK 
KAVRAMI 
Günlük hayatımızda taşınmaz kavramlarını 
zaman zaman farklı bir anlamda dile 
getirebilmekteyiz. Bu tip kavramların 
başında ise ‘toprak’ kavramı gelmektedir.

Mustafa Aşkın-Bahadır Dalkılıç
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TOPRAK 
KAVRAMI 

Toprak kavramının 
sözlük karşılığı, 
‘yerkabuğunun, toz 
durumuna gelmiş 
türlü doğal kütle 

kırıntılarıyla, çürümüş organik 
cisimlerden oluşan ve canlılara 
yaşama ortamı sağlayan yüzey 
bölümü’ olarak tanımlanırken 
başka bir tanımda ise, ‘kayaların 
ve organik maddelerin çeşitli 
derecedeki ayrışma ürünlerinden 
meydana gelen, içinde geniş bir 
canlılar topluluğu barındıran, 
bitkilere durak yeri ve besin 
kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, 
uzun zaman içerisinde belirli 
özellikler kazanan en üst kısmını 
saran doğal, dinamik bir yapıdır’ 
şeklinde ifade edilmektedir.

Toprak kavramını sadece 
gayrimenkul tanımı düşünmek 
yerine biraz daha geniş kapsamda 
analiz etmek de yerinde olacaktır.

Toprak, atmosfer, hidrosfer 
ve biyosfer ile temas halinde 
bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, 
mineraller ve organik maddelerden 
ibaret Toprak ana materyalinin 
fiziksel parçalanma ve kimyasal 
ayrışması sonucunda oluşmaktadır. 
Bu oluşumda az çok birbirini 
izleyen fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik olaylar büyük rol oynarlar.

Fiziksel parçalanma olaylarının 
başında, sıcaklık değişmeleri, 
ıslanma, kuruma, donma çözülme, 
bitki köklerinin ve diğer canlıların 
mekanik etkileri olmak üzere, 
materyal üzerindeki basıncın 
azalması, tuz bırakması ve tuzların 
hidrasyon, akarsu, buzul ve 
rüzgarların etkileri sayılabilir.

Fiziksel parçalanma ve kimyasal 
ayrışma, belli koşullara sahip doğal 

bir çevrede (belli iklim ve bitki 
örtüsü) uzunca bir zaman süresi 
içerisinde, belli topografyaya sahip 
olan bir ana materyal üzerinde 
gerçekleşir.

10’DA 1’INDE ÜRETIM 
YAPILIYOR

Dünyanın yaklaşık yüzde 21’ini 
kara parçaları oluşturmaktadır. 
Karalar sadece yerleşim yerleri 
kurmak için gerekli olmayıp aynı 
zamanda tarımsal üretim içinde 
zorunludur.

Dünyadaki toprakların ancak 
1/10’inde üretim yapılabilmektedir. 
Ülkemizin arazi varlığının ise 
yaklaşık yüzde 36’sı işlenmekte, 
yüzde 28’i çayır ve mera, yüzde 
30’u orman ve fundalık olup, geriye 
kalan bölümü diğer araziler içinde 
yer almaktadır.

Toprak-insan ilişkisi ise 
oldukça eskiye dayanmaktadır. 
Her ne kadar, bu ilişki insanın 
yerleşik yaşama geçmesiyle 
birlikte daha görünür bir hal almış 
olsa da aslında insanın toprakla 
ilişkisi var olmaya başladığı 
andan itibaren başlar. İnsan, 
yaşamını sürdürebilmek için 
toprağa bağımlıdır. Etkinliklerinin 
neredeyse tümünü̈ toprağa dayalı 
gerçekleştirir. 

Toprak, ayağımızı sağlam 
şekilde basabildiğimiz yerdir. 
Bitkilere ve hayvanlara can 
verir. Bitkiler toprakta yetişir. 
Hayvanlarsa toprakta yetişen bu 
bitkilerle beslenir. İnsan da ilk 
var olduğu andan beri bu bitki ve 
hayvanlarla beslenir. Yani, insan 
için de yaşam topraktan gelir. 
Topraktan eşya yapar. Topraktan 
elde ettiği bitkilerden giysi yapar. 

Topraktan sanat yapar. İnsanın 
topraktan yararlanarak yaptığı 
resimler M.Ö. 7000 yıllarında bile 
evlerin duvarlarını süslemiştir. İlk 
bulunan yerleşim alanlarından 
biri olan Çatalhöyük, bu eşsiz 
güzellikteki resimlerle doludur. 

Fakat, insanın toprakla olan 
ilişkisi daha çok tarıma geçişle 
ele alınır. İnsanlar bir milyon 
yıldan fazla bir süre boyunca 
avcı-toplayıcı olarak oradan 
buraya taşınarak yaşamlarını 
sürdürdüler. 

11.000 yıl önce son buzul 
çağının bitiminde, iklimin 
değişmesiyle yeryüzünün önemli 
kısımları uzun kuru mevsimlere 
sahip oldu. Bu koşullar tohumlu 
ve yumru köklü yıllık bitkiler 
için uygun ortamı sağladı. Bu 
bitkiler tohum üreterek çok daha 
fazla enerjinin kullanılabilir 
biçimde sağlanmasına yardımcı 
oldu. Depolanabilen bu besinler 
bazı alanlarda öncelikle avcı-
toplayıcı toplum yapısında 
değişikliler meydana getirdi ve ilk 
yerleşkeler köyler halinde ortaya 
çıktı. Böylece tarım toplumları 
oluşmaya başladı. 

Ardından nüfusun artışı 
ve buna bağlı gereksinimlerin 
çoğalması yerleşim alanlarının 
büyümesine neden olmuştur. 
Yerleşim yerlerinin gelişimi 
mimari, alt yapı, buna bağlı 
teknikler ve şehirleşmeyi de 
gündeme getirmiştir. Antik 
çağlardan günümüze kadar göze 
çarpan ve devamlı ilgi odağı olan 
‘büyük şehirler’ olagelmiştir. 
İstanbul, Roma, Londra, Paris, 
Pekin gibi şehirler bunlara en 
tipik örneklerdir.

Dünyanın yaklaşık yüzde 21’ini kara parçaları oluşturmaktadır. 
Karalar sadece yerleşim yerleri kurmak için gerekli olmayıp 
aynı zamanda tarımsal üretim için de zorunludur.



66   TEMMUZ / AĞUSTOS 2018

RÖPORTAJ
MIMARISTUDIO

BASF Turk Ofisi

PROJELERIMIZI 
ÖZGÜN BIR DILLE 

ELE ALIYORUZ
“Dalında uzman kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak, 

bir takım çalışması ve proje çözüm ortaklığı 
yaklaşımı ile tüm süreci yönetiyoruz.”
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Mimaristudio’nun 
kurucu ortakları 
Mimar ve Yüksek 
Endüstri Ürünleri 
Tasarımcısı Ayça 

Akkaya Kul, Yüksek Mimar Önder 
Kul ile keyifli bir röportaj çalışması 
gerçekleştirdik.

Bize biraz kendinizden ve 
Mimaristudio’nun kuruluş 
sürecinden bahsedebilir misiniz?

Önder Kul: 2006 yılında, 
Mimaristudio çatısı altında serbest 
mimarlık faaliyetlerimize başladık. 
Mimari proje, iç mimari proje, saha 
uygulama ve uygulama kontrolü 
çalışmaları yanında, projeye özel 
mobilya ve aydınlatma tasarımları ile 
bunların üretimleri ile ilgili hizmetler 
veriyoruz. Son 10 yıldır yeni nesil 
çalışma mekanları üzerine çalışıyoruz. 
Bununla birlikte son dönemde 
biyofilik tasarım ve insan odaklı ‘well-
being’ yaklaşımı üzerine çalışmalar 
yürütüyoruz. 

Peki nedir well-being?
Önder Kul: ‘Well-being’ 

kavramını, insanın fiziksel, zihinsel 
ve ruhsal olarak dengeli ve iyi 
olma hali olarak özetleyebiliriz. Bu 
yaklaşım, günlük yaşamımızın yüzde 
95’ ini kapalı mekanlarda, 11 saatini 
ise teknolojiye bağlı olarak, yani 
tablet, akıllı telefon, bilgisayar vb. 
ile bir arada geçirdiğimiz bir hayat 
içinde en önemli arayışlardan biri 
haline geldi. Özelikle son yıllarda 
çalışma mekanları yani ofislerde 
‘well-being’ üzerine dünya ölçeğinde 
bir çok araştırmalar ve çalışmalar 
yapılmakta, makaleler yazılmakta, 
projeler hayata geçirilmekte. Biz de 
son dönemde çalışmalarımızı çalışan 
sağlığı ve esenliğini merkeze alan 
tasarımlar üzerine yoğunlaştırdık, 
çünkü Y kuşağı ve sıradaki Z kuşağı 
için well-being odaklı tasarımlar, iş 
seçimlerindeki ana kriterlerden biri 
haline geldi.

Bunlarla birlikte, şehirleşme 
ve doğadan uzaklaşmanın dünya 
üzerinde çalışanların sağlık 
ve esenlikleri ile ilgili yaşadığı 
sorunları artırdığı bir gerçek. Bu da 
çalışanların sağlık sebepleri ile iş yeri 
devamlılıklarını olumsuz etkilemekte. 

BASF Turk Ofisi

Mimar ve Yüksek Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Ayça Akkaya Kul, Yüksek Mimar Önder Kul

Hatta işyerinde bulunduğu süre 
içinde ne derece sağlıklı ve mutlu 
bir ortamda bulundukları da 
tartışılır. Global firmalar tarafından 
baktığımızda, firma giderlerinin de 
yüzde 90’ının aslında çalışanlarla 
direkt bağlantılı giderler olduğu 
görmekteyiz. Well-being üzerine 
projelerini geliştiren firmalar, enerji 
verimliliği, kira, işletmesel giderler 
üzerine yaptıkları harcamaların 
yanında, özellikle belirttiğimiz bu 
yüzde 90 oranındaki, çalışanları 
için yaptıkları iyileştirmeler ile 
daha etkili neticeler almaktalar. 
Biz de projelerimizde, insanı ve 
doğayı merkeze alan tasarımlar 

gerçekleştiriyoruz. İşverenlerimizi 
de ilk günden itibaren bu konularda 
aydınlatıyor ve yapılacak yatırımın 
gerçek hedefine ulaşması adına doğru 
yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz.

Mimaristudio’nun hayata 
geçirdiği projeleri sizden dinleyelim..

Ayça Akkaya Kul: Kurulduğumuz 
ilk yıllarda ağırlıklı konut, yeme-
içme ve ağırlama mekanları üzerine 
projeler gerçekleştirdik. 2008 yılı 
itibarı ile ulusal ve uluslararası 
firmalardan almaya başladığımız 
davetler ile kurumsal projeler ağırlıklı 
çalışma konumuz oldu. Çalışma 
mekanları, kurumsal ağırlama ve 
davet alanları, lab-ofis ve start-up 

PMSA Merkez Ofisi
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ofisler, teknoloji alt yapılı kurumsal 
müşteri deneyimleme merkezleri gibi 
projelerin yanında, yurt dışında büyük 
bir kongre merkezi projemiz hayata 
geçti. Basf Turk, Kibar Holding, 
Philip Morris SA Pazarlama ve 
Satış, İspak Ambalaj, Philip Morris 
Seyahat Perakende Satış, Vodafone, 
Turkcell İletişim Hizmetleri, Payguru, 
Polimeks İnşaat gibi önemli gruplar 
için farklı tip ve ölçekte projeler 
gerçekleştirdik. 

Tasarımlarında belirlediğiniz 
belli bir mimari tarz var mı?

Önder Kul: Projelerimizi 
birbirinden farklı ve özgün bir dille 
ele alıyoruz. Dalında uzman kişi 
ve kurumlarla iş birliği yaparak, 
bir takım çalışması ve proje çözüm 
ortaklığı yaklaşımı ile tüm süreci 
yürütüyoruz. Projelerimizin temeline, 
özellikle, doğa ve insanı alarak 
tasarımlarımızı geliştiriyoruz. Bu 
bağlamda, her yeni projede bir 
öncekinin üzerine koyarak, içinde 
insan sağlığı, mutluluğu ve esenliğini 
ön planda tutan, ‘well-being’ 
konusunu çalışmalarımızın temeline 
alıyoruz.

Ayça Akkaya Kul: Gerek 

işverenlerimizi ve gerekse iş liderliği 
yapan proje yönetim firmalarını, 
insanı merkezine alan, kullanıcı 
sağlık ve esenliğini ön planda tutan 
proje çalışmalarımızla aydınlatmaya, 
yeni projelerimizi bu bakış açısı 
ile geliştirmenin kazançlarını ve 
avantajlarını aktarmaya çalışıyoruz. 
Kuşak farkı ile başlayan değişimin, 
mekanın fiziksel yapısını değiştirme 
süreci içinde, sadece iç mimari 
değişimle değil, bütünsel bir değişim 
yönetimi (change management) ile 
ele alınması gerekliliğini anlatıyoruz.

Tasarlamaktan en çok keyif 
aldığınız alanlar nelerdir?

Önder Kul: Bizim için her bir 
projemizin, ölçeği ne olursa olsun, 
bize verdiği keyif birbirinden değerli. 
Zira her bir projemizi, aynı işveren 
grubuna gerçekleştirsek dahi, her 
birini farklı bir yaklaşım ile ele 
alıyoruz. Birbirinin tekrarı, adeta 
kopyası çalışmalar yapmamaya 
özellikle dikkat ediyor ve bu sebeple 
de farklı bir tasarım hizmeti almak, 
tasarlanan mekanı benzerlerinden 
ayıran özelliklere sahip olmasını 
isteyen işverenlerle çalışıyoruz. 
Hiçbir zaman gelen talepleri, 

projelerin büyüklüklerine göre 
değerlendirmeyiz. Bizim için önemli 
olan, vizyonu olan, iyi ve özenilmiş 
projeler gerçekleştirmek isteyen, 
en önemlisi verdiğimiz hizmete 
değer veren işverenlerle çözüm 
ortaklığı yapmaktır. Bu sebeple, 
bilgi ve birikimimiz ile kendimizden, 
özgün olarak, o proje özelinde katkı 
sağladığımız her çalışma bizim için 
kıymetlidir.

Estetik ve fonksiyonellik tasarım 
kaygılarınızın neresinde bulunuyor?

Önder Kul: Tasarım sürecinin ilk 
gününden, taşınmaya kadar, doğru 
ekiplerle yapılacak iyi bir planlama 
projenin en önemli ayağıdır. 
İyi planlanmış her proje, inşaat 
süreci boyunca da en az değişikliği 
beraberinde getirir, proje zamanında 
ve planlanan çerçevede tamamlanır. 
Öncelikle mekanın tüm işleyişi, 
verilen program, işverenin ihtiyaçları 
ve beklentileri doğrultusunda doğru 
şekilde kağıda aktarılabilmeli. Bu 
kurgu doğru yapılırsa, hedefe odaklı, 
fonksiyonel bir mekan ve proje 
çözümü de beraberinde gelir. Estetik 
kaygılar da, iyi ve doğru planlanmış 
proje üretme endişelerimizin 

Ispak Ambalaj Ofisi
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tetikleyicisi konumunda. Planlama 
ile başlayan bu kaygılar, formlar, 
malzemeler, renkler, gibi görsel 
öncelikli konuların yanında, inovatif 
çözümler, elektromekanik, akustik, 
aydınlatma gibi teknik gerekliliklerle 
de bir arada ele alınmalı. Sonuç 
olarak, doğru çözümlenmiş, doğru 
işleyen bir proje, göze de hitap eden 
bir şekilde neticelenir. 

Türkiye’de Kentsel 
Dönüşüm çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ayça Akkaya Kul: Kentsel 
dönüşüm konusunun ülkemizde 
doğru yorumlanmadığı kanaatindeyiz. 
Konu, tekil bina yenileme ya da 
az katlı, niteliksiz yapı gruplarının 
olduğu bir alanın, yüksek katlı 
ve insan ölçeğinden uzak yeni 
alanlar olarak inşa edilmesi 
olarak gerçekleşmekte. Geniş bir 
perspektifte ele alınan, doğru alt 
yapı planlamaları ile çalışmalara 
başlanan, nitelikli yapıların 
korunduğu, çok çeşitli sosyal 
donatı alanlarına, eğitim ve kültür 
yapılarına mutlak yer verilen, insan 
ölçeğinde bir şehircilik yaklaşımının 
sergilendiği, pilot projeler kentsel 
dönüşüm çalışmalarında doğru 
kapılar açacaktır. Bu sebeple, 
dünya üzerindeki başarılı örnekler 
incelenmeli, yerel yönetimler ve 
yatırımcılar özellikle akademisyenler, 
şehir ve bölge planlama uzmanları, 
mimar ve mühendisler ile birlikte, 

tüm fikirlere açık analitik çözümler 
üretmelidir.

Bu bağlamda, bu çözümler 
büyük şehirlerde, işlevi ne olursa 
olsun artık rant odaklı yeni bina 
yapımından ziyade, mevcut binaların 
rehabilitasyon çalışmaları ile birlikte 
insanlara nefes alabilecekleri geniş 
yaşam alanları yaratmak şeklinde 
olmalıdır. Aksi durumda 30 yıl sonra 
büyük şehirlerimiz tamamen yaşamaz 
hale gelecektir.

2018 hedefleriniz ve projeleriniz 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Önder Kul: 2017 yılında 
başlayan ve bu yıl tamamlanmakta 
olan projelerimizin yanında, farklı 
sektörlerden uluslar arası kurumsal 
firmalar ile devam eden yeni proje 

görüşmelerimiz söz konusu. 
Lakin, önceki yıllara göre özellikle 
mimarlık ve inşaat sektörü açısından 
zor bir yıla başladığımız da bir 
gerçek. Yılın ikinci yarısında, ilk 
yarısında yaşanan genel durağanlığın 
kısmen biteceğine ve sektörün 
nispeten canlanacağına inanıyoruz. 
Bunun yanında, önem verdiğimiz 
bir diğer çalışma konumuz olan 
ürün tasarımlarımız ile ilgili de 
yeni adımlarımız söz konusu. Bu 
yıl, Connection Turkey markası 
altında satışa sunulan ürünümüz 
Rom&Jul’ün yanında, tasarım ve 
geliştirme süreçleri devam eden 
mobilya, aydınlatma ve akustik yeni 
ürünlerimiz mevcut. Yakın gelecekte 
sizlerle paylaşıyor olacağız.  

“Birbirinin tekrarı, 
adeta kopyası 
çalışmalar yapmamaya 
özellikle dikkat ediyor 
ve bu sebeple de farklı 
bir tasarım hizmeti 
almak, tasarlanan 
mekanı benzerlerinden 
ayıran özelliklere 
sahip olmasını 
isteyen işverenlerle 
çalışıyoruz.’’Rom&Jul

PMSA Kağıthane Ofisi Turkcell Platinum Lounge
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Bomonti’nin çehresini 
değiştiren estetik 
binaların altındaki 
marka Yıldırım Yapı 
Grubu... Yıldırım 
Yapı Grubu’nun 
3. kuşak temsilcisi 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İç Mimar Kubilay Yıldırım ile hem 
projelerine hem sektöre dair bir 
röportaj gerçekleştirdik. Kubilay 
Yıldırım genç ve başarılı bir yönetici, 
45 yıllık aile şirketini geleceğe emin 
adımlarla taşıyor. 

Kuleli Evleri Bomonti

Bomonti’nin çehresini 
değiştiren marka

Yıldırım Yapı Grubu, 5 yıl içinde markasını 
Anadolu’ya taşımaya hazırlanıyor.

Yıldırım Yapı Grubu’nu sizden 
biraz dinleyebilir miyiz? 

Bir aile şirketiyiz biz. 1972 
yılından beri faaliyet gösteren bir 
firma, geçmişi çok eski... Biz 3. 
kuşak temsilcisi oluyoruz. Şimdiki 
müteahhit firmalara baktığımız 
zaman çoğunun yeni kurulduğunu 
görüyoruz, aralarında 5 yıllık 
firmalar var mesela... Tecrübe 
konusunda eksiklikleri olduğu için 
maalesef ilerde sıkıntı yaşıyorlar. 
Bizim 45 yıllık bir geçmişimiz var. 
Bu zamana kadar hep İstanbul’da, 

merkezi bölgelerde faaliyet gösterdik. 
Bomonti bölgesine de 2006 yılında 
geldik. Ancak 2006’dan 2009 yılına 
kadar sözleşme aşaması tamamlandı. 

Yeni projeleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 

Yeni planladığımız 2 proje var. 
Biri Beyoğlu, Piripaşa Mahallesi’nde. 
Orada gecekondular var, kat karşılığı 
inşaat sözleşmeleri yapmaya devam 
ediyoruz. İki adamız var, birinci 
ada 480 adet dairelik bir ada; 
orada sözleşme aşamasında yüzde 
80’lerdeyiz. Bir de hemen onun 
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Yabancıya 
satışlarımızda 
yüzde 20’lik bir 
oranımız var. 10 
tane müşteriden 
2 tanesi yabancı 
oluyor.

yanında ikinci bir adamız var, orada 
da 550 daire planlanıyor, oradaki 
sözleşmelerde de yüzde 40’a geldik. 

Kentsel dönüşüm yasasından 
faydalanılacak. 2019 yılında başlamayı 
planlıyoruz. Bir de son 10 yıldır 
devam ettiğimiz gibi yine Bomonti 
bölgesinde bir projemiz olacak. 5 
adanın birleşiminden oluşan bir proje. 
O projeye de Kuleli Evleri 5 Ada 
ismini verdik. O projemize de sene 
sonunda başlamayı planlıyoruz. 5 
Ada projesi, Akaretler’de uygulanan 
mahalle kültürünü tekrar yaşatmayı 

planladığımız 
bir proje 
olacak. 
İnsanların 
evinden inip 
çok rahat bir 

şekilde alışveriş 
yapabileceği, 

sokaklarda 
yürüyüp, bisiklet 

kullanabileceği 
mahalle konseptinde bir 

proje olacak. Orada da 450 daire 
olmasını planlıyoruz. Yatay mimariyi 
savunduğumuz için bun- dan 
öncekiler gibi bu projede de çok katlı 
yerine az katlı yapılaşmayı, yatay 
mimari benimsemeyi düşünüyoruz. 

Projelerinizde çalıştığınız 
mimarlar kendi bünyenizdeki 
mimarlar mı? 

Kendi bünyemizdeki mimar 
arkadaşlarla çizimleri tasarımları 
yapıyoruz, onlar uygulamaya sokuyor. 

Satışlarınız nasıl gidiyor? 
Yıldırım Yapı Grubu son 10 yıldır 

Kuleli Evleri projelerini Bomonti’de 
devam ettiriyor. Şişli-Bomonti şehrin 
merkezinde bir yer, birçok insanın 
oturmak istediği bir alan burası. 

Çünkü Beşiktaş, Mecidiyeköy, 
Nişantaşı, Taksim gibi birçok noktaya 
çok yakın mesafede. Bütün bu 
semtlerin kesişim alanı içerisinde. Bu 
nedenle merkezi oluşundan dolayı 
satış problemi yaşa- mıyoruz. Bugüne 
kadar satış problemi yaşamadık ama 
son bir yıldır durgunluk söz konusu. 

‘Birlikten Güç doğacak, Türkiye 
kazanacak’ kampanyasına hangi 
projeler ile katılım gösterdiniz? Kam- 
panya satışlara olumlu yansıdı mı? 

İndirim kampanyasına Kuleli 
Evleri Bomonti ve Kuleli Evleri 
Poyraz II projele- rimizle birlikte 
katıldık. İndirim kampan- yamız: 
yüzde 20 indirim, aynı zamanda 
60 ay, yüzde 0; 120 ay, yüzde 0 faiz 
oranı şeklinde... Kampanyanın 
olumlu bir etkisi oldu tabii. 
Kampanyanın duyurulduğu ilk haf- 
tada satışlarımızda yüzde 30-40’lık bir 
artış oldu. Kampanya ilk açıklandığı 
zaman satış ofisine gelenlerde, 
arayanlarda ve direkt satışlarda artış 
gözlendi. 
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Genel olarak sektörün gidişatını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İnşaat sektöründe belirli 
dönemler vardır. Belli dönemlerde 
durgunluk olur, belli dönemlerde 
açılır. Şöyle söyleyeyim; sene 
içerisinde Nisan-Mayıs-Haziran 
ortalarına kadar iyi geçer, ikinci 
dönem dediğimiz Eylül Ekim 
Kasım ayları da iyi geçen aylardır. 
Bu aylarda iyi geçmesi gerekirken 
biraz düşüş oldu. En son konut faiz 
oranlarının düşmesiyle yeniden bir 
hareketlenme oldu. Seçimlerden 
bitti. Eylül ayı gibi tekrar işlerin eski 
durumuna geleceğini düşünüyoruz. 

Yabancıya satış oranlarınız 
nasıl? 

Yabancıya satışlarımızda 
yüzde 20’lik bir oranımız var. 10 
tane müşteriden 2 tanesi yabancı 
oluyor. Aslına bakarsanız çok iyi bir 
oran... Genelde Irak vatandaşı, İran 
vatandaşı, Azerbaycan vatandaşı 
müşte- rilerimiz bulunuyor... Arap 
ülkelerinden vatandaşlara satış 
oranımız da yüksek... 

Döviz artışı yabancı yatırımcıya 
olan satışları artırıyor mu? 

Döviz yükseldiği zaman yabancıya 
satışlarımızda bir artış oluyor, hatta 
işler düşüyor ama bazen de döviz 
yükseldiği için dolar’ını, euro’sunu 
bozdurup daire alan sayısı da çok 
oluyor... Dövizin yükselmesi olumlu 
bir durum değil, tüm sektörlere 
zarar veriyor ama böyle artıları da 
olabiliyor. 

Anadolu’da yatırımlarınız olacak 
mı? 

Anadolu için önümüzdeki 5 yıl 
için planlamamız var. Bir taslak 
oluşturmaya çalışıyoruz. Öncelikle 
büyükşehirlerden başlayacağız. 
İstanbul’dan sonra İzmir ve Ankara 
planlarımız içerisinde.. 

Aldığınız arsalar var mı? 
İzmir’de görüşmelerimiz devam 

ediyor, ondan sonra da Ankara’ya 
geçeceğiz. 

Satışı devam eden projeleriniz 
hangileri? 

Poyraz I’de birkaç dairemiz var, 
Kuleli Evleri Bomonti’de ve Kuleli 
Evleri Poyraz II’de dairelerimiz 
mevcut. 

RÖPORTAJ
YILDIRIM YAPI GRUBU YKBY 
KUBILAY YILDIRIM 

Kuleli Evleri Poyraz II projesinin 
özelliklerinden bahsedebilir misiniz? 

Teslim ettiğimiz Kuleli Evleri 
Poyraz II projemizin satışları devam 
ediyor. Binanın inşaatı tamamlandı. 
Projemiz Bomonti bölgesinde Paşa 
Mahallesi’nde yer alıyor. Kuleli 
Evleri Poyraz II projemizin toplam 
inşaat alanı 9 bin 920 metrekare. 
94 adet daire mevcut. Bunların 8’i 
teraslı daireler, önlerinde terasları 
var. Site özellikleri içerisinde 7/24 
güvenlik bulunuyor. Her daireye 1 
adet kapalı otoparkı alanı veriyoruz. 
Site içerisinde fitness alanımız var, 
cep sinema salonumuz var. En önemli 
daire özelliklerinden bir tanesi de 
akıllı ev sisteminin olması. 

Dairenize gelmeden daire 
içerisindeki elektronik cihazları kontrol 
edebiliyorsunuz, bu da önemli bir 
özellik. Onun dışında elektrikli araç 
sarj ünitelerimiz var binanın içerisinde 
elektrikli aracı olanlar akşam eve 

geldikleri zaman araçlarını sarj edip, 
sabah yeniden kullanabiliyorlar. Bu da 
önemli bir özellik... 

Kentsel dönüşüm yasalarla 
hız kazandı. Süreçten memnun 
musunuz? 

Kentsel dönüşüm konusunda 
ufak tefek eksiklikler olabilir ama 
bunu Büyükşehir’e mâl etmek yanlış 
olur. Daha çok ilçe belediyelerinin 
eksikleri oluyor. Örneğin Paşa 
Mahallesi’nde parselleri hep tek 
tek yapmak zorunda kalıyoruz. 
Halbuki bütün adanın imzalarını 
alıyoruz. Tüm parsellerle kat karşılığı 
inşaat sözleşmelerini yapıyoruz 
fakat içerisindeki imarlar hiç uygun 
olmuyor, ara sokaklar var, çok kötü 
planlı yapılaşmalar var... Aslında 
Kağıthane bölgesinde olduğu gibi 
Şişli’de de ada bazında dönüşüm 
olsa çok daha faydalı olacaktır. O da 
Büyükşehir’le alakalı bir konu değil 
ilçe belediyeleriyle alakalı konular...

Son 10 yıldır devam ettiğimiz gibi 
yine Bomonti bölgesinde bir projemiz 
olacak. 5 adanın birleşiminden oluşan 
bir proje. O projeye de Kuleli Evleri 5 
Ada ismini verdik. 

Kuleli Evleri Poyraz II
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MUTFAK

•••  Ekmeklerinizin 
daha uzun 
süre taze 
kalabilmesi 
için ekmek 
dolabınıza 
birkaç elma 
koyun. 

Mutfak hayatındaki 
pratik bilgiler hem vakit 

kazandırıyor hem de daha 
lezzetli, sorunsuz yemekler 

için ipuçları veriyor. Bu 
önerileri not edin!HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK İPUÇLARI

•••  Tencerenin başında beklemek 
istemediğiniz zamanlarda taşmasını 
önlemek için tahta bir kaşığı 
tencerenin üzerine yatay şekilde 
yerleştirebilirsiniz.

•••  Zencefili soymak için kaşık 
kullanabilirsiniz. 

•••  Patatesleri doğradıktan sonra 
soğuk suda bekletirseniz 
kahverengileşmesini 
önlersiniz.

•••  Muzun daha uzun süre 
dayanması için koparıldığı yere 
plastik sarabilirsiniz.

•••  Sarımsağı kolayca soymak için 
dişlerini bıçağın yan tarafıyla 
ezmeniz yeterlidir. Kabukları 
kolayca ayrılacaktır.

•••  Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 
saniye ısıtmalısınız.

•••  Fazla yumuşamış tereyağını 
bir kase içerisinde buza 
batırırsanız hızlıca donacaktır.

•••  Yarı yumuşak peynirleri ortalığı 
kirletmeden rendelemek için 
30 dakika önceden buzluğa 
koymanız yeter.

•••  Açılmayan kavanoz kapağını sıcak 
suyun altına tutarsanız metal genleşir 
ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

•••  Kreplerinizin muntazam olması için bitmiş bir ketçap şişesi kullanabilirsiniz. 
Yıkadığınız şişenin içine hazırladığını krep hamurunu koyun ve tavaya sıkarak 
düzgün ve eşit biçimde yayılmasını sağlayın. 
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SOSYAL 
BELEDIYECILIK 

ILE ZIRVEYI 
GÖREN 

ZEYTINBURNU
“Amacımız Zeytinburnu’nda yaşayan 

herkesin mutlu olması, kendini huzurlu 
hissetmesi.”

Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın ile 
Emlak Konut’a özel bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Sizi biraz tanıyabilir 
miyiz? Büyüdüğünüz mahallede 
komşuluk ilişkileri nasıldı?

1960 yılında Giresun’un Piraziz 
ilçesine bağlı Bozat beldesinde 
dünyaya geldim. 1985’te İstanbul 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 
mezun oldum. Yüksek lisansımı 
da yine İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 
Bölümü’nde ‘Yerel Yönetimlerde 
Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal 
Belediyecilik Uygulamaları’ konulu 
tezimle tamamladım. 1999 yılında 
çocukluğumda sokaklarında 
kaybolduğum Zeytinburnu’na 
belediye başkanı seçildim. Belediye 
Başkanlığı’nın yanı sıra UCLG-
MEWA Yönetim Kurulu Üyesi ve 
TDBB Başkan Vekili görevlerimi 
sürdürüyorum. 1985’ten beri 
fotoğraf çekiyorum. 2011 yılında 
‘Yeryüzünden Portreler’, 2018 yılında 
‘An’a Tanıklık’ ismiyle iki kişisel 
fotoğraf sergisi açtım. Komşuluk 
ilişkilerimiz Zeytinburnu’nda hep 
sıcak, hep vefalı ve hep kardeşçeydi. 
Ara sıra ilçemizde ufak tefek 
tökezlemeler olsa da bu kardeşliği, 
vefayı ve sıcaklığı her daim yaşamaya 
devam ettik. Zeytinburnu hem 
Türkiye, hem Türkî Cumhuriyetler, 
hem Uzak Asya hem de Balkanlardan 
ve son zamanlarda da başta Suriye 
olmak üzere Orta Doğu’dan göç 
etmiş, doğdukları toprakları bırakmak 
zorunda kalmış insanlarla kurulmuş 
ve büyüyen bir ilçe. Güvenli bir 
liman... Bu kadar farklı insan sadece 
birbirine gönlünü açabildiği ölçüde 
huzurlu olabilir. Ve bu huzur zeminin 
sağlanması için belediye olarak da 
hep çabaladık. ‘Yöresel Günler’ gibi 
etkinliklerimizle, herkesin birbirini 
tanıması, birbirinin sofrasına misafir 
olması için zemin oluşturmaya gayret 
ettik. Çok şükür, başardık.

Zeytinburnu için yakın ve uzun 
vadede hedefleriniz nelerdir?

1999’da belediye başkanı 
seçildiğimde bir anket yaptırmıştım. 
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Ankette Zeytinburnu’nda yaşayan 
insanlarımıza, “Zeytinburnu’nda 
yaşamaktan memnun musunuz?” 
sorusunu sormuştuk. Soruya 
“Evet” diyenlerin oranı yüzde 
30’lar civarında kalmıştı. Anketten 
Zeytinburnulu hemşerilerimizin, 
yaşadıkları ilçeden memnun 
olmadıkları sonucu çıkmıştı. 
Yıllar içinde yeni anketlerde bu 
soruyu sormaya devam ettik. 19 
yılın sonunda “Zeytinburnu’nda 
yaşamaktan memnun musun?” 
sorusuna, “Evet” diyenlerin oranı 
yüzde 85’i geçti. Bu kayda değer 
bir başarı ancak bizim için yeterli 
değil. Amacımız Zeytinburnu’nda 
yaşayan herkesin mutlu olması, 
kendini huzurlu hissetmesi... İşte bu 
kapsamda projeler üretmeye devam 
ediyoruz. Zeytinburnu’na değer 
katacak projeler üretiyoruz. Yakın 
tarihte açılışını gerçekleştireceğimiz 
Kültür Vadisi’nden, yine yakın tarihte 
kazma vurup yapmaya başlayacağımız 
Türkiye’ye model olacak Zeytinburnu 
Millet Bahçesi’ne, İstanbul’un 
en büyüğü olacak Spor Toto 
Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti’nde, 
bisiklet projemize kadar bitmek üzere 
olan, yolda olan ve başlayacağımız 
daha onlarca proje var.

Bölgedeki konut yatırımlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

19 sene önce biz ilçe olarak çok 
parlak bir görüntüye sahip değildik. 
İnsanların gelmek isteyeceği, gıpta 
ile bakacağı, burada olmak isteyeceği 
bir ilçe haline gelmek için uzun bir 
yolculuğa çıkacağımızı da biliyorduk. 
Bunun için çok uzaklara bakmaya 
da gerek yoktu, emlak fiyatları 
bunu doğruluyordu. Ortalamaya 
baktığımızda bizdeki emlak fiyatları 
İstanbul ortalamasına göre bir hayli 
düşüktü. Ancak bugüne baktığımızda 
Zeytinburnu’ndaki daire fiyatları 
İstanbul’un en pahalılarından oldu. 
Hem yeni ve prestijli projelerin sayısı 
arttı, hem de Zeytinburnu’ndaki 
vatandaşlarımızın tasarruf ederek 
birikimleriyle aldıkları yerlerin değeri 
birkaç misli arttı. 

Belediyenizin sosyal projeleri 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Sosyal belediyecilik Türkiye’de 

Merkezefendi Millet 
Kıraathanesi tematik 
bir kitap arşivine 
sahip. Burada 
dünyanın bütün 
şehirleriyle alakalı bir 
arşiv oluşturuyoruz. 
Bu anlamda da 
Merkezefendi Millet 
Kıraathanesi çok 
farklı bir yer olacak.

belediyecilik alanında son yılların 
önemli meselelerinden biri oldu. 
Klasik belediyecilik hizmetlerinin 
verilmeye başlamasından ve 
sorunların ortadan kaldırılmasından 
sonra sosyal belediyecilik ve kültürel 
belediyecilik alanında hizmet 
üretilmesi gerekliliği gözüktü. Zaten 
belediyelerin hizmet anlayışında 
olması gereken de baştan beri buydu. 

Biz sosyal belediyecilik 
konusunda şu eksende düşünüyoruz: 
Dezavantajlı gruplar, yani ortalama 
insana göre belli başlı konularda 
eksik kalan insanların pozisyonlarını 
iyileştirmek, toplum içinde onların 
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İspark işbirliğiyle 
Avrupa’da 
örnekleri bulunan 
paylaşımlı bisiklet 
sistemini tüm 
Zeytinburnu’nda 
hayata geçirdik. 

hayatını idame ettirmesiyle ilgili 
olumsuzlukları gidermekle alakalı 
projeler üretiyoruz. Bunu ekonomik 
durumu yeterli olmayanlardan tutun 
da, belli alanlarda fiziki olarak 
dezavantajlı olan vatandaşlarımıza 
kadar herkese ulaştırmaya, onların 
dezavantajlarını gidermeye 
çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı 
da kurumsal bir çatı altında 
sunuyoruz. O çatımız da AKDEM, 
yani Aile Kadın Destekleme ve 
Engelliler Merkezi. Burada ailenin 
yapısını güçlü kılmak, ailede 
mutluluğun, huzurun sağlanmasına 
yardımcı olmak ya da bunlar yoksa bu 
konuyla alakalı adımlar atmak, aile 
içinde dezavantajlı bireyler, engelliler 
varsa onlara yardımcı olmak başlıca 
gayemiz. Örneğin, kendi ihtiyaçlarını 
karşılayamayan büyüklerimize evde 
bakım hizmeti, keza aynı şekilde 
hasta nakil hizmeti gibi hizmetlerimiz 
de bunlara dâhil. Ekonomik durumu 
iyi olmayan ya da sağlığı elvermediği 
için yemek yapamayanlara yemek 
hizmetleri gibi faaliyetlerimiz de var. 
Keza aş evimizde her gün sıcak çorba 
ikram ediyoruz. 

Bu bizim olmazsa olmazımız. 
Hatta 2009 seçimlerinde benim 
seçim vaatlerimden birisi de: ‘Sosyal 
belediyecilik denince Zeytinburnu 
Belediyesi akla gelecek’ti. Biz dua 
almak, dezavantajlı bireylerimizin 

pozisyonunu iyileştirmekle ilgili 
yoğun bir gayretin içerisinde olacağız 
demiştik. Bu artık Türkiye’de bütün 
belediyelerin imkânları ölçüsünde 
yapması gereken, üretmesi gereken 
bir hizmet alanı. 

Kentsel dönüşüm yasalarla 
hız kazandı, Zeytinburnu tarihi 
zenginliklere sahip bir bölge, 
Zeytinburnu’nun dönüşümü için 
neler söylemek istersiniz?

Zeytinburnumuz, surların öte 
yanı, göçle kurulmuş, Fetih’in 
başladığı ilçe. Böylesi bir geçmişle iç 
içe yaşamak bizim için hem bir gurur 
hem de büyük bir sorumluluk. Biz 
öncelikli olarak afet referanslı kentsel 
dönüşüm, yani depreme ilçemizi 
hazırlamak, afet yaşandığında 
olumsuz durumlarla karşılaşmamak 
için çok ciddi projeler yürütüyoruz. 
Yasalarla belirlenmiş yol haritaları 
var ve bu çerçevede hareket etmek 
durumundayız. Halihazırda devam 
eden kentsel dönüşüm projelerimiz 
var ve en kısa süre içinde bitmesi 
için üzerimize düşeni anında yapmak 
için durmadan çalışıyoruz. Biz 
Zeytinburnu’ndaki afet referanslı 
kentsel dönüşüm çalışmalarını 30 
yıllık bir planlamaya tabi tutmuştuk. 
Hemen hemen sürenin yarısı 
tamamlandı. Kalan süreç içerisinde 
de bizde afet referanslı kentsel 
dönüşümün tamamlanması gerekiyor.

Bunun dışında bir de kültür 
referanslı kentsel dönüşüm 
çalışmalarımız var. Buradaki 
amacımız ise az önce söylediğim gibi, 
iç içe yaşadığımız geçmişimizdeki 
yaşanmışlıkları açığa çıkarmakla 
alakalı çok büyük projeler 
yürütüyoruz. Geçmişte ortaya 
koyulmuş olan eserleri, yapıları 
yeniden gün yüzüne çıkarmak, onları 
ihya etmek, restorasyonu gereken 
eserleri, yapıları restore etmek en 
önemli gayelerimizden. Bu anlamda, 
19 sene önce bir hayal olarak 
başladığımız Kültür Vadisi projesinde 
sona geldik. Rabbime şükürler olsun, 
seneler evvel gündüz girmeye cesaret 
edemeyeceğiniz bölge şu anda kültür 
turizminin İstanbul’daki Sultanahmet 
ve Eyüpsultan’la birlikte anılan 
üçüncü adresi haline geldi. 

Farkındalık oluşturmak için ben artık 
mümkün olduğunca makam aracı 
kullanmıyorum ve ilçe içinde bir yerden 
bir yere bisikletle gidiyorum. 
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Trafikte devrim
Son olarak ise trafikte bir 

dönüşüm başlattık. Türkiye’de, 
trafikte devrim olacak bir harekete 
başladık. Yaptığımız araştırmalara 
göre Zeytinburnu’ndaki trafik akış hızı 
saatte 20 ile 30 kilometre civarında 
bulunuyor. Bu durumda mevcut 
yasaya göre trafik hızı, belirli bir 
limitin altına düştüğünde bisikletler 
yolu araçlarla ortak kullanabiliyor. 
Biz de durumdan yola çıkarak 
Zeytinburnu’nda bisiklet projesini 
başlattık. Farkındalık oluşturmak 
için ben artık mümkün olduğunca 
makam aracı kullanmıyorum ve ilçe 
içinde bir yerden bir yere bisikletle 
gidiyorum. Aynı şekilde belediye 
personelimiz de toplu gidişler 
haricinde araç kullanmıyor, bisiklete 
biniyor. İspark işbirliğiyle Avrupa’da 
örnekleri bulunan paylaşımlı bisiklet 
sistemini tüm Zeytinburnu’nda hayata 
geçirdik. Her 400 metre içinde bir 
bisiklet istasyonu bulunuyor ve siz 
buradan basit bir işlemle ilk yarım 
saat kullanımı ücretsiz olan bisikletleri 
alıp istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. 
Bununla birlikte sık aralıklarla 
kurmuş olduğumuz bisiklet park 
yerleri var. Şahsi bisikletlerinizi de 
buraya park edip, rahatlıkla işinizi 
halledebiliyorsunuz. Yani artık 
Zeytinburnu’nda bir yerden bir yere 
gitmek için motorlu taşıta ihtiyacınız 
yok. Avrupa, zenginleştikçe bisiklete 
biniyor. Çin, zenginleşmeye başladı 
ve orada da bu bisiklet meselesi 
devlet güdümünde bir politikayla 
yürütülüyor. Bisiklet hem trafik, hem 
çevre hem de sağlık için faydaları 
saymakla bitmeyecek bir ulaşım aracı. 
Biz bu sebeplerle Zeytinburnu’nda 
bu hareketi başlattık ve çok kısa 
sürede vatandaşlarımızdan yüzde 
80’lere varan bir destek aldık. 
İnşallah buradan başlattığımız bu 
hareket ülkemize yayılacak ve bisiklet 
hayatımızın önemli bir parçası haline 
gelecek. 

Zeytinburnu belediyesi kültür-
sanat çalışmalarıyla da ön plana 
çıkıyor, bu konudaki mevcut 
projeleriniz nelerdir?

2009 yılındaki seçim 

vaatlerimizden biri yukarıda da 
belirttiğim gibi kültür belediyeciliği 
noktasındaydı. Kültür belediyeciliği 
denince akla Zeytinburnu gelecek 
demiştik ve bunu da başardık çok 
şükür. Biz kültürün kalıcı olduğuna 
inanıyoruz. Zeytinburnu’ndaki kültür-
sanat faaliyetlerini Zeytinburnu 
Kültür ve Sanat Merkezi’nden yola 
çıkarak yürütüyoruz. İlçemizdeki 
geçmiş-gelecek bağlantısını 
kurmakla alakalı bu merkezimizin 
vatandaşlarımız açısından çok 
büyük önemi olduğuna inanıyorum. 
Kültür sadece kültürlenmenizi 
sağlamıyor, sağlığınıza bile yararı 
var. Mesela emekliler, kültür sanat 
merkezimize geliyorlar ve inanın 
kendileriyle konuşunca zikrediyorlar, 
eskisine göre daha sağlıklılar. Ya 
da gençlerimiz kültür merkezinde 
yeni bir hobi ediniyor, gitar çalıyor, 
oyunculuk atölyesine gidiyor ve 
sokakta zararlı alışkanlıklardan uzak 
kalıyor. Ya da anneler çocuklarıyla 
geliyor, çocuklarını tiyatroya 
bırakıyorlar, kendileri başka hobilerle 
ilgileniyorlar. Yani burası sadece 
kültürel aktivitelerin gerçekleştiği bir 
yer değil, ailelerin güvenle gelebildiği 
bir yuva oldu. Bu açıdan biz çok 
mutluyuz ve böylesi lokomotif bir 
merkez oluşturduğumuz için çok 
gururluyuz. Gurur duyduğumuz bir 
konu daha var kültürle alakalı. O da 
bizim kültür yayınlarımız. Bugüne 
kadar 49 numaralı eser yayınladık. 
Sergi katalogları da dâhil toplam 103 
basılı eserimiz var. 2014’te Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından ‘Yılın 
En İyi Kamu Yayıncısı’ ödülüne 
layık görüldük. Bu bizim için çok 

gurur verici bir ödül oldu. Sosyal 
projeler, çevre projeleri gibi alanlarda 
çok fazla ödül aldık ancak kültür 
yayınlarımızla aldığımız bu ödülün 
gönlümüzde ayrı bir yeri var. Kültür 
yayınlarımızla her sene TÜYAP ve 
CNR Kitap Fuarları’nda yer alıyoruz. 
2016 senesinde başlayarak ise 
dünyanın en önemli kitap fuarı olan 
Frankfurt Kitap Fuarı’na katılmaya 
başladık. İnşallah önümüzdeki 
senelerde de düzenli olarak katılarak 
ülkemizi gururla temsil etmeyi 
hedefliyoruz. Şunu biliyoruz ki, 
kendimizi, kültürümüzü tanıdıkça, 
gelecekle ilgili önümüzü çok daha net 
görebiliyoruz.  

Kültürle alakalı bir önemli 
çalışmamız ise kıraathanelerimiz. 
Türkiye’de bir ilk olan ve model 
olan kıraathanelerimizin ilkini 
Merkezefendi’de kurduk. 
Geçtiğimiz aylarda ise Seyyidnizam 
Millet Kıraathanesi’ni açtık. Bu 
iki kıraathanemizde de çalışan, 
okuyan herkese çay, çorba, kahve, 
internet, hatta belli sayıya kadar 
fotokopi ve tarama ücretsiz. 
Merkezefendi Millet Kıraathanesi 
tematik bir kitap arşivine sahip. 
Burada dünyanın bütün şehirleriyle 
alakalı bir arşiv oluşturuyoruz. Bu 
anlamda da Merkezefendi Millet 
Kıraathanesi çok farklı bir yer olacak. 
Bu iki kıraathanemiz dışındaysa 
yine Zeytinburnu Kültür Sanat 
Merkezi’nde kütüphanelerimiz 
ve Türkiye’ye model olan Bilgi 
Evlerimizde de 7 adet kütüphanemiz 
var. Ve inanın, hem kıraathanelerimiz 
hem de kütüphanelerimiz hiçbir 
zaman boş kalmıyor. 

“Aş evimizde her 
gün sıcak çorba 
ikram ediyoruz.”
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BÖLGE RAPORU
ÜMRANİYE

İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi’ne ev sahipliği yapan 
Ümraniye ilçesi halen Türkiye 
genelinde inşaat ruhsatı verme 

anlamında ilk sıralarda yer alıyor. 
İlçede toplam yapı stokunun yüzde 
64’ü son 14 yılda inşa edildi. Bugün 
itibarıyla daire ve dükkânlardan 
oluşan 320 bin yapısı bulunan 
Ümraniye’nin 200 bini yine son 
14 yılda yapıldı. Özellikle kentsel 
dönüşüm konusunda İstanbul’a örnek 
olan Ümraniye Belediyesi, Anadolu 
yakasında verilen her iki ruhsattan 
birinin sahibi durumundadır. 

Konuyu değerlendiren Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, göreve 
geldiklerinden bu yana ilçe sınırlarında 
hiçbir yerde hiçbir surette kaçak 
yapılaşmaya müsaade etmediklerini, 
2004’te ilçenin havadan fotoğraflarını 
çekerek yasal olmayan yapılar 
konusunda ilçeyi kayıt altına aldıklarını 
söyledi. Milliyet’e değerlendirmelerde 
bulunan Hasan Can, “Göreve 
gelir gelmez depreme dayanaksız 
binaların dönüşümü için süratle 
imar düzenlemesi yaptık. Depreme 
dayanıksız binalar yıkılarak yerlerine 
depreme dayanıklı yeni yapılar inşa 
edildi. Bu uygulamalarla, kentsel 
dönüşüm konusunda tüm İstanbul’a 
örnek olan Ümraniye Belediyesi, 
Anadolu yakasında verilen her iki 
ruhsattan birinin sahibidir” dedi.

400 KALICI ESER 
INŞA EDILDI

Ümraniye, İstanbul’un Anadolu 
Yakası’nın en büyük ilçesi 
durumundadır. Depreme dayanıklı 
konut stoku ile dönüşümünü kendi 
içerisinde tamamlamak üzere olan 
ilçenin, İstanbul uluslar arası Finans 
Merkezi ile geleceğinin daha da 
parlaması bekleniyor. Lokasyonu ile 
kentin merkezi noktalarına en yakın 
ilçelerden Ümraniye, 1960’ta Organize 
Sanayi Bölgesi olmasının ardından 
yoğun göç aldı. İlçeye son 14 yılda 
400’ü aşkın kalıcı eser 
kazandıran Ümraniye 
Belediyesi, verdiği 
ruhsat ve inşaat alanı 
rakamlarıyla Türkiye 
rekoru kırdı.

BANKALAR 
MERKEZLERINI TAŞIYOR

Kira fiyatlarının da arttığı ilçenin 
Tepeüstü bölgesinde birçok bankanın 
merkezleri bulunuyor. İnşaatına 
başlanan ve Avrupa’nın sayılı finans 
merkezlerinden biri olacak olan 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
de Ümraniye’nin sınırları içerisinde 
yer alıyor. Böylelikle Ümraniye, Avrupa 
yakasının Maslak hattına rakip olacak. 
Ümraniye’nin yeni simgesi Uluslararası 
Finans Merkezi ile İstanbul dünyada fon 
akımlarının ana yollarından biri olacak. 
Dünyanın parası İFM ile İstanbul’a 
akacak. Uluslararası Finans Merkezi’nin 
Proje büyüklüğü 9 milyar TL’yi geçecek. 
Bu projeye hitap edecek şekilde dizayn 
edilen metro hattı da Ümraniye’nin 
canlılığını artıracak.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can

FİNANS 
MERKEZİ’NİN 

EV SAHİBİ 
RUHSATLARDA DA 

ZİRVEDE
İstanbul finans merkezinin ev sahibi Ümraniye 
inşaat ruhsatında ilk 3 ilçe arasında yer alıyor. 
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IFM PROJESINDE 
SON DURUM

İstanbul Finans Merkezi hizmete 
girdiğinde, New York, Londra ve 
Dubai’de yer alan mevcut finans 
merkezlerinden daha büyük olacak. 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, 
560 bin metrekare ofis binaları, 90 bin 
metrekare alışveriş, 60 bin metrekare 
rezidans, 2000 kişilik konferans merkezi 
olmak üzere yaklaşık 810 bin metrekare 
emsal inşaat alanı ile 1500 kişilik 2 adet 
cami, 1 adet ilköğretim okulu, Emniyet 
ve İtfaiye binaları, kreş ve sağlık tesisleri 
gibi sosyal donatı alanlarıyla ve metro 
bağlantısı ile, Anadolu Yakasının yeni 
finans merkezi bir yaşam alanı haline 
gelecek.
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden 
esinlenerek tasarlanan İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi, Tarihi 
Yarımada, Topkapı Sarayı ve 
Kapalıçarşı’nın etkilerini günümüze 
taşımayı amaçlıyor. Ataşehir’de E5 ile 
TEM otoyollarının kesiştiği alanda yer 
alacak merkez, konumu ve mimarisiyle 
öne çıkıyor.

ÇEVREYE DUYARLI 
BINALAR OLACAK

Elektrik enerjisini kendi üreten, 
çevreye duyarlı, düşük karbon 
emisyonlu akıllı binalardan oluşacak 
merkezde, birbirini yedekleyen kablolu 
ve kablosuz internet, iletişim iç ağı, 
mobil telefon, yol bulma, otopark 
yönetimi ve elektronik güvenlik 
sistemleri yer alacak. Metro ve çevre 
yollarıyla rahat ulaşımın planlandığı 
merkezin, spor, alışveriş, eğlence 
konseptiyle de vatandaşlar için cazibe 
merkezi olması hedefleniyor.

KAMU VE ÖZEL FINANS 
KURUMLARI YER ALACAK

Ataşehir’de kurulmakta olan 
İFM’nin dünyanın en önemli finans 
merkezlerinden birisi olması 
planlanıyor. Çok sayıda kamu ve 
özel finans kurumunu bünyesinde 
barındıracak olan proje, İstanbul’un 
çekim gücünü olumlu yönde etkilemesi 
bekleniyor. Projenin 2020’de bitirilmesi 
ön görülüyor.

ALEMDAĞ CADDESI 
BAĞDAT CADDESI’NI 
GERIDE BIRAKTI

Altyapısı yenilenmiş, prestij 
caddeleriyle, parkları, kültür 
merkezleriyle ve diğer sosyal donatı 
alanlarıyla Ümraniye, yalnızca 
İstanbul’un değil Türkiye’nin örnek 
ilçelerinden biri olma yolunda 
hızla ilerliyor. Hatta ilçenin prestij 
caddesi Alemdağ Caddesi, cirosuyla 
Bağdat Caddesini bile geride bırakmış 
durumda.
Alışveriş Merkezi Kiralama ve Yönetim 
Danışmanlığı’nın yaptığı araştırma 
ve analizler sonucu, Alemdağ 
Caddesi ciro konusunda cadde ve 
mağazacılıkta 1’inci oldu. Metronun 
da hizmete girmesiyle birlikte trafik 
yoğunluğu azaldı.

Altyapısı yenilenmiş, prestij 
caddeleriyle, parkları, kültür 
merkezleriyle ve diğer 
sosyal donatı alanlarıyla 
Ümraniye, yalnızca 
İstanbul’un değil Türkiye’nin 
örnek ilçelerinden biri olma 
yolunda hızla ilerliyor. 

İFM’DE  
YAŞAM

25 bin kişilik ziyaretçi 
kapasitesi ve 11 bin kişilik 

yaşayan nüfusuyla 7 gün 24 
saat yaşamın olacağı bir alan 
olarak tasarlanan merkezin, 
deprem analizleri Boğaziçi 

Üniversitesi Kandilli Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
tarafından yapıldı.
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KONUT 
GELİŞTİRİCİLERİNİN 
HEDEFİNDEKİ BÖLGE

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 
Özel Projeler Değerleme Uzmanı 
Güneş Özçelik Emlak Konut için 

Ümraniye bölgesini değerlendirdi.

Son yıllarda Anadolu 
Yakası’nın önemli 
merkezlerinden biri 
haline gelen Ümraniye 
ilçesi, ana arterlere 

yakınlığı sayesinde Avrupa Yakası’na 
da rahat erişim sağlanabilen bir bölge 
konumundadır. Son dönemlerde 
hızlanan alternatif ulaşım ve 
altyapı çalışmalarıyla gayrimenkul 
piyasasının en önemli etkenlerinden 
biri olan erişilebilirliğin güçlenmesi 
bölgenin değerinin hızla artmasına 
olanak sağlamıştır. Ümraniye 
ilçesinin yerleşim için yoğunlukla 
tercih edilmesi ve bunun yanı sıra 
iş alanlarının da bölgeye entegre 
olmaya başlaması, ilçeyi Anadolu 
Yakası’ndaki merkez ilçelerden 
biri haline getirmektedir. Bölgenin 

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu 
ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 
yakınlığının yanında 3. Köprü bağlantı 
noktasına da oldukça yakın konumlu 
olması, ulaşılabilirlik açısından 
bölgeyi avantajlı kılmakta ve yerleşim 
bölgesi özelliğini desteklemektedir. 

Ümraniye bölgesi, ulaşım 
bağlantılarının güçlü olması ve 
barındırdığı nüfus açısından son 
yıllarda konut, otel, hastane ve 
alışveriş merkezi projelerinin hız 
kazandığı bir lokasyon olmuştur. 
İstanbul Finans Merkezi’nin ilçede 
konumlandırılmasından sonra bölge, 
‘Finans Merkezi’ kimliğiyle ön plana 
çıkmaya başlamıştır. 

Finans Merkezi projesi 
tamamlandığında ilçenin, Anadolu 
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             * Değerler belirlenirken standart tarzda yeni konutlar dikkate alınmıştır.

Yakası ve İstanbul’ un en gözde ofis 
bölgelerinden biri haline dönüşmesi 
beklenmektedir. Ümraniye bölgesinin 
erişilebilirliğini önemli derecede 
artıran Üsküdar – Ümraniye – 
Çekmeköy - Sancaktepe metro 
hattının ilk etabı olan Üsküdar – 
Yamanevler etabı 15 Aralık 2017 
tarihinde faaliyete geçmiştir. Hattın, 
Üsküdar Marmaray istasyonu ve 
Altunizade metrobüs istasyonu ile 
bağlantısının sağlanması ile Anadolu 
ve Avrupa Yakaları arasındaki 
ulaşıma da alternatif doğmuştur. 

METRO HATTI ULAŞIMI 
HIZLANDIRIYOR

2018 yılında 2. etabının da 
faaliyete geçmesi planlanan hat 
ile Anadolu Yakasında ikamet 
edenlerin Üsküdar’a ulaşımları 
sağlanarak Avrupa Yakasına 
geçişlerinde kolaylık sağlanacaktır. 
Hattın tamamının faaliyete geçmesi 
ile birlikte bölgenin Sancaktepe ile 
bağlantısı metro hattı ile de sağlanmış 
olacaktır. 

Üsküdar Ümraniye Sancaktepe 
bölgelerinden geçen hat ile özellikle 
ofis fonksiyonlarının yoğun olduğu 
Altunizade ve Ümraniye bölgesindeki 
konut talebi de etkilenmiştir. Bu 
bölgelerde çalışan beyaz yakalıların 

konut tercihini hat güzergahı 
üzerinde yapabilme imkanı 
doğmuştur. İlk etabın tamamlanması 
ile birlikte konut talebi, değerlerin 
daha yüksek olduğu Üsküdar merkez 
bölgesinden değerlerin kısmen 
düştüğü Ümraniye bölgesine doğru 
kayma potansiyeli kazanmıştır.

2012 yılı Mart ayında metro 
hattı çalışmalarının başlaması 
ve geçtiğimiz yıllarda Marmaray 

ve Avrasya Tüneli ile ulaşım 
bağlantılarının güçlendirilmesi ile 
Ümraniye konut geliştiricilerinin 
de tercih ettiği bölge haline 
gelmiştir. Son yıllardaki fiyat 
artışlarına bakıldığında ise genel 
etkilenmenin metro hattı boyunca 
gerçekleştiği görülmektedir. Metro 
hattı güzergahında incelemeler 
yapıldığında Ümraniye’de önemli 
değer artışları yaşandığı görülmüştür.

Metro 2014 yılı 2018 yılı
Durakları değer aralığı (TL/m²) değer aralığı (TL/m²)

Çarşı 2.000 - 2.500 4.200 – 5.000
Yamanevler 2.000 - 2.500 4.200 – 5.200
Çakmak 1.600 - 2.500 3.700 – 4.700
Ihlamurkuyu 1.200 - 1.600 3.500 – 4.300
Altınşehir 1.800 - 2.400 3.000 - 4.000
İmam Hatip Lisesi 1.300 - 1.800 3.400 - 4.400
Dudullu 1.500 - 2.200 3.400 - 4.600

Finans Merkezi projesi tamamlandığında ilçenin, Anadolu 
Yakası ve İstanbul’ un en gözde ofis bölgelerinden biri haline 
dönüşmesi beklenmektedir. 
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Edirne’nin en eski halkı olan 
Odrisler, Meriç ve Tunca 
ırmaklarının birleştiği bugünkü 
Edirne’nin bulunduğu yerde 
bir kent kurarlar. Odrisler’den 

sonra yöreye egemen olan Makedonyalılar 
Dönemi’nde kent, büyük bir olasılıkla 
Odris ya da Odrisia adının değişmesi 
sonucu, Orestia/Orestas olarak anılmaya 
başlanmıştır. MS II. yy’ da Roma 
İmparatoru Hadrianus, (117-138) Orestia 
Kasabası’nın stratejik önemi nedeniyle 
buraya kent statüsü verdi ve kendi adını 
koydu. Böylece, Roma Dönemi’nde 
kent Hadrianopolis/Hadrianupolis/
Adrianupolis/Adrianapolis adlarıyla 
anıldı. Adrianopolis zamanla Adrianople/
Adrianopel olarak değişti. Osmanlı dönemi 
başlarında Edrinus/Edrune/Edrinabolu/
Endriye diye anıldı. 1476’da yazılan 
Aşıkpaşazade Tarihi’nde kentin adı Edrene 
olarak geçiyormuş. XVI.yy başlarında 
kent Edirne olarak adlandırılmış. 
Edirne, 1361 yılında I. Murad tarafından 
fethedilmiş ve İstanbul’un alınışına kadar 
88 yıl (1365-1453) boyunca Osmanlı 
Devleti’nin başkenti olmuştur. Tarihinde 

çeşitli unvanları hak eden Edirne, 
mutluluk dönemlerinde ‘Der-i Saadet’ 
(Mutluluk Kapısı) bir ‘Şenlikler Şehri’dir. 
II. Murad’dan IV. Mehmet’e kadar 
zafer kutlamaları, sünnet şenlikleri, II. 
Mehmet’in evlilik törenleri burada olurdu. 
Edirne tabii ki her dönemde hatırlarda 
bir ‘Der-i Saadet’ olarak kalmamış. Bu 
şehir Evliya Çelebi’nin sözleriyle tarihinde 
birçok kez felaketle de tanıştı. Kuşatma ve 
işgallerden bunaldığı da oldu. Şenlikleriyle 
‘Mutluluk Kapısı’ olarak hatırlanan 
Edirne, her zaman kültür olaylarının 
yoğun yaşandığı bir kent olmuştur. Mimari 
yenilikler bu kentin yapılarıyla gelmiş; hat 
ve süsleme sanatının en güzel örnekleri 
burada verilmiş, çok sayıda medresesi 
yoğun tartışmalara tanık olmuş, tıp tarihine 
geçen ilk uygulamalar burada başlamıştır. 
Kimliğini asıl Osmanlı döneminde bulan ve 
imparatorluğun ikinci kenti olan Edirne, 
kültürel mirasımızın en yoğun hissedildiği 
kentlerden biridir. Edirne, camileri, 
çarşıları, köprüleri, tarihi evleriyle ve 
özellikle de Selimiye ile ülkemize gelenleri 
ilk karşılayan bir sınır kenti olma özelliği 
ile öne çıkmaktadır.

ŞENLİKLER 
ŞEHRİ EDİRNE
Trakya’nın en büyük şehirlerinden olan Edirne, 
Bulgaristan ve Yunanistan’ın da kapı komşusu... 
Meriç Nehri’ni denize kavuşturan bu güzel şehri 
gelin beraber tanıyalım. 
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Cumhuriyet dönemindeki ilk nüfus 
sayımının yapıldığı 1927 yılında 150.889 
kişilik nüfusa sahip olan Edirne’nin, Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine 
göre 2014 yılı sonunda toplam nüfusu 
400.280 olmuştur. Bu nüfus büyüklüğüyle 
Edirne’nin Türkiye nüfusu içindeki payı 
binde 5,3’tür.

Edirne nüfusunun yüzde 70,1’i il ve ilçe 
merkezlerinde, yüzde 29,9’u da bucak ve 
köylerde yaşamaktadır. Türkiye genelinde 
ise il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 
oranı yüzde 77’dir. 

TARIMSAL ÜRETİM
Edirne, ülkemizin orta düzeyde 

gelişmiş illerinden biridir. Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün gayri safi yurtiçi hasılanın 
illere dağılımına ilişkin yayınladığı 
istatistiklere göre, Edirne’nin 2001 yılında 
kişi başına GSYİH’sı Türkiye ortalamasının 
yüzde 112’si düzeyinde olup, Edirne 
bu miktarla iller arasında 17. sırada 
bulunmaktadır.

Edirne’de, tarımsal üretim tarla 
ürünleri ağırlıklıdır. Geniş ve verimli 
arazilerin büyük bölümünde buğday, 
ayçiçeği ve çeltik ekilmektedir. Ayrıca yem 
bitkileri, süpürge otu ve karpuz da diğer 

önemli bitkisel ürünler olarak sayılabilir. 
İlin toplam 370.948 hektar olan işlenen 
tarım alanlarının yaklaşık yüzde 97’si 
tarla, yüzde 2’si sebze, meyve ve bağ bahçe 
alanlarından oluşmaktadır.

Bu tarım alanlarının yaklaşık yüzde 
80’inde buğday, ayçiçeği, ve pirinç üretimi 
gerçekleştirilmektedir. TÜİK tarafından 
yayınlanan 2012-2014 verilerine göre, 
Edirne’nin, Türkiye toplamı içindeki 
payı, çeltik üretiminde yüzde 41, ayçiçeği 
üretiminde yüzde 19 ve buğday üretiminde 
yüzde 3’tür.

İKİ ÖNEMLİ NEHİR
İl tarımının en önemli iki su kaynağı 

Meriç ve Ergene nehirleridir. Hayvancılık 
da Edirne’nin önemli üretim konularından 
biridir. 2014 yılı ölçümlerinde 163.000 
büyükbaş ve 362.000 küçükbaş hayvan 
bulunmaktadır. Edirne’nin en önemli 
hayvansal ürünü olan süt üretimi, TÜİK 
tarafından yayınlanan (2012-2014) verilere 
göre, Türkiye yıllık süt üretiminin yaklaşık 
yüzde 2’sine karşılık gelmektedir.

İlin tarımsal üretiminin yüksek oluşu 
ve coğrafi olarak uygun bir konumda 
bulunuşu sanayi bakımından da belli bir 
ilerleme sağlanmasına imkân vermiştir. 

Edirne’de 
tarımın en 
önemli iki 
su kaynağı 
Meriç ve 
Ergene 
nehirleridir. 
Hayvancılık 
da Edirne’nin 
önemli 
üretim 
konularından 
biridir. 
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EDİRNE’NİN 
DOĞAL 
GÜZELLİKLERİ

GALA GÖLÜ MILLI PARKI

Gala Gölü Milli Parkı, Türkiye’nin en 
önemli su alanlarından biridir. 3.090 
hektarlık sulak alan ve 3.000 hektarlık 
ormanlık alan olmak üzere toplam 
6.090 hektarlık alandan oluşmaktadır. 

ERIKLI PLAJI

Keşan ilçesine bağlı bir köy olan Erikli 
Köyü’ne 2,5 kilometrelik mesafede 
bulunan Erikli Plajı, Saros Körfezi’nde 
bulunan, mavi bayraklı bir plajdır. 

MECIDIYE-UZUNKUM

Keşan ilçesine bağlı olan Mecidiye 
Köyü’nde yer alan Mecidiye – 
Uzunkum, yüzmeye oldukça elverişli 
bir kumsaldır. 

KORU DAĞI

Koru Dağları, Gelibolu Yarımadası’nın 
kuzey sınırında bulunmaktadır. 
Ergene Havzası’na kadar inen 
Koru Dağları, Trakya’nın en önemli 
yükseltilerinden biridir.

GÖKÇETEPE 
TABIAT PARKI

Gökçetepe, Edirne’nin Keşan ilçesine 
bağlı bir köydür. Gökçetepe Tabiat Parkı 
‘saklı cennet’ olarak da isimlendirilir.

>>>>

MERIÇ VE TUNCA 
NEHIRLERI

Meriç ve Tunca Nehirleri, sular kenti 
olarak bilinen Edirne’nin en önemli iki 
nehridir. Meriç Nehri, Bulgaristan’dan 
doğarak Edirne sınırlarından 
ülkemize girmekte olup, Yunanistan 
ile olan sınırımızın bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Nehrin üzerinde Meriç 
Köprüsü yer alır.
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EDIRNE’NIN TARIHI 
ZENGINLIKLERI

EDIRNE SARAYI

Şehrin kuzeyinde, Tunca  Nehri 
kenarında, 300-355.000 
metrekarelik bir alana kurulmuş 
olan sarayın yapımına, 1450’de 
2. Murat zamanında başlanılmıştır. 
Hükümdarın ölümü üzerine bir süre 
durmuş olan saray inşaatı, Fatih 
Sultan Mehmet tarafından 1475’te 
tamamlanmıştır. Saray sürekli tamir 
görmüş ve yeni yapılar eklenmiştir. 
3. Ahmet’in 1718 yılında Istanbul’a 
gitmesinden sonra, 1768 yılında 3. 
Mustafa’ya kadar hiçbir padişah 
Edirne’ye gelmemiş, aradaki bu yarım 
asırlık süreç tahribatın başlangıcı 
olmuştur. 1752’deki büyük deprem 
ve 1776 yılındaki yangınla tahribat 
süreci devam etmiştir. 1827’de 2. 
Mahmut zamanında sarayın bir 
kısmı tamir edilmiştir. 1829 yılında 
Edirne’yi işgal eden Ruslar, sarayı 
bir ordugah olarak kullanmışlar ve 
büyük zarar vermişlerdir. 1868’de Vali 
Hurşit Paşa’yla başlayıp, Hacı Izzet 
Paşa’nın 1873’teki valiliğine kadar 
süren tamirat döneminde bir çok 
yapı kurtarılmıştır. Özellikle 2001 
yılında Edirne Yeni Saray’ının giriş 
kapısı olan Bab-üs Saade’de ve 
hemen akabindeki arz odalarında kazı 
çalışmaları başlatılmıştır. Tamamlanan 
kazı çalışmalarının ardından Milli 
Saraylar Dairesi Başkanlığı’nın 
maddi katkıları ile yine aynı kurumun 
hazırladığı restorasyon projesi hayata 
geçirilmiştir. Kısmi restorasyon 
çalışmaları 2004 yılı Ağustos ve Eylül 
aylarında tamamlanmıştır.

SELIMIYE CAMII

Mimar Sinan‘ın 80 yaşında 
yarattığı ve ‘ustalık eserim’ diye 
nitelediği yapıt olan Selimiye 
Camii, Osmanlı-Türk mimarlık 
tarihinin olduğu kadar, dünya 
mimarlık tarihinin de başyapıtları 
arasında gösterilmektedir. 
Edirne’nin ve aynı zamanda 
Osmanlı Dönemi’nin simgesi olan 
cami; 1569-1575 yılları arasında 
II. Selim’in emriyle yaptırılmıştır. 
Çok uzaklardan dört minaresi ile 
göze çarpan yapı, kurulduğu yerin 
seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı 
zamanda usta bir şehircilik uzmanı 
olduğunu da gösterir. Kesme taştan 
yapılan cami iç bölümüyle 1620 
metrekare, tümüyle ise toplam 2475 
metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 
Selimiye Camii, yerden yüksekliği 
43.28 metre olan 31.30 metre 
çapındaki kubbesiyle ilgi çeker.      
Cami, mimari özelliklerinin 
erişilmezliği yanında taş, 
mermer, çini, ahşap ve sedef 
gibi süsleme özellikleriyle de 
son derece önemlidir. Mihrap 
ve mimberi mermer işçiliğinin 
başyapıtlarındandır. 
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, 
UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 
19-29.06.2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 35. Dönem 
Toplantısı’nda alınan 35 COM 
8B.37 sayılı karar ile 1. ve 4. kriterler 
kapsamında kültürel varlık olarak 
Dünya Miras Listesi’ne dâhil 
edilmiştir.

TÜRK ISLAM ESERLERI 
MÜZESI
Edirne’de ilk müze, Atatürk’ün emriyle, 
1925 yılında Selimiye Camii Dar-ül 
Tedris Medresesi’nde, Dr. Rıfat Osman, 
Arif Dağdeviren ve Necmi Iğe tarafından 
kurulmuştur. Bu müzeye Arkeoloji Müzesi 
denilmekle birlikte, müzede değerli 
etnografik eserler ve mezar taşları da yer 
almaktaydı. Osmanlı Imparatorluğu’nun 
yaklaşık yüz yıl başkentliğini yapan 
Edirne’de saray, halk sanatlarını etkilemiş 
ve etnografya açısından zenginlik 
kazandırmıştır. Bu yüzden ikinci bir 
müzeye gerek duyulmuştur. Etnografya 
adı altında ikinci bir bölüm yine 
Selimiye Camii avlusu içinde bulunan 
Dar-ül Kurra Medresesi’nde, Edirne’nin 
kurtuluşunun on üçüncü yılında, 25 
Kasım 1936’da açılmıştır. Bu müzeye 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü maddi katkıda bulunmuş, 
Ankara Etnografya Müzesi ve Topkapı 
Sarayı Müzesi’nden bazı değerli eserlerle 
müze takviye edilmiştir. Ikinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Edirne Müzeleri’ndeki 
eserlerin birçoğu müzelere geri verilmiş, 
elde kalanlar yalnızca Dar- ül Tedris 
Medresesi’nde sergilenmiştir. Bununla 
birlikte satın alma, bağış ve kazılardan 
gelen eserlerle müzedeki eserlerin sayısı 
artmış ve Edirne’de yeni bir müzeye 
ihtiyaç duyulmuştur. Y. Mimar Ihsan 
Kıygı’nın projesini yaptığı yeni müze 
binası, 13 Haziran 1971 yılında ‘Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi’ adıyla hizmete 
açılmıştır. Dar-ül Tedris Medresesi’ndeki 
müzeye de ‘Türk Islam Eserleri Müzesi’ 
adı verilmiştir.
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MAMZANA
Patlıcanlar ve biberler ateşte közlenip küçük olmayan 
parçalara dönüştürülür. Domateslerin kabukları 
soyulup küçük parçalar haline getirilip, içine 
maydanoz, dövülmüş sarmısak, zeytinyağ ve limon 
karıştırılarak tümü tekrar karıştırılır.

EDIRNE TAVA CIĞERI
Ciğerin zarları soyulup ince dilimler halinde damarları 
temizlenerek doğranacak. Bol su ile yıkadıktan sonra 
büyük delikli süzgece koyup suyunun süzülmesi 
sağlanacak. Altı düz bir kap içine serilen un üzerine 
ciğerler konulup iyice karıştırılacak. Parçalar ikişer 
üçer kızgın yağ bulunan tavaya atılıp bir iki dakika 
kadar kızartıldıktan sonra delikli kepçe ile alınıp servis 
yapılacak.

ZERDE
Soğuk suyun içine yıkanmış pirinçler atılıp kaynamaya 
bırakılır. Yaklaşık 40 dakika kadar kaynatılıp pirinçler 
pişmeye başlayınca şekeri ilave edilip 4-5 dakika kadar 
daha kaynatılıp ateşten indirilmezden 2 dakika önce 
sıcak su içinde eritilmiş safran ve zerdeçal, gülsuyu da 
karıştırılıp ateşin altı kapatılıp, sıcakken kaplara alınır. 
Üzerine kavrulmuş fıstık ve kuş üzümü ilave edilerek 
servis yapılır.

KABAK MÜVCER
Kabaklar ve soğan soyulup rendelenir, içine 
yumurtalar, un, kabartma tozu, tuz ve karabiber ilave 
edilip yumuşak bir iç elde edilir. Ateşteki kızgın yağ 
içine kaşık ile dökülüp üzeri bastırılır altı ve üstünün 
kızarması sağlanır.

BULGURLU PEYNIRLI BÖREK
Bulgurlu peynirli börek Edirne’de sevilen bir hamur 
işidir. Bu tarifte baskın malzeme aslında bulgurdur. 
Fakat başka yöre mutfaklarında rastlanan bulgurlu 
tariflerden ayırt edebilmek için içerisindeki diğer 
ana malzeme olan peynirle birlikte isimlendirmeyi 
uygun gördük. Zira Türkiye lezzet haritasında Edirne 
beyaz peynir de yöre mutfağının önemli bir belirleyici 
öğesidir. El açması yufka ile hazırlanan bu böreğin 
formu ile ilgili bir kısıtlama yoktur. İçerisinde börek 
harcı olan rulo sarılmış yufkayı sininin ortasından 
dışa doğru dolayarak, bir Boşnak böreği yahut bir kol 
böreği gibi form vermek daha yaygındır. 

CEVIZ TATLISI
Cevizlerin yeşil dış kabuklarını soyup acısı gidene 
kadar 1 hafta süreyle suda bekletin (suyunu sık sık 
değiştirin). 1 hafta sonunda cevizleri haşlayıp süzgece 
alın. Şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp şurup 
kıvamına gelene kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyip 
bir taşım daha kaynatın. Ceviz, karanfil ve ufalanmış 
damla sakızını şerbete ekleyip 30 dakika kısık ateşte 
pişirin.

BEDESTEN ÇARŞISI

1417 - 1418’da Çelebi Sultan Mehmet 
Eski Cami’ye vakıf olarak yaptırmıştır. 
Iki renkli kesme taşlarla kaplanmış 
süslemeli duvarlı, 14 kubbeli bir yapıdır. 
Kubbeler kurşunla kaplıdır. 40.54 - 74.94 
metre ölçüsündeki yapının dört yanında 
kapılar vardır. Her kubbenin altında sivri 
kemerli bir pencere bulunmaktadır. Içte, 
uzun yüzlerde tonozla örtülü 14’er, kısa 
yüzlerde 4’er hücre yer alır. Evliya Çelebi. 
Bedesten’deki elmas ve takıların birkaç 
Mısır hazinesi değerinde olduğunu 
ve bunları altmış gece bekçisinin 
koruduğunu yazar. Son yıllarda 
onarılmış olan Bedesten, çarşı olarak 
kullanılmaktadır.

EDIRNE EVLERI

Edirne çok önemli bir sivil mimari 
merkezidir. Köşkler, konaklar ve özel 
dekore edilmiş çeşitli ahşap evler, Edirne 
kari adı verilen Özel süsleme tarzıyla 
dekore edilmiş pek çok eser, günümüze 
kadar gelmiştir. Kaleiçi, dar sokakları 
ve tarihi kalıntılar arasındaki eski evleri 
ile orta çağdan günümüze yaşayarak 
gelmiş bir bölgedir.

Edirne Mutfağı
Edirne, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan kapımız olduğu 
için kültürel etkileşimleri de bu yönde olmuştur. 
Mutfağındaki lezzetler de bu çeşitliliğin bir ürünüdür.
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1357 yılında Orhan Gazi’nin 
Rumeli’yi ele geçirmek 
için düzenlediği seferler 
sırasında oğlu Süleyman 
Paşa askerleriyle Edirne’yi 

geçici ele geçirdikten sonra Edirne 
civarında keşif akınına çıkar. Öncü 
birlik geri döner ve bugün Yunanistan 
topraklarında kalan Samona’da mola 
verir. 40 yiğit burada güreşe tutuşur. 
Saatlerce süren güreşlerde adları Ali 
ve Selim olan kardeşler biribirlerini 
bir türlü yenemez. Daha sonra 
Ahıköy yakınında aynı çift yeniden 
güreşe tutuşur ancak solukları 
kesilerek oldukları yerde can verirler. 
Arkadaşları tarafından orada bulunan 
bir incir ağacının altına defnedilirler. 
Yıllar sonra arkadaşları aynı yere 
tekrar geldiklerinde İki pehlivan 
arkadaşlarının gömülü oldukları 
yerde temiz ve gür pınarların şırıl şırıl 
aktığını görürler. Bunun üzerine o yer 
‘Kırkpınar’ olarak adlandırılır.

657. Tarihi Kırkpınar 
Kültür Etkinlikleri 
bu yıl 9-15 Temmuz 
2018 tarihleri 
arasında düzenlendi.

GELENEKSEL 
KIRKPINAR

YAĞLI GÜREŞLERİ
1361 yılında Edirne’yi feth eden 

I. Murat’ın verdiği emir ile aynı 
yılın yazında kırk yiğit akıncı anısına 
güreş düzenler. Bu düzenlenen 
güreş, ‘Kırkpınar Güreşleri’ adıyla 
tarihe geçmiştir. Bundan sonra 
her yıl Hıdırellez günü Kırkpınar 
Güreşleri yapılması gelenek haline 
gelmiştir.

GÜREŞLERİN YAPILDIĞI YER 
Balkan Savaşı ve I. Dünya 

Savaşı sonrasında Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri, bu gün Yunanistan 
sınırları içinde kalan Samona 
köyü civarında bulunan Kırkpınar 
Çayırından Edirne-Mustafa Paşa 
yolu üzerinde yer alan Viran Tekke 
bölgesine taşınmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra 
ise güreşler Edirne’nin Sarayiçi 
bölgesinde yapılmaktadır.

 
KIRKPINAR AĞASI

Eskiden güreşler ağanın 
denetiminde yapılırdı. Kırkpınar 
Güreşleri’nin en ilginç yönü 
Kırkpınar ağalığıdır. Pehlivanları 
çağıran, yarışmaları düzenleyen, 
gelen konukları ağırlayan, yemek 
ve yatacak yerlerini temin eden, örf 
ve adetlere uygun olarak güreşlerin 
yapılmasını sağlayan, ödüller veren 
ve güvenlik düzeni alan yetkilidir.

BAŞPEHLİVAN
Kırkpınar’ın en büyük ödülünü 

‘Başpehlivan’ alır ve bir yıl süreyle 
‘Türkiye Başpehlivanı’ Unvanını 
elinde tutar. Bu unvanı üç yıl 
arka arkaya koruduğu takdirde 
altın kemerin sahibi olur. Diğer 
kategorilerde birinci olanlara ve 
dereceye giren pehlivanlara verilen 
ödül ise özendirme niteliğindedir. 
Pehlivan ödülü para olacağı gibi at, 
öküz, dana veya koç da olabilir. 

CAZGIR
Yağlı güreşte pehlivanları 

seyircilere tanıtan, güreşe başlatan 
kişiye ‘cazgır’ veya ‘salavatçı’ denir. 
Cazgır hakem heyetinin eşleştirdiği 
pehlivanların adlarını, sanlarını, 
oyunlardaki hünerlerini, uygun mısra 
ve dualarla tanıtır. 

 
YAĞLANMA

Güreşler, kavranması güç olsun 
diye, pehlivanlar güreş meydanının 
uygun bir yerinde yağ ve su ile 
doldurulmuş kazanların etrafında 
yağlanırlar. Pehlivanlar önce sağ el 
ile sol omuza, göğüse, kol ve kispete 
yağ sürerler, daha sonra sol el ile aynı 
işlemi yaparlar. Güreş başladıktan 
sonra pehlivanlar çayırda dolaşan 
ibrikçilerden diledikleri zaman yağ ve 
su alabilirler.
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BU SENENIN ŞAMPIYONU 
ORHAN OKULU OLDU
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 
başpehlivanlığı, final güreşinde Şaban 
Yılmaz’ı yenen Orhan Okulu kazandı.
Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 
organizasyonun başpehlivanlık final 
mücadelesi zorlu geçti. Rakibini yenen 
Orhan Okulu, 3 yıl aradan sonra tekrar 
altın kemeri beline takan isim oldu

Edirne’den ne alınır?

KAVALA KURABIYESI
Kavala Kurabiyesi, ülkemizde Edirne Kurabiyesi olarak da bilinen bir çeşit 
un kurabiyesidir. Yunanistan’ın Kavala şehri, kavrulmuş un ve bademin 
bu ağızda dağılan lezzetini kendi adını verse de, birbiriyle tarih sürecinde 
yakın ilişkiler içindeki halkların ortak bir lezzetidir. Özellikle Edirne ve 
civarında bademin bir çok üründe ana malzeme olarak kullanıldığı da 
düşünülürse, Kavala Kurabiyesi’nin ortak bir mutfak kültürünün ürünü 
olduğunu söylemek daha mümkün olur. Edirne’ye uğrayanların, Selimiye 
Arastası, Bedesten gibi hediyelik ürünlerin çok bulunduğu çarşılarda en 
fazla rağbet gösterdiği ürünler arasında Edirne Kurabiyesi de vardır. 

BADEM EZMESI
Edirne’nin Osmanlı 
saraylarından kalan 
tarihi tatlılarından 
biri olup, bu tatlının 
tüm dünyada bilinen 
kaynağı Edirne’dir. 
Ayıklanmış bademlerin 
ezilerek yoğrulması 
ve şekillendirilmesi ile 
yapılan bir tatlı türüdür.

EDIRNE PEYNIRI
Edirne’nin beyaz peyniri 
bütün Türkiye’de ünlüdür. 
Edirne’nin en ünlü 
ürünlerindendir. Bölgede 
sütün bol ve kaliteli 
olması ve işlenen sütün 
peynir olarak soğuk hava 
depolarında uzun süre 
kalmasıyla Edirne Peyniri 
tam yağlı ve lezzetli 
olarak ününü bütün 
dünyaya duyurmuştur. 
Edirne Peyniri çok aranır 
ve tutulan bir peynir 
türüdür. 

PEŞREV
Peşrev, bir ısınma ve kültür-fizik 

hareketidir. Ahenkli bir şekilde 
yapılan bu hareketler, seyircilerin 
zevkini okşar, pehlivanın moralini 
yükseltir. Pehlivan peşrev ile 
nefesini, kaslarını ve kalbini biraz 
sonra başlayacak olan mücadeleye 
hazırlar.

YAĞLI GÜREŞ OYUNLARI
Güreşmek üzere hakem 

heyeti önüne gelmiş pehlivanların 
cazgır tarafında takdimi ve duası 
yapıldıktan sonra verdiği işaretle, 
çalınmaya başlayan davulların ve 
zurnaların nağmeleri arasında 
pehlivanlar ahenkli bir şekilde 
ellerini ve kollarını sallayarak 
peşreve başlarlar. Peşrevde üç kez 
ileri, üç kez de geri gidişten sonra 
yere sol diz ile çökülerek önce sağ el 
yere, dize, dudağa ve alına üç defa 
değdirilir. Hatta bazıları tarafından 
bir ot koparılarak ağza alınır ve 
ısırılır. Bu merasim bittikten sonra 
tekrar sıçrayarak arada sırada 
‘Hayda bre pehlivan’ diye bağırılır. 
Karşılıklı gidiş ve gelişten sonra 
hasmın paçaları yoklanır ve sırtı 
sıvazlanır, enseler bağlanır, eller 
tutuşur ve birkaç defa sallanılır, 
güreşe böylece girilmiş olur.

Kaynak: (Edirne Belediyesi ve edirnekulturturizm.gov.tr)



AÇIK HAVADA CAZ 
DENEYIMI 

Bozcaada Caz Festivali Temmuz 
ayında seyirciyle buluşmaya 
hazırlanıyor.
Caz festivalleri fikrine açık havada bir 
caz festivali deneyimi tasarlayarak yeni 
bir bakış açısı getiren Bozcaada Caz 
Festivali bu sene yeniden festivalcilerin 
odak noktası olacak. Yaşattığı deneyim 
ve enerjisiyle herkesi derinden etkileyen 
festival adanın en güzel koyu olan 
Ayazma’ya tepeden bir bakış atarak 
Tarihi Manastır’ın yeşil bahçesinde 
27-28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde 
gerçekleşecek. Farklı jenerasyonlardan 
müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak 
olan Bozcaada Caz Festivali, funk, pop, 
etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi 
türleri içerecek geniş bir programla 
Kabak & Lin, allaturca music ve Pavli 
Bozcaada iş birliği ile düzenlenecek. 
Kendine Has ve Avek-Volkswagen 
katkılarıyla gerçekleşecek Bozcaada 
Caz Festivali bünyesine bu sene 
müzikle beraber atölyeler, sosyal 
projeler, gastronomi projeleri, adanın 
farklı noktalarında karşınıza çıkacak 
etkinlikler ve konserler ekleyerek içeriğini 
genişletecek ve Bozcaada’ya yayılacak.
> 27-29 Temmuz 2018/Çanakkale

SIRADIŞI BIR 
DENEYIM IÇIN 
60 DAKIKA

Sessizlikte Diyalog 
sergisi, Gayrettepe 
metrosunda 
bulunan Turkcell 
Diyalog Müzesi’nde 
meraklılarını 
bekliyor.
Özel bir alana 
kurulmuş sergide 
işitme engelli 
rehberleriniz ile birlikte, tamamen 
sessiz bir ortamda sözsüz iletişimi 
keşfedeceksiniz. Empati kurma 
yeteneğiniz ile birlikte farkındalığınızın 
da artmasını sağlayacak bu sergi, 
hayatınız boyunca yaşabileceğiniz 
en ilginç deneyimlerden biri olacak. 
Özel bölümlerden oluşan sergide, yüz 
ifadelerinizi ve vücut dilinizi nasıl etkin 
kullanabileceğinizi, işitme dışındaki 
duyularınızla neler başarabileceğinizi 
göreceksiniz. Zorlukları fırsata 
dönüştürme yeteneğiniz güçlenirken, 
kendiniz ve çevrenizle ilgili tüm 
önyargılarınızı sonsuza dek geride 
bırakacaksınız.
> 27 Temmuz 2018, 12:30-19:30/ 
Gayrettepe Metro Istasyonu-Istanbul

TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA KATILABILECEĞINIZ ETKINLIKLER
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CANIM KARDEŞIM 2 ILE GEÇMIŞE YOLCULUK

Canım Kardeşim 2 müzikali, 22 Temmuz’da minik 
izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.
Canım Kardeşim 2 müzikalinde salonları dolduran çocuklar 
dans edip şarkılara eşlik edecekler. Galip bey ve eşi lale 
hanım kızları Mine ve Müge’nin eğlenmek güzel zaman 
geçirmek için sadece bilgisayara mahkum olduklarını 
görünce çok üzülürler. Kendi çocukluk yıllarına geri 
dönüp Mine, Müge ve Mıncır  için geçmişten günümüze 
kadar gelen Barış Manço gibi unutulmaz sanatçıları taklit 
ederek anlatırlar. Mine ve Müge geçmişe giderler. Unutulmaz 
değerlerimizi bugünün çocuklarına bir kez daha sunacak olan 
Canım Kardeşim müzikali geçmişte iz bırakan değerlerimizi konu alıyor.
> 22 Temmuz 2018/ Duru Tiyatro Büyük Salon-Istanbul



FUAR TAKVİMİ
SEKTÖRE CAN SUYU KATAN FUARLAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDIYOR

11. TARIMTECH FUARI 
ÇORLU’DA

11.’si düzenlenen Tarımtech 2018 
Fuarı, 1 Ağustos ve 6 Ağustos 
tarihleri arasında sektörden 
önemli isimleri bir araya getirecek.
1 Ağustos ve 6 Ağustos tarihleri 
arasında Çorlu Fuar Alanı ev 
sahipliğinde gerçekleştirilecek 
olan Çorlu Trakya Tarımtech Fuarı, 
alanında uzman kişileri bir araya 
getirmeyi amaçlıyor. Renkli Fuarcilik 
tarafından organize edilen Çorlu 
Trakya Tarımtech Fuarı, tarım 
ve hayvancılık sektörlerindeki 
uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri 
ağırlayacak.
> 1-6 Ağustos 2018/ Çorlu Yeni Fuar 
Alanı-Tekirdağ

ÜNIVERSITE TERCIH DÖNEMI BAŞLADI!

4-6 Ağustos tarihleri arasında Istanbul Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Istanbul 
Üniversite Tercih Fuarı’nın öğrenciler ve aileleri 
tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Istanbul Üniversite terich fuarı 
4-6 Ağustos tarihleri arasında Istanbul Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde meraklıları ile buluşacak. Ücretsiz olan fuara 
Türkiye genelinden 140 devlet ve vakıf üniversitesi katılım 
gösterecek. Bu fuarda öğrenciler ve velileri, üniversitelerin 
yetkilileri ve uzman eğitmenler ile yüz yüze görüşme imkanı 
bulacak. 
> 04-06 Ağustos 2018/Istanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi-
Istanbul
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HAYVANCILIK SEKTÖRÜ  
BU FUARDA

Euro Animalia Avrupa Hayvancılık Ekipmanları 
ve Süt Endüstrisi Fuarı 1-5 Ağustos 2018 tarihleri 
arasında Çorlu Yeni Fuar Alanı’nda kapılarını 
açacak.
1-8 Ağustos tarihleri arasında Tekirdağ, Çorlu Fuar 
Alanı’nda gerçekleştirilecek olan Euro Animalia 
Avrupa Hayvancılık Ekipmanları ve Süt Endüstrisi 
Fuarı, hayvancılık ekipmanları, süt teknolojileri, kümes 
hayvanları, mekanizasyon ve hayvan barınakları gibi 
bünyesinde barındırdığı ürün yelpazesi ile dikkat 
çekiyor. Euro Animalia Avrupa Hayvancılık Ekipmanları 
ve Süt Endüstrisi Fuarı, tarım ve hayvancılık 
sektörlerindeki uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir 
araya getirmeyi hedefliyor.
> 1-8 Ağustos 2018/ Çorlu Yeni Fuar Alanı-Tekirdağ
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Çağımızda her insanın 
bilgiye ulaşma, doğruları 
öğrenebilme ve kendi 
fikirlerini ifade edebilme 
özgürlüğünün en temel 

hak olduğu görüşü, modern dünyada 
tartışmasız kabul görüyor. Kamu 
adına gerçekleri araştırma, doğru 
ve gerçek haberlerle kamuoyunu 
aydınlatma görevi gören basın, 
demokratik hayatımızın vazgeçilmez 
unsurlarından biri. Haber alma ve 
yayma özgürlüğünün en etkili aracı 
olan basın, demokrasinin yaşamasını 
ve gelişmesini sağlayan kurumların 
başında geliyor. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti 1946 yılında kurulduğu 

Haber 
kaynağımız 

‘Gazeteciler’
24 Temmuz 1908 
tarihinde Türk 
basınında sansürün 
kaldırılması nedeniyle, 
her yıl 24 Temmuz 
günü ‘Gazeteciler ve 
Basın Bayramı’ olarak 
kutlanıyor.

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

ÖNEMLİ GÜNLER

zaman ‘gazeteciler için özel bir gün 
belirleme’ düşüncesi ortaya çıkmıştır. 
Bu özel gün için öncelikli olarak ilk 
gazetenin basıldığı gün ‘basın bayramı’ 
olarak düşünülmüştür. İlk gazetenin 
tarihi kimilerine göre 1831 Takvim-i 
Vakayi’nin yayınlanışı iken kimilerine 
göre ise 1961 Tercüman-ı Hakikat’ın 
çıkışıdır. Bu anlaşmazlık nedeniyle 
konuda bir görüş birliği olmamış bunun 
üzerine Fatih Rıfkı Atay, Akşam 
gazetesinde 24 Temmuz’u tarihini 
ortaya atmış ve 24 Temmuz tarihi 
‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak 
kutlanmaya başlamıştır. Gazeteciler ve 
Basın Bayramı, ülkemizde gazetecilerin 
ve basının ne gibi zorluklarla haberleri 
yaptıkları onları anlamamız için 
kutlanan bir gündür. Bu günde birçok 
etkinlik yapılır. Birçok siyaset adamı, 
rektör, dekan, belediye başkanı, vali 
tarafından bildiriler yayınlanır. Bu 
bildiriler ile gazeteciler ve basının 
bayramını kutlarlar ve bunun önemi 
üzerinde durular. 
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TARİH
DOLMABAHÇE CAMİİ

İstanbul’un yakası Boğaz ise, yaka çiçeği de 
Boğaz camileridir hiç kuşkusuz. Daha önce 
de bir kaç tane Boğaz camisine bu köşede yer 
vermiştik. Onlardan bir tanesi de Kabataş’ta 
bulunan Dolmabahçe Camii’dir. Muhteşem 

dış cephesi ve görkemiyle muntazam mimarisinin ilk 
sinyallerini hemen verir. Adeta denizin koynunda 
konumlanmış olan cami Osmanlı’nın en değerli 
miraslarından birisi olarak günümüze kalmıştır. 
Dolmabahçe Camii’nin inşasına Bezmialem Valide 
Sultan tarafından başlanmış, fakat inşaatın bitişine 
sağlığı el vermemiştir. Valide Sultan’ın oğlu Sultan 
Abdülmecit’in annesinin bu çok özel mirasına sahip 
çıkmış ve eseri tamamlatmıştır. Caminin mimarisini 
ve tasarımını İstanbul’un mimari tarihine damgasına 
vuran Balyan ailesi mensuplarından Garabet Balyan 
üstlenmiştir. Bezmialem Valide Sultan Camii Adıyla 
da anılan Dolmabahçe Camii, Dolmabahçe Sarayı’nın 
bir parçası olarak düşünülmüş ilk başta. 2 yıllık bir inşa 
ve çalışma sürecinden sonra  23 Mart 1855 cuma günü 
özel bir törenle ibadete açılmış. Dolmabahçe Camii 
deyince akla gelen ilk şeylerden birisi kusursuz bir 
geometriye sahip olmasıdır. Kare planlı bir alt yapının 
üstüne oturan kubbeli ve yüksek bir genel yapısı vardır. 
Hünkar köşkü dikdörtgen planlı bir yapının üstünde 
kondurulmuştur. Dolmabahçe Camii o dönemde 
Avrupa’da da yaygın olan yeni klasikçiliğin güzel 
örneklerinden birisi olarak nitelendirilebilir. 

Bu arada Dolmabahçe Camii bir süre ibadethane 
olarak kullanılmamıştır. 27 Eylül 1948-27 Mayıs 
1960 tarihleri arasında Deniz Müzesi olarak hizmet 
vermiştir. 27 Mayıs askeri yönetimi bünyesindeki 
Yassıada İrtibat Kurulu’na verilmiş, kurul da müzenin 
buradan çıkmasını ve yapının tekrar camii olarak 
hizmet vermesini sağlamıştır. 

MÜTHİŞ BİR HAYIRSEVER

Madem sözümüz Dolmabahçe Camii’ne 
geldi, caminin yapımına niyetlenen 
Bezmialem Valide Sultan‘a bir selam 
gönderelim. Padişah II. Mahmud’un ikinci 
eşi ve padişah Abdülmecid’in annesi olan 
Bezm-i-Âlem Valide Sultan’ın adı ‘Dünya 
meclisi’ anlamına gelir. Yıldız Sarayı’ndaki 
Dilkuşa Kasrı, Günümüzde Cağaloğlu 
Anadolu Lisesi’nin binası olarak kullanılan 
Mekteb-i Maarif ve Valide Mektebi 
Sultanahmet’te Üçler Çeşmesi başlıca 
eserleri arasındadır. 

Boğaz’ın 
yaka çiçeği
Dolmabahçe Sarayı’nın bir parçası 
olarak sayabileceğimiz Dolmabahçe 
Camii genellikle gözden kaçan ama 
fark edildiği zaman insanı mest eden 
İstanbul güzelliklerinden birisi. 
A. SAMI ÖZBUDAK

TARIHTE 
TEMMUZ!

• 1683 Osmanlı ordusu 
Viyana’da taarruza geçti.

• 1919 - Erzurum Kongresi 
başladı.

• 1923  Lozan Antlaşması 
imzalandı.

• 1926 Türk Ceza Kanunu kabul 
edildi. 

• 1929  İstanbul-Ankara telefon 
hattı hizmete girdi. 

• 1932  Keriman Halis, Türkiye 
Güzellik Kraliçesi seçildi.

• 1951  Paris Antlaşması 
yürürlüğe girdi.

• 1960  Somali bağımsızlığını 
ilan etti.



DEKORASYON

ve kişiye özel olarak uyarlanabilen 
akıllı çözüm seçenekleriyle öne 
çıkıyor. Kolayca değişebilen kılıflar ile 
sektörde farklılaşan mobilya markası 
Buka, oturma odaları, salonlar, 
yemek odaları ve yatak odaları için 
dekorasyon çözümleri sunuyor. Oda 
konseptinde hazırlanan mağaza içi 
tasarımı, ürünleri birebir deneyimleme 
ve dekorasyon trendlerine tanıklık 
etme fırsatı veriyor. Ürün gamında 
ise; kanepe, yataklı kanepe, koltuk 
takımları, tekli koltuklar, sehpa, puflar, 
yemek odaları, yatak odaları, dekoratif 
yastıklar, halı, kilim ve ev aksesuarları 
bulunuyor. 

Tüketim ve yaşam alışkanlıklarımızdaki 
değişim banyolarımıza da yansıdı. 

Değişen yaşam koşullarına uyum gösteren ve hayatı kolaylaştıran 
mobilyalar bu sezon da öne çıkıyor. 

oluşturmak amacıyla oluşturduğu, 
sofistike tonlara sahip renk paleti 
banyolara hareket katıyor.

Farklı renklerle birlikte farklı 
formlarla zenginleştirilen ColorIsvea 
koleksiyonu, yuvarlak ve dikdörtgen 
hatlara sahip tezgah üstü ve özel 
tasarımı ile dikkat çeken monoblok 
lavabo seçeneklerinden oluşuyor. 
Sıra dışı bir banyo hayal edenler için 
özel olarak tasarlanan  koleksiyonu 
tamamlayıcı şekilde tasarlanmış asma 
klozetler banyolara renk katıyor.

İtalyan ISVEA, renkli ve farklı 
formlardaki seramik vitrifiye 
ürünlerinden oluşan ColorIsvea 
koleksiyonu ile banyoları 
alışılagelmişin dışına taşıyor. 

Geçmişte banyolar tek 
renkti. Beyazın dışındaki renkler 
yadırganırken, renkli klozetler ya 
da armatürler hayal bile edilemezdi. 
Alışkanlıkların değişmesi ve yeni 
dekorasyon trendleri ile renkler 
banyolarımıza girdi. İtalyan 
Isvea’nın özgün ve sıra dışı banyolar 

Modüler çözümleri, 
farklı tasarımları 
ve değiştirilebilir 
kılıf sistemiyle akıllı 
değişim konseptini 

Türkiye geneline yaymaya devam 
eden Buka, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyete 
geçirdiği mağazasıyla toplam 
mağazasını 13’e yükseltti. Buka; 
İstanbul Avcılar, Masko ve Modoko, 
Ankara Turan Güneş ve Çayyolu, 
İzmir, Adana, Mersin, Bodrum, İzmit, 
Alanya ve Konya’daki mağazalarının 
ardından Türkiye sınırları dışındaki 
ilk mağazasını Kuzey Kıbrıs’ta açtı.

Buka, erişilebilir kalite, iyi tasarım 

Banyolarda renk ve 
formların uyumu

Mobilyada akıllı değişim dönemi 
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Koleksiyonunu 
en yeni tasarım 
trendlerine göre 
zenginleştiren 
Seramiksan, 

betonun dayanıklı 
yapısını yaşam alanları ile 
buluşturduğu yeni serileri 
Neostone, Petra ve Cement 
ile endüstriyel beton 
görünümüne yepyeni bir 
boyut getiriyor. Sade yüzey 
dokuları ve işlem görmemiş ham beton görünümleriyle 
mekanlarda alışılmışın dışında bir atmosfer oluşturmak 
isteyenler için ideal olan yer ve duvar karoları, antrasit, gri, 
koyu gri, bej renk seçenekleri ile betonun dayanıklılığını 
dekorasyona yansıtıyor. Modern yaşam alanlarının 
vazgeçilmezi cement dokusunun derinliğini yansıtan seri, 
natürel renk tonları ve endüstriyel beton görünümünün en 
saf hali ile modası geçmeyecek etkileyici ve şık mekanlar 
sağlıyor.

Mekanlara sade 
bir dokunuş
Seramiksan, modern renk tonları ve yalın 
tasarımıyla betonun dayanıklı yapısını 
modern yaşam alanları ile buluşturuyor.

Ş
ehir hayatına kolay uyum sağlamanın 
altın kuralı, dar mekanları 
konfordan ödün vermeden, efektif 
kullanabilmektir. Creavit Mio banyo 
mobilyasını, modern şehir yaşamının 

hayatımıza olan yansımasını, banyolara 
taşımak için tasarladı. Mio, dar banyolarda 
kullanışlı ölçüleri ile yerden tasarruf sağlarken, 
sunduğu saklama çözümleriyle banyolara 
düzen getiriyor. Sade ve kullanışlı tasarımı ile 
dar banyolarda ferah alanlar oluştururken, 
45 cm’lik alt modülüne ek olarak, boy dolabı 
ve etajerli aynası ile sunduğu saklama alanı 
yerden tasarruf etmenizi sağlıyor. Yavaş 
kapanır çekmece ve kapakları, gizli kulpları 
ile fonksiyonel ve şık bir kullanım sunuyor. 
Ahşabın modern yorumu Mio, dar mekanlara 
pratik ve şık bir çözüm getiriyor.

Dar banyolar için pratik çözüm



DEKORASYON

mobilya sektörünün sürdürülebilir 
büyüme stratejisini ihracata 
odakladığının altını çizen TÜYAP 
Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü, mobilya 
sektörünün 2019 yılı ihracat hedefinin 
yüzde 20’sinin fuarda gerçekleşeceğini 
söyledi.  AB ülkelerinden ABD’ye, 
Kuzey Afrika’dan Rusya’ya kadar 
geniş bir yelpazede ihracat yapan 
sektörün yeni pazarlara ulaşmada 
yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini 
aktaran Ersözlü, İSTMOB İstanbul 
Mobilya Fuarı’nın bu beklentileri 
karşılayacak buluşma platformu 
olduğunu aktardı. İSTMOB’un 
sektörün 2019 hedeflerinde önemli bir 
görev üstlendiğini yineleyen Ersözlü, 
”İSTMOB sektörün 2019’daki ilk 
fuarı. Dolasıyla burada gerçekleşecek 

İSTMOB Türk mobilyasını 
dünyaya tanıtıyor
İhracat odaklı büyüme stratejisi benimseyen Türkiye mobilya sektörü, 150’den 
fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla gücünü ortaya koyuyor. İSTMOB İstanbul 
Mobilya Fuarı ise son bir yılda ihracatın arttığı 30 ülkeden yoğun bir katılım 
bekleyerek 200 milyon dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyor. 
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Türkiye ekonomisinin 
önemli yapı taşlarından 
biri olan mobilya sektörü, 
ihracat odaklı büyüme 
stratejisiyle bugün 150’den 

fazla ülkeye dokunuyor. İhracat ve 
pazar çeşitliliği itibariyle mobilya 
üretim sıralamasında dünyada 14, 
ihracatta ise 12. sırada yer alan 
sektör, yabancı yatırımcıların da 
hedefleri arasında yer alıyor. 22-27 
Ocak 2019 tarihleri arasında TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek İSTMOB İstanbul 
Mobilya Fuarı, son bir yılda ihracatın 
arttığı 30 ülkeden yoğun bir katılım 
beklemenin ötesinde sektöre 200 
milyon dolarlık iş hacmi sağlamayı 
hedefliyor.

Bu bilgiler ışığında Türkiye 

iş bağlantılarının sektörün gelişimine 
önemli katkılar sağlayacağını 
düşünüyoruz. Özellikle ABD, 
Almanya, Fransa, Çin, Rusya, İsrail, 
Kazakistan, Gürcistan ve Romanya 
pazarlarından yoğun bir alım heyeti 
bekliyor, sektörün hedeflediği pazarlar 
için İSTMOB olarak yoğun bir çalışma 
gerçekleştiriyoruz. Hedeflerine ulaşan 
sektörün tüm dünyada daha güçlü 
bir duruş sergileyeceğini ve 2023 
yılında 10 milyar dolarlık ihracat 
hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Ve 
hep söylediğimiz gibi ocak ayında 
aynı anda geçekleşecek fuarların 
sinerjisiyle sektörün tüm paydaşları 
ülkemize gelecek ve önemli ölçüde iş 
bağlantıları gerçekleşecek. Bu sinerji 
sektörümüzün gelişiminde önemli bir 
parametre” dedi. 



PRATIK
ÖNERILER

CAM ŞİŞELER 
LAMBAYA 

DÖNÜŞÜYOR

Siz de daha sağlıklı diye 
cam şişe tüketenlerden 

misiniz? O zaman önerimize 
kulak verin. Bu soğuk yaz 
günlerinde cam şişenizden 

içeceğinizi içtiniz, şimdi şişeyi 
çöpe atıp hayatınıza devam 
edin, demeyeceğiz elbette... 

Şişenizi güzelce yıkayarak 
etiketlerinden kurtulun. 

Maskeleme bandını şişenizde 
açacağınız delik için bir 

noktaya yapıştırın. Böylece 
matkap ucunun kaymasını 
engelleyeceksimiz. Eldiven 
ve gözlüğünüzü taktıktan 

sonra matkapla şişenize delik 
açın ardından ampulünüzü 

cam şişenin içine yerleştirin. 
Ardından istediğiniz bir 

abajuru şişenizin üzerine 
yerleştirin. Lambanız hazır! 

SANDALYE DEĞİL SAKSI!

Çok sevdiğiniz sandalyeniz eskidiği 
için üzülüyor musunuz? Üzülmeyin, 
tasarlayın ve yeniden dönüştürün. 
İhtiyacınız olan şeyler, biraz toprak, 
birkaç çiçek ve o en sevdiğiniz 
sandalyeniz... Öncelikle bahçenize ya da 
balkonunuza çıkın şöyle bir temiz havayı 
içinize çekin. Sonrasında sandalyenizin 
oturma kısmına kalın bir muşambayı 
sabitleyin, ardından toprağınızı dökerek 
çiçeklerinizi ekin. O çok sevdiğiniz 
sandalyeniz yepyeni görünümü ile 
evinizin en güzel köşesi için hazır!

TASARIMLARINIZDA 
ÇİÇEKLER KONUŞSUN!

Yazın gelişi ile birlikte doğa uyandı, 
her tarafı çiçek kokuları sardı. Bu bol 
çiçekli günlerde evinizin bir köşesini 
çiçeklerle süslemeye ne dersiniz? 
Mukavva, yapıştırıcı, köpük, makas 
ve çiçeklerinizi yanınıza aldıysanız 
anlatmaya başlıyoruz! Öncelikle 
mukavvadan yapmak istediğiniz şekil 
ölçüsünde parçalar kesin. Sonrasında 
bu parçaları birleştirin. İçerisini köpük 
ile doldurun. Ardından çiçeklerinizin 
saplarını köpüğe batırarak çiçeklerinizi 
sabitleyin. Eviniz bahar gibi kokacak!

KENDİ SEBZELİĞİNİZİ 
TASARLAYIN!

Sebze-meyve kasalarını birkaç 
dokunuş ile çok hoş bir sebzeliğe 
dönüştürebileceğinizi biliyor 
musunuz? Cevabınız hayır ise size 
ilginç bir önerimiz var. Marketlerden ya 
da pazarlardan temin edebileceğiniz 
sebze-meyve kasalarını birkaç vida 
ve matkap yardımı ile sebzeliğe 
dönüştürebilirsiniz. Öncelikli olarak 
kullanmak istediğiniz kasaları, üst üste 
gelecek şekilde birbirine sabitleyin.
Tamamlanan sebzeliğinizi, dilerseniz 
cilalayın, dilerseniz doğal hali ile bırakın. 
Sebzeliğinizi hareket ettirmek isterseniz 
de 4 adet sabit mobilya tekerleği 
ile hareketli bir hale getirebilirsiniz. 
Şimdiden kolay gelsin! 

EVİNİZE FARKLI BİR HAVA KATIN

Kısa bir sürede az malzeme ile evinize vintage bir hava katmaya ne dersiniz? 
Eski kullanmadığınız metal çatalları, bir ahşap parçasını, ahşap boyası ve 
yapıştırıcınızı aldıysanız başlıyoruz! Öncelikli olarak çatallarınızı ateş yardımı ile biraz 
ısıtarak şekillendirin. Şekillendirirken çatalların sap kısımlarını yukarıya doğru ‘u’ şekli 
oluşturacak şekilde kıvırın. Isıtma aşamasında ocaktan faydalanabilirsiniz. Başka bir 
köşede ahşap parçanızı seçmiş olduğunuz renge boyayarak bir köşede kurumaya 
bırakın. Ahşabınız kuruduktan sonra yapıştırıcı yardımı ile çatallarınızı ahşap 
parçanıza sabitleyin. Vintage askılığınız herkes tarafından çok sevilecek!
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PSIKOLOJI

Şiddet gören 
kadınların çocukları da 
şiddete yönelebilir
Yön Koleji Okul Müdürü Sacide Hürriyet Şimşek, şiddete maruz 
kalan kadınların çocuklarının önce şiddetin tanığı, sonra bu şiddetin 
mağduru, ardından da uygulayanı olabileceğini söylüyor.
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Şiddet, yaşamın her 
alanında karşılaşılabilen, 
ülkemizde hatta dünyada 
giderek artan önemli bir 
toplumsal sorun. Buna 

rağmen bu konuya dair farkındalık 
ise bir o kadar düşük. Ülkemizde 
birçok kadın ve çocuk, ebeveynleri 
veya yakın çevreleri tarafından 
şiddete maruz kalıyor. Kadının 
yaşı, sosyo-ekonomik düzeyi, eğitim 
durumu, medeni hali ise şiddet 
mağduru olmasını veya olmamasını 
doğrudan etkiliyor. Yön Koleji 
Okul Müdürü Sacide Hürriyet 
Şimşek, her ne kadar şiddetin 
uygulanmaması için önlemler 
alınmaya çalışılıyor olsa da şiddeti 
ve şiddetin etkilerini tamamen 
yok etmenin mümkün olmadığını 
söylüyor.

 
DUYGUSAL TRAVMA ÇABUK 
IYILEŞMEZ

Şimşek, her şeyden önce 
‘şiddet’in doğru tanımlanması 
gerektiğine dikkat çekiyor: “Özel 
ya da kamusal alanda meydana 
gelebilen, kişinin fiziksel, cinsel, 
psikolojik veya ekonomik yönden 
zarar görmesi veya acı çekmesine 
aynı zamanda kişiye bu nedenlerle 
yapılan baskı ya da özgürlüğünün 
keyfi şekilde engellenmesine 
de neden olan fiziksel, cinsel, 
psikolojik, sözlü ve ekonomik her 
türlü tutum ile davranış olarak 
tanımlanabilir.”

Şimşek, kadına şiddet için, 
“Kadınlara kadın oldukları 
için uygulanan, cinsiyete dayalı 
bir ayrımcılıkla kadının insani 
haklarının ihlaline yol açan her türlü 
tutum ve davranıştır” diyor. 

“Şiddet mağduru kadının 
çocuğu; bazen annesini korumaya 
çalışırken babası, bazen de babaya 
kızan annenin öfkesini çıkarma 
ihtiyacına bağlı annesi tarafından 
şiddete maruz kalmaktadır” diyen 
Şimşek, şöyle devam ediyor: 
“Şiddete maruz kalan kadınların 
çocukları, büyük oranda önce 
şiddetin tanığı, sonra bu şiddetin 
mağduru ve sonrasında uygulayanı 
olmaktadır. Bunun en önemli 

ERKEN MÜDAHALE ŞART

Fiziksel, duygusal, psikolojik ya da 
cinsel açıdan şiddete tanık olan 
çocuğun, fırsatını bulduğu her durumda 
kendinden daha zayıf olduğunu 
düşündüğü kişilere şiddet uyguladığını 
belirten Şimşek, “Şiddet mağduru 
olan kişilerin şiddet uygulama oranları 
şiddete maruz kalmayan kişilerin 
oranına göre oldukça yüksektir” 
değerlendirmesinde bulunuyor. Şiddet 
mağduru veya tanığı olmuş, duygusal 
hasar almış çocukların, benlik saygısını 
yeniden yapılandırabilmek, olası anksiyete 
ve depresyon semptomlarını ortadan 
kaldırabilmek adına ilgili uzman ve alanında 
yetkin psikologlardan destek alınması 
gerektiğini söyleyen Şimşek, “Çocuklar 
bu konularda çok az yalan söyler, onları 
dinlemek ve onlara inanmak çözüme kısa 
sürede gitmemizin anahtarıdır. Çünkü erken 
müdahale ile şiddetin çocuğun yaşamında 
oluşturduğu olumsuz etkileri silebilmek 
mümkündür”diyor.

“Şiddet mağduru 
olan kişilerin şiddet 
uygulama oranları, 
şiddete maruz 
kalmayan kişilerin 
oranına göre oldukça 
yüksektir.”

nedeni, çocuklarda şiddetin neden 
olduğu duygusal travmaların, fiziksel 
yaralar kadar çabuk iyileşmiyor 
olmasıdır.” Çocukların her türlü 
olumlu ve olumsuz davranışı 
öncelikle ebeveyninden, sonra 
yakın çevresinden gözlemleyerek 
öğrendiğini belirten Şimşek, 
“Aynı şekilde çocuk öğrendiği 
olumlu ya da olumsuz her türlü 
davranışı da etrafındakilere 
uygulayarak öğrendiğini pekiştirir ve 
çevresindekilere gösterir. Böylece 
çocuğun davranış döngüsü de 
başlamış olur. Yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki bugünün şiddet 
uygulayanları, dünün şiddet tanık ya 
da mağdurlarıdır” diye konuşuyor.

 
ÇOCUKLAR HER ŞEYIN 
TANIĞIDIR

Çocukların yaşanan her olayı 
gördüğünü, duyduğunu, fark ettiğini 
ve asla unutmadıklarını söyleyen 
Şimşek, evde şiddete maruz kalan 
annelerin çocuklarının da şiddet 
mağduru olduğunu ifade ediyor. 
“Bu da çocuğun hem şiddet tanığı 
hem de mağduru olduğunu bir kez 
daha göstermektedir. Fakat şiddet 
her zaman fiziksel olmayabilir. 
Zaman zaman göz ardı edilse de 
duygusal, psikolojik ve cinsel şiddet 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır” 
diyen Şimşek, ev içinde şiddete 
maruz kalan, tanık olan çocukların 
ortak özellik ve davranışlarını 
şöyle sıralıyor: “Çevresine karşı 
güven duygusunda azalma ya 
da yok olma. Tanık olduğu 
şiddetten dolayı kendini suçlama. 
Kendinden daha güçsüz olduğunu 
düşündüğü kişilere bağırma ya 
da şiddet uygulama. Korku ve 
kaygı düzeylerinde yükselme. Eve 
gitmek istememe, evden kaçma. 
Madde kullanımı, bağımlılığı. 
İntihar eğilimi ve intihar etme. 
Fiziksel yakınlık kurduğu güvendiği 
başka yetişkinlere aşırı bağlanma 
ile reddetme. Uykuda düzensizlik, 
uyuyamama, sık sık kâbus görme. 
Davranışsal ve özellikle sosyo-
duygusal gelişimde gerilik. Düşük 
benlik saygısı. İletişim ve ilişki 
sorunları yaşamaları…”
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Uyku sırasında 
vücudumuz geçici 
olarak felç olmaktadır, 
böylece rüyamızda 
yaptığımız hareketleri 

yatakta tekrar etmemiş oluruz bu 
bakımdan büyük bir avantaj sağlıyor 
olsak da felçli bir vücudu yanlış 
pozisyonda uyku alemine gönderirsek 
gece boyunca başta omurga olmak 
üzere eklem bölgelerine orantısız 
baskı yapmış oluruz. 

Yanlış pozisyonda yatıyorsanız bir 
de bakmışsınız, sabah yataktan yorgun 
ve dayak yemiş gibi kalkıyorsunuz. 
Kollarınızı hissetmiyor ya da bel, 
boyun ağrısı sebebiyle ağrıyan 
yerlerinizi tutuyorsunuz. İşte bu kadar 
önemli bir zaman dilimini çok iyi 
anlamak ve yorumlamak gerekiyor.  

Başlığı görür görmez aklınıza şu 
soru gelmiş olmalı; acaba ne tarafa 
yatmalıyız? Açıkçası bu sorunun 
cevabı yine sizde saklı ve ne tarafa 
yatacağınızı belirlemek için yine 
vücudunuzla konuşmanız gerekli. 

O halde şöyle başlayalım, 
öncelikle ne tarafa yatmamalıyız 
sorusunun cevabını bulalım. Bunun 
için genel sağlık durumunuz hakkında 
bilgi sahibi olmanız ve kendinizi iyi 
gözlemlemeniz gerekiyor.  

Kilolu veya boğaz bölgesi şişkin 
olan bir kişiyi düşünelim bu kişi sırt 
üstü yatacak olursa yumuşak damağı 
sebebiyle gece uyku sırasında ani 
nefes kesilmeleri (uyku apnesi) 
yaşayabilir çünkü yumuşak doku 
geriye doğru kaçarak nefes borusunu 
tıkayabilir. Bu durumda sağa veya 
sola dönerek yatmayı düşünebilir. 
Yana dönerek yatarken de en ideal 

NASIL 
UYUMALIYIZ?

Bir günlük zaman diliminin yaklaşık üçte birlik bölümünü yatakta 
geçiririz. Yani yaşadığımız hayatı, ömrümüzü üçe böldüğümüzde 

bir dilimin yatakta geçtiğini görebiliriz. 

SPOR
Mahmut 

Talha Sağlıklı
Spor Eğitmeni
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Yatak seçimi yaparken çok 
yumuşak olmamasına ve serte 

yakın ortopedik yatak olmasına 
özen göstermeliyiz.   

olanı bacakları karna doğru çekerek 
cenin pozisyonunda yatmaktır.  

Peki sırt üstü yatamaz mıyız? 
Özellikle yaşlılarda ve zayıf kas, organ 
yapısı olan kişilerde buna müsaade 
edilebilir. Örneğin yaşlılar ve 
hastalar çene kasları da zayıf olduğu 
için ağızları açık uyuma ihtiyacı 
hissedebilirler. 

Bir kalp hastasını düşünelim bu 
kişi için sağa dönerek yatmak uygun 
olurken reflü rahatsızlığı olan bir kişi 
için sola dönerek yatmak yerinde 
olacaktır.  

Yüz üstü pozisyonda yatan kişiler 
çeşitli sağlık sorunlarını davet etmiş 
olurlar. Genellikle yüz üstü yatarken 
çoğu kişi ellerini yastığın altına 
sokmayı tercih eder ve sabah yataktan 
kalkarken kollarından başlayarak 
omuzlarına kadar bir uyuşma ve 
hissizlik durumu yaşarlar. Özellikle 
omuz bölgesinde ağrısı olanlar için 
bu yatış şekli uygun olmayacaktır. 

Öyle ki yüzüstü uyuyan bebeklerde 
ani ölüm görülme riski olduğu tespit 
edilmiştir. 

Sürekli boynu ağrıyan, elleri 
uyuşan kişilerin ise en dikkat etmesi 
gereken konu yastık seçimidir. 
Boyunda bulunan kavisin şeklini alan 
ortopedik yastıklar sayesinde boynun 
doğal şeklini korumak mümkün 
olabilir. Ayrıca yatakta birden fazla 
yastık kullanabilirsiniz örneğin omuz 
ağrıları için kolunuzun altına bir tane 
yastık koyabilir, bel ağrılarına karşı 
ise cenin pozisyonunda yatarken 
bacaklarınızın arasına ya da tek bacak 
altına bir yastık ekleyebilirsiniz. 

Peygamber Efendimizin sağına 
dönerek uyuduğunu biliyoruz. Bu 
yatış pozsiyonunda kendinize dikkat 
edin. Sol burun deliğinden alınan 
nefes artış gösterirken, sağ burun 
deliğinde azalacaktır böylece kalbin 
atım hızını düşürme etkisine sahip 
olan parasempatik sinir sisteminin 

faaliyetleri artacaktır, mide ve 
bağırsak faaliyetleri yavaşlayacak 
ve tansiyon düşecektir. Bu da bize 
verimli bir uyku sağlamış olur. 

Görüldüğü üzere ideal uyku 
pozisyonu yana dönerek uyumak 
iken genel sağlık düzeyine göre bu 
pozisyon değişiklik gösterebilir.  

Yatak seçimi yaparken çok 
yumuşak olmamasına ve serte 
yakın ortopedik yatak olmasına 
özen göstermeliyiz. Sağa ve sola 
dönebilecek ölçüde genişlikte ve 
boyunuzdan yaklaşık 20 cm uzun 
olmasına dikkat ediniz. Yatak 
odasının havasının taze ve serin 
olmasını sağlayınız. 

Uyumadan önce yiyeceğiniz 
yemekler ve atıştırmalıklar uyku 
kalitenizi bozar ve sabah yataktan 
yorgun kalkmanıza yol açar. 

Sabah yataktan kalkarken yavaş 
hareketlerle kalkmaya özen gösteriniz 
çünkü vücudun hareket etmek için 
hazır hale gelmesi gerekir. Ayrıca 
uyku süresince boyunuzun yaklaşık 
1 cm uzadığını da bilmiş olun çünkü 
günlük yaşantımızda yer çekiminin 
etkilerine maruz kalmak ve yanlış 
durmak neticesinde boyumuzda bir 
miktar kısalma olur ve uyku sırasında 
boyumuz tekrar normale döner. 

Şimdiden herkese, karanlık ve iyi 
havalandırılmış bir odada iyi uykular 
dilerim.
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KADINCA
KADINLAR IÇIN HER ŞEY

• • • Zühre, tesettür giyimde ferah 
hissettirecek tasarımlar sunuyor. 
2018 ilkbahar – yaz koleksiyonuna 
özel hazırladığı keten modellerle 
Zühre, bu sezon tesettür giyim 
tercih eden kadınların vazgeçilmezi 
oluyor. Doğadan ilham alınarak 
tasarlanan koleksiyonda mavi, 
pembe ve pastel renkler işlemeli 
tasarım detaylarıyla ön plana 
çıkıyor. Yaklaşan yaz aylarıyla 
beraber koyu renkler yerini daha 
açık, canlı renklere bırakırken; 
sadeliği benimseyenler ve 
rahatlığından ödün vermeyenler 
için keten kumaşlı ürünler ve pastel 
tonlar dolaplardaki yerini almaya 
başlıyor. Zühre’nin 2018 ilkbahar yaz 
sezonu için hazırladığı koleksiyonda 
keten ürünlerin yer aldığı modeller 
yaz aylarında tesettürlü kadınların 
kurtarıcısı oluyor.

Sofralar renklendi
• • • Rengârenk desenleri ve yumuşacık 
dokusuyla özenli sofraların vazgeçilmezi olan 
Selpak Collection Peçete, birbirinden şık 
6 yeni deseniyle sofralardaki yerini almaya 
hazır. Renkli ve çiçek desenli alternatiflerin 
yanı sıra modern şıklığı yansıtan modellerin 
de yer aldığı yeni koleksiyon, yaz sofralarını 
renklendirmeye aday.
Sabah kahvaltıları, bol sohbetli çay saatleri 
ya da tüm ailenin buluştuğu kalabalık ve 
eğlenceli akşam yemeklerinde özenle 
hazırlanan sofralar renkli ve desenli 
peçetelerle taçlanıyor. Geniş desen ve renk 
yelpazesi ile sofraların vazgeçilmezi olan 
Selpak Collection Peçete, sunduğu Bahar 
Dalı, Kiraz Çiçeği, Elegant, Altın Çağ, Royal 
ve Dantel isimli yeni desenleriyle sofralara 
tarz kazandırmaya devam ediyor. 

Yaza özel 
keten 

koleksiyon
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Saçlarınıza zarar vermeden 
şekil verin
• • • Dünyaca ünlü kişisel bakım 
markası Remington’ın yeni Rose 
Luxe serisi rengiyle olduğu kadar 
performansıyla da dikkat çekiyor. 
Rose Luxe serisinin, gerçek inci içeren 
seramik gövdeli maşası sadece birkaç 
dakika içeresinde baş döndüren spiral 
buklelere sahip olmanızı sağlıyor.
Gerçek inci içeren seramik kaplamalı 
gövdesiyle tüm ısıyı saçlara eşit olarak 
dağıtan Rose Luxe Saç Maşası tek 
bir hareketle modası hiç geçmeyen 
spiral buklelere ulaşmanızı sağlıyor. 
30 saniyede ısınan 13-22 mm’lik koni 
gövdesi sayesinde yumuşak ve doğal 
görünümlü dayanıklı buklelere sahip 
olmak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. 
Her saç tipine uygun kullanımıyla 
dikkat çeken Rose Luxe Saç Maşası, 
dijital ekranından takip edilebilen 
130ºC ile 210ºC arasındaki sıcaklık 
seçenekleri ile saçlarınıza zarar 
vermeden şekil veriyor. 

Makyajınız kalıcı olsun
• • • Doğal formülü, özel içeriği, 
makyajınızı sabitleyen etkisi ile 
Beauty Elixir çok amaçlı güzellik 
sunuyor.
Macaristan Kraliçesi Isabella’nın 
gençlik iksirinden ilham alınarak 
formüle edilen Beauty Elixir, cildi 
yatıştıran, aydınlatan ve gözenekleri 
sıkılaştıran özel formülü ve makyaj 
sabitleyici özelliği ile güzelliğin tüm 
sırlarını barındırıyor.
Günlük nemlendiricinizden 
önce tonik olarak, dilediğiniz 

PLAJ SEZONU AÇILDI
• • • Home Store, plaj modasının 

vazgeçilmez aksesuarları ve renkleriyle 
bu yaz da sahillerde kadınlara modanın 

gücünü yaşatmaya devam ediyor.
Home Store, Plaj modasının tamamlayıcı 

parçası olan aksesuarlar ile sahillere 
şıklık getiriyor. Home Store bu yaz da 

kadınların ilk tercihi olmaya devam 
ediyor. Home Store’un çarpıcı plaj 

koleksiyonunda; parlak taşlı bileklikler, 
deniz kabuklu ve püskül detaylı 

kolyeler, egzotik detaylı sandaletler, 
hasır çantalar, şapkalar ve kombin 
tamamlayıcı gözlükler bulunuyor. 

her saatte ise cildinize ışıltı 
ve tazelik kazandırmak için 
kullanabileceğiniz Beauty Elixir’i 
yaz aylarında ferahlama amacı 
olarak da kullanıyor olabilirsiniz. 
İçeriğindeki üzüm ekstrelerinin 
ışıltı verici etkisi, benzoin ve 
nane esansiyel yağları sayesinde 
gözenekleri sıkılaştırıcı özelliği, 
gül ekstresi ile tonik, biberiye 
esansiyel yağı sayesinde yenileyici 
ve portakal çiçeği suyunun 
yumuşatıcı özelliği ile Beauty Elixir, 
cilt bakım ritüelinize pratik çözüm 
sunuyor. 
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ÇOCUK
AKTIVITE

• 1 adet kâğıt şeffaf koli bandı
• 1 adet dilediğiniz renkte renkli koli 

bandı
• 8 adet kalın pipet
• Tutkal
• 1 adet karton bardak
• 1 adet karton kutu ya da düz karton

YAPIMI

• 5 adet pipeti ortadan ikiye kesin ve 
körüklü olan kısımları kullanılacak 
şekilde karton bardağın içerisinden 
geçirin.

• Karton bardağın tam ortasından da 
pipetlerin körüklü olmayan kısmını 
geçirin.

• Bir adet pervane kesin ve karton 
bardağın ortasından geçirdiğiniz 
pipete geçirerek sabitleyin.

• Uçağın kanat kısımları için 2 adet 
uzun karton kesin. Burada ölçü 
size aittir; ancak fazla uzun olursa, 
sabitleme esnasında zorlanırsınız.

• Kestiğiniz kanatların birer kısımlarına 
renkli bant çekin. Böylece daha 
renkli bir görüntü elde edersiniz.

• 4 adet destek hazırlayın. Bu 4 
destek, alt ve üst kanatların durması 
için yardımcı olacaktır.

• Karton bardağı kâğıt havlu rulosuna 
geçirin ve bant yardımıyla sabitleyin. 
Bu rulonun alt ve üstüne destekler 
yardımıyla kanatları sabitleyin.

• Kuyruk için 3 parça paralel parçayı 
birbirine bant yardımı ile sabitleyin 
ve kâğıt ruloya kesikler açarak 
buradan geçirin ve ardından 
bantlayın.

• Son olarak 2 adet yuvarlak karton 
kesin ve iki parçayı pipet yardımıyla 
birleştirerek, uçağın alt kısmına 
tutkallayın.

• Hazır olan maket uçağını dilediğiniz 
yapıştırmalar ile süsleyebilirsiniz.

Basit Maket Uçak Yapımı 
Için Gerekli Malzemeler

Çocuklarınızla 
keyifli vakit 

geçirebileceğiniz 
bir aktivite olan 

maket uçak yapımı 
aynı zamanda 
çocuğunuzun 
el becerilerini 

geliştirmesinde 
ona yardım 

edecek.

(Kaynak:oyuncakrehberim)
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V I Z Y O N A  G I R E N  B U  F I L M L E R I  K A Ç I R M A Y I N

VİZYONDAKİLER

CESUR SAVAŞÇILAR
Vizyon tarihi: 20 Temmuz 2018
Yönetmen: Roel Reiné
Oyuncular: Jonathan Banks, Søren 
Malling, Derek de Lint, Renée 
Soutendijk, Huub Stapel, Loes 
Haverkort, Lisa Smit, Egbert Jan 
Weeber
Kuzey Avrupa iki dünyaya bölünmüş 
durumdadır. Frizler, Saksonlar ve 
Danimarkalılar nehirlerin üzerinde 

DIPDIP: BIR OKYANUS 
MACERASI
Vizyon tarihi: 27 Temmuz 2018
Yönetmen: Julio Soto Gurpide
Oyuncular: Justin Felbinger,  Lindsey 
Alena, Stephen Hughes, Elisabeth 
Gray, Anna Vocino, Dwight Schultz, 
Joe Hernandez, William Salyers
İnsanlığın dünyayı terk ettiği 
zamanda, yaratıklardan oluşan bir 
koloni okyanusun derinliklerinde 
büyür. Maceracı ahtapot Deep ve 
türün son yaşayanları olan beceriksiz 
fener balığı Evo ve nevrotik 
derin su karidesi Alice de orada 
yaşamaktadır. Bir kaza sonucu evleri 
yıkıldığında koruyucu Kraken, Deep 
ve arkadaşları kendilerine yeni bir 
ev bulmak için tehlikeli bir yolculuğa 
çıkar. Sonradan aralarına katılan 
müren balığı Maura ile birlikte New 
York’un su altı şehri, Artic, Titanic 
gibi muhteşem yerlere giderler. 
Burada zorlu düşmanları ile karşılan 
ve komik durumlar yaşayan ekip, 
okyanusu eski ihtişamlı haline geri 
getirebilecek midir?

yaşarken, Franklar nehrin alt 
kısmında yaşamaktadır. Onların artık 
tek amacı vardır, o da Romalıların 
bile başaramadığı tüm Avrupa’yı 
fethetmektir. Roel Reiné’ın 
yönetmen koltuğunda oturduğu Alex 
van Galen’ın ise senaryosunu kaleme 
aldığı filmin oyuncu kadrosunda 
Jonathan Banks, Søren Malling, 
Derek de Lint, Renée Soutendijk gibi 
usta isimler yer alıyor.

MADAME
Vizyon tarihi: 27 Temmuz 2018
Yönetmen: Amanda Sthers
Oyuncular: Michael Smiley, 
Tom Hughes, Violaine Gillibert, 
Stanislas Merhar, Ariane 
Seguillon
Paris’te bir malikaneye taşınan 
Bob ve Anne, sosyeteden 
dostlarını akşam yemeğine davet 
eder. Çift 12 kişilik bir davetli 
listesi oluşturmuştur fakat 
son dakika eklenen bir konuk 
sayının 13’e çıkmasına neden 
olur. Bu durum uğursuzluk getirecek diye ev sahibini oldukça rahatsız 
eder. Sayıyı değiştirmeye karar veren ev sahibi, hizmetçisi Maria’nın da 
yemeğe katılmasını sağlayarak sayıyı 14’e çıkarır. Ancak önemli bir şartı 
vardır, Maria’nın yemek boyunca aristokrat bir zengin gibi davranması 
gerekmektedir. Yemek boyunca rol yapan Maria, sanat uzmanı olan 
konuk David ile yakınlaşınca olaylar farklı şekilde gelişmeye başlar.
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HOBİ
OTOMOBİL

Alman otomobil devi 
BMW, genel olarak 1 
ile 7 arasındaki sınıfları 
ile tanınsa da aslında 
bu serilerin bir modeli 

daha bulunuyordu. 1989 ile 1999 
arasındaki 10 yıllık süreçte ortaya çıkan 
ve hızı ile beraber lüks yapısıyla dikkat 
çeken 8 serisini ayrıca 1990’da M8 ile 
taçlandırmıştı. Fakat 99 yılından bu 
yana hiç duymadığımız 8 serisi yeniden 
karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl konsept 
olarak duyurulan BMW 8 serisi nihayet 
iki farklı model olarak geri dönüyor. 
Kasım ayında piyasaya çıkacak olan 
BMW 8 serisinde M850i xDrive Coupe 
M Performans modeli ile beraber bir 
de BMW 840d xDrive Coupe modeli 
olacak. Tasarımına baktığımızda 
en sıradışı BMW modelleri olarak 
belirtemileceğimiz 8 serisi, bir coupe 
modeli olmasına rağmen uzun yapısıyla 
da dikkat çekiyor. Laserlight teknolojisi 
ile bezenmiş en ince far yapısına sahip 
olan seri, 19 inçlik M Sport frenleme 

BMW’DEN EFSANE 
BİR DÖNÜŞ

Kasım ayında piyasaya 
çıkacak olan BMW 8 
serisinde M850i xDrive 
Coupe M Performans 
modeli ile beraber bir 
de BMW 840d xDrive 
Coupe modeli olacak.

ve 20 inçlik lastikleri ile geliyor. M 
paketi olması neticesinde arkada ince 
bir spoiler da barındıran otomobil, kaslı 
gösteren hatlarıyla da farklı bir araç 
görünümü çiziyor.

 AĞIRLIK DAĞILIMI 
Teknik özelliklerine baktığımızda 

390 kW/530 beygir güç üreten, 750 Nm 
torka sahip 4,4 litre V8 motoruna sahip 
olan BMW M850i xDrive Coupe M 
Performance ile 235 kW/320 beygir güç 
üreten 6 silindirli dizel motorlu BMW 
840d xDrive Coupe gerçek manada güç 
canavarları olarak üretilmiş. Düşük 
ağırlık merkezi, iyi dengelenmiş ağırlık 
dağılımı, alüminyum, magnezyum ve 
karbon fiber takviyeli plastik gövdesi, 
aerodinamik olarak optimize edilmiş 
olarak geliyor. Arka aks diferansiyel 
kilidi, hafif yapı sert gövde ve 
süspansiyon yapısı ile uyarlamalı M 
süspansiyon, entegre aktif direksiyon 
ve karışık boyutlu lastikler standart 
olarak geliyor.
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SPOR

T ürkiye, Yunanistan’ın Patras kentinde 26 Haziran-1 
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve 23 
sporcumuzla katılım gösterdiğimiz Gençler ve 
Kadetler Avrupa Şampiyonası’ndan, 7 altın, 4 gümüş 
ve 1 bronz olmak üzere 12 madalya ile döndü. 

Türkiye böylece şampiyonanın en çok madalya kazanan ülkesi 
oldu. Bireysel ve takım eleme atışlarıyla sona eren şampiyonada, 
finalde Ukraynalı rakibi Ivan Kozhokar ile karşılaşan Mete 
Gazoz, 6-0 biten karşılaşma sonucu Avrupa Şampiyonu oldu. 

23 SPORCUMUZ KATILIM GÖSTERDI

Samet Ak, Efe Gürkan Maraş ve Ulaş Berkim Tümer’den 
oluşan Klasik Yay Kadet Erkek Takımı finalde Rusya ile 
karşılaştı ve 5-3 biten mücadele sonucunda Avrupa 
2.’si oldu. Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Oğuzhan 
Küçük’ten oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımımız finalde 
karşılaştıkları Fransa’ya karşı beraberlik atışları sonrasında 
üstünlük sağlayarak Avrupa Şampiyonu oldu. Mete Gazoz 
ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan Klasik Yay Karışık 
Genç Takımımız Ukrayna’yı 6-2 mağlup ederek Avrupa 
Şampiyonu oldu. Makaralı Yay Genç Erkek Takımımız 
İtalya’yı 225-224 geçerek Avrupa Şampiyonu olurken, 
Makaralı Yay Genç Kadın Takımımız  2. olmayı başardı. 
Makaralı Yay Kadet Kadın Takımımız İngiltere’yi 226-221 
yenerek Avrupa Şampiyonluğu, Makaralı Yay Kadet Erkek 
Takımımız 2.’lik derecesini elde etti.

OKÇULUKTA 
DA İDDİALIYIZ

Milli Okçumuz Mete Gazoz, 2018 Avrupa Gençler ve 
Kadetler Şampiyonası’nı 3 altın madalyayla kapatarak 

şampiyonanın birincisi oldu.

Mete Gazoz
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SAĞLIK 
BESLENME

SICAK HAVALARDA 
BESLENME

Diyetisyen Emre Uzun, sıcaklardan korunmak için neler yapılması 
gerektiğini anlatıyor. Beslenmemizi gözden geçirip, büyük fayda 

sağlayacak püf noktalar ile sıcakları daha kolay atlatmak mümkün.
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Güneşin altında uzun süre 
kalmak; güneş çarpması, 
gıda zehirlenmeleri 
ve sıvı kaybının neden 
olduğu rahatsızlıkların 

ortaya çıkmasına neden 
olabiliyor. Güneş 
çarpmalarının 
yanında 
özellikle gıda 
zehirlenmeleri ve 
sıvı kaybına bağlı 
dehidratasyon 
görülme riski 
yükselmektedir. Bu 
yüksek sıcaklarda ofiste, 
dışarıda ve tatilde vakit geçirenler için 
yeme ve içmelerini farklı şekillerde 
düzenlemeleri sıcaktan korumaya 
yardımcı oluyor. 

DEHIDRASTASYON 
RISKI...

Emre Uzun, “Yaz aylarında su tüketiminin 
yetersiz olmasıyla birlikte öne çıkan 
bir risk olan dehidratasyon ciddi 
sağlık problemlerine neden oluyor. 
Kış aylarında 8-10 su bardağı olan su 
tüketimi yaz aylarında 10-12 litreye 
çıkmalıdır. Hatta dışarıda geçirilen vakit 
fazla ise su tüketiminiz 3 litreyi bulabilir. 
Asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, 
taze sıkılmış meyve suları, bitki ve meyve 
çaylarının tercih edilmesi daha faydalı 
olur” dedi.

HALSIZLIĞI ÖNLEMEK...

Uzun, sıcak havalarda yorgunluk ve 
bitkinliği önlemek adına az ve sık 
beslenmeli ve öğünlerin atlanmamasını 
belirterek, “Sıcak hava nedeniyle oluşan 
iştahsızlığın önüne geçmek ve sindirim 
sistemini rahatlatmak amacıyla hafif 
ve su oranı yüksek besinlere öncelik 
verilmelidir. Sofralardan salatalar, 
zeytinyağlı sebze yemekleri ve su içeriği 
yüksek meyveler eksik olmamalıdır” 
açıklamalarını yaptı.

SULU MEYVELERIN 
ÖNEMI 

Uzun, “Karpuz ve kavun vücuttaki 
toksinleri atmaya yardımcı olurken, 
diğer yandan şeftali cilt sağlığını koruma 
görevini üstlenir. Artan terleme nedeni 
ile su ihtiyacı diğer mevsimlere oranla 
yaklaşık iki katına yani 2,5- 3 litreye ulaşır. 
Bunu sadece su tüketerek karşılamak 
zor olabilir. Bunu sağlamaya yardımcı 
olacak meyveler de mevcuttur. Karpuz, 
kavun, şeftali, üzüm gibi meyveler 
su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı 
olacaktır. 

YAZIN TATLISI 
DONDURMA...

Bu havalarda 
hamur işi tatlılar 
bizi rahatsız 
edebilir. Bunun 
yerine ideal tatlı 
dondurmadır. 
Hem süt içeriği 
ile iyi bir protein ve 
kalsiyum kaynağı hem 
de sıcak havalarda 
içimizi ferahlatıcı bir 
tatlıdır. 
Haftada 2-3 gün tercih 
edilebilecek tatlı olan 
dondurma, kilo aldırma 
korkusu olmadan tüketebilir. 
Tabi kii miktarı önemli. 
2-3 topu aşmamaya dikkat 
edelim” diye konuştu.

ZEHIRLENME RISKI...

Açıkta satılan gıdalardan olabildiğince 
kaçınmamızı söyleyen Diyetisyen 
Emre Uzun, “Sıcak havalar yiyeceklerin 
bozulma riskini arttırmaktadır. 
Saklanma koşullarının kötü olması 
bakterilerin üremesi için uygun ortam 
sağlamaktadır. Bunun sonucunda 
sindirim sisteminin bozulması ile 
seyredilen diğer vakalarında artışı ile 
sonuçlanabilmektedir” dedi.
Emre Uzun riskli gruplar için de şu 
uyarıları yaptı: “Bu dönemlerde artan 
sıcaklıklar özellikle bebek, çocuk, yaşlı 
ve hamileler ile tansiyon, kalp, şeker 
gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerde 
sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına 
neden olabilir. Sıcaklarda aşırı terleme 
sonucu vücuttan suyla beraber, 
sodyum, potasyum gibi mineraller 
de atıldığı için bu durum halsizlik, 
nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım 
bozukluklarına yol açabilmektedir.
Tansiyon problemi olanlar özellikle iyi 
bir protein kaynağı olan süt ve yoğurt 
tüketimine özen göstermelidirler.  
Bunun yanında hipogilisemi problemleri 
yaşayanlar ara öğünlerini kesinlikle 
atlamamalıdırlar.” 

Diyetisyen 
Emre Uzun

Nasıl Giyinmeli...
Diyetisyen Emre Uzun: “Su 
kaybımızı azaltmak adına kıyafet 
seçimi de ciddi önem arz 
etmektedir. 
Açık renkli, pamuk ya da keten 
gibi kumaştan yapılmış, bol ve 
rahat giysiler tercih edilmeli. 
Sentetik kumaştan giysiler 
ciltten buharlaşmaya izin 
vermediğinden hissedilen sıcağı 
artırır. Daha çok terlememize 
neden olabilir. Dışarıda çok fazla 
vakit geçiriyorsak eğer geniş 
kenarlı şapka, şemsiye, uygun 
güneş gözlüğü almanın vakti 
geldi de geçiyordur.” 
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Yiyerek 
hafifleyin!
Mutfaklara da yaz geldi. Kış yemeklerinin, 
yerini hafif yaz yemeklerine bıraktığı şu 
günlerde sizler için küçük bir araştırma 
yaparak, enfes yaz tariflerini derledik. 
Şimdiden afiyet olsun!

GURME

PROTEINLI SALATA TARIFI

MALZEMELER:
• 250 gramhaşlanmış nohut
• 10 adet cherry domates (ortadan 

ikiye kesilmiş)
• 2 adet salatalık (küp kesilmiş)
• 1/2 bağ dereotu (kıyılmış)
• 1/2 bağ taze nane (kıyılmış)
• 1/2 bağ taze soğan (ince ince 

kesilmiş)
• Sosu için:
• 1/2 çay bardağı zeytinyağı
• 1/2 adet limon suyu
• 4 yemek kaşığı nar ekşisi
• 1/2 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI:
Haşlanmış nohut, cherry domates, 
salatalık ve tüm yeşillikleri bir kaseye alıp 
malzemeleri ezmeden birbirine karışacak 
şekilde harmanlayın. Ayrı bir kasede 
zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini tuzu 
ekledikten sonra homojen bir karışım elde 
edene kadar çırpın. Sosu salatanın içine 
ekleyip karıştırın. Kaselere bölüştürüp 
servis edin.
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SEBZE ŞIŞ ILE SAĞLIKLI 
BIR ÖĞÜN

MALZEMELER:
• 2 adet orta boy patlıcan
• 2 adet orta boy kabak
• 2 adet orta boy kırmızı biber
• 10 adet kiraz domates
PESTO SOS IÇIN:
• 1 büyük demettaze fesleğen
• 50 gram çam fıstığı
• 75 gram parmesan peyniri
• 2 diş sarımsak
• 1 su bardağı zeytinyağı
• 1/4 çay kaşığı tuz
SERVISI IÇIN:
• 2 yemek kaşığı
• Nar ekşisi 

HAZIRLANIŞI:
Uç kısımlarını aldığınız kabak ve 
patlıcanları, kabuklarını soymadan iri 
parçalar halinde kesin. Ortadan ikiye 
kesip çekirdeklerini çıkardığınız etli 
kırmızı biberleri iri parçalar halinde 
kesin. Kiraz domateslerin sap kısımlarını 
çıkartın. Doğranmış sebzeleri ve 
bütün kiraz domatesleri sırasıyla tahta 
şişlere geçirin. Üzerlerine bir yumurta 
fırçası yardımıyla zeytinyağı sürdükten 
sonra yağlı kağıt üzerinde fırında ya 
da ızgarada renk alana kadar pişirin. 
Pesto sosu hazırlamak için, yaprak 
yaprak ayıklayıp, bol suda yıkadığınız 
fesleğenleri kuruladıktan sonra incecik 
kıyın. Çıtırlık kazanması ve aromasının 
daha yoğun hissedilmesi için çam 
fıstıklarını yağsız tavada 2-3 dakika 
kadar kavurun. Parmesan peynirini 
rendenin ince tarafıyla rendeleyin. 
Sarımsakları ayıkladıktan sonra tuz 
ilavesi ile bir havanda dövün. Ezilmiş 
sarımsakları, kavrulmuş çam fıstıkları 
ve kıyılmış fesleğen yaprakları ile 
mutfak robotunda püre haline getirin. 
Rendelenmiş parmesan peyniri 
ve zeytinyağını azar azar ekleyip 
karıştırma işlemini sürdürün. Izgara 
sebzeleri servis tabağına aldıktan sonra 
üzerlerine kıvam alan pesto sosu ve nar 
ekşisini gezdirin. Yemeğiniz hazır!

EN ŞEKER ZEYTINYAĞLI 
YEMEK

MALZEMELER:
• 600 gram taze fasulye
• 5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet büyük boy kuru soğan
• 2 diş sarımsak
• 2 adet orta boy domates 
• 3/4 su bardağı sıcak su
• 1/2 tatlı kaşığı toz şeker
• 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI:
Kuru soğanları küçük küpler halinde 
kesin. Sarımsakları ince ince dilimleyin. 
Domatesleri rendeleyin. Uç kısımlarını alıp, 
kılçıklarını ayıkladığınız taze fasulyeleri 
uzunluklarına göre iki ya da üç eşit 
parçaya ayırın. Bol suda yıkadıktan sonra 
fazla suyunu süzün. Zeytinyağını bir 
tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru 
soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana 
kadar kavurun. Doğranmış taze fasulyeleri 
ekleyerek kavurma işlemini sürdürün. Son 
olarak rendelenmiş domates, toz şeker 
ve tuzu ekleyin. Az miktarda sıcak su 
ilavesiyle kapağını kapattığınız tencerede, 
kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin. 
Soğuk olarak servis edebilirsiniz.

KABAĞIN  
EN LEZZETLI HALI

MALZEMELER:
• 4 adet orta boy kabak
• 1 adet soğan
• 2 diş sarımsak
• 4 yemek kaşığı pirinç
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 1 adet kapya biber
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığıkarabiber
• 1 küp şeker
• 2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI:
Soğanın kabuklarını soyun ve minik küpler 
halinde doğrayın. Biberin de çekirdeklerini 
çıkarıp küp küp doğrayın. Kabakların 
ortadan ikiye uzunlamasına bölün ve iri 
parçalar halinde doğrayın. Bir tencerenin 
içerisine zeytinyağının bir kısmını alın. 
Soğanları aktarıp hafif soteledikten sonra 
biberleri ilave edin. Üzerine rendelenmiş 
sarımsakları da ekleyerek güzelce 
soteleyin. Kabakları da ekleyerek birkaç 
soteleyin. Ardından üzerine 2 su bardağı 
kadar ılık su ilave edin ve pirinci, tuz, şeker, 
karabiberini ekleyin. Kabaklar yumuşayıp 
pirinçler şişene kadar pişirmeye devam 
edin. Ardından ocaktan alın ve oda 
sıcaklığında dinlendirin. Kalan zeytinyağını 
üzerine gezdirip servis edin.



TEKNOLOJİ
YENİLİK

Tayvanlı bilgisayar parçası üreticisi 
MSI, birkaç yıldır laptop’larıyla da göz 
dolduruyor. Son zamanlardaysa özellikle 
MSI markalı oyuncu laptop’ları rakipleri 
arasından kolayca sıyrılıyor. Özellikle 

karne hediyesi olarak çocuklarına bilgisayar alan 
ailelerin, hem üstün performansları hem de sağlam 
kasaları nedeniyle MSI laptop’ları tercih ettikleri 
gözleniyor. Bu seçimi kolaylaştırmak adına farklı 
özelliklerdeki MSI oyuncu laptop’larına hızlıca 
bakıyoruz.

MSI GT75 TITAN 8RG-092TR

>  Listemizin en güçlüsü olan GT75 Titan 8RG, tam bir performans 
canavarı olarak bir bilgisayardan isteyeceğiniz her şeyi en 
iyi ve en hızlı şekilde sunabiliyor. 8. nesil Intel işlemcilerin en 
güçlülerinden Core i9 8950HK ile beraber NVIDIA’nın en güçlüsü 
GeForce GTX 1080 ekran kartını buluşturuyor. Buna ek olarak 32 
GB DDR4 belleği, 1 TB HDD ve 512 GB SSD kapasitesi sayesinde 
her türlü oyunu maksimum grafik ayarlarında oynaya bilirsiniz. Bu 
ayarların ardından 120 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikmesi süresi 
sunan FHD ekranında, üzerindeki SteelSeries üretimi mekanik 
klavyesi ile beraber oyun keyfinizin doruklarına çıkabilirsiniz.

MSI GP63 LEOPARD 8RE-235XTR

>  Diğer seçeneklere göre daha bütçe dostu olan GP63 Leopard 
8RE, ince metal kasa tasarımı ve güçlü yapısıyla birçok kişinin 
favori ürünü olabilir. Intel Core i7 8750H işlemcisi, NVIDIA 
GeForce GTX 1060 ekran kartı, 16 GB RAM, 1 TB HDD ve 128 GB 
SSD depolama ile geliyor. 15,6 inçlik FHD ekranı ile göz dolduran 
GP63 Leopard 8RE 3 ms tepkime süresi ve 120 Hz yenileme hızı 
sunuyor. Ayrıca, bir önceki nesle göre metal kasaya kavuşarak 
şık ve sağlam bir görüntü sergiliyor.

MSI GS65 STEALTH 
THIN 8RF-086TR

>  Bir diğer MSI efsanesi 
GS65 Stealth Thin 8RF 
ise güç ve performansı 
mobil, yani taşınabilirlik 
ile birleştiriyor. Teknik 
özelliklerinin yüksek 
seviyelerde olmasına 
ek olarak ince ve 
sessiz bir ürün ortaya 
koymayı başaran 
MSI, bunu model 
adında da belirtmeyi unutmamış. Intel Core i7 8750H 
işlemci, Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce GTX 1070 
ekran kartı, 16 GB DDR4 bellek, 512 GB SSD depolama 
ve dünyada ilk olarak 144 Hz 15,6 inç FHD ekrana 
sahip oyun notebook’u. GS65 ‘in en önemli özelliği 
14” laptop ebatlarındaki kasasına 15.6” boyutunda bir 
ekran konumlandırılması. Cihaz, böylece %82 ekran 
kasa oranı sunuyor ve sadece 1.88 kg ağırlığında!

MSI OYUNCU 
BİLGİSAYARLARI
Okulların kapanmasıyla birlikte 
birçok öğrencinin bilgisayar 
hayali oyuncu laptop’ları ile 
giderilmeye başlandı.
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MSI GE73 RAIDER RGB 8RF-285XTR

>  Okul ve iş hayatları renkli geçen, aynı zamanda da 
RGB aydınlatmayı seven oyunculara yönelik bir diğer 
8RF, Mystic Light destekli arka ile dikkat çekiyor. Intel 
Core i7 ile oyunlar konusunda biçilmiş ile güçlendirilen 
sistemimizde 120 Hz yenileme hızı ve 3 ms MSI ürünü 
olan GE73 Raider RGB aydınlatması ve SteelSeries 
klavyesi 8750H işlemcisinden gücünü alan ürün, NVIDIA 
GeForce GTX 1070 kaftan olduğunu gösteriyor. 16 GB 
bellek, 1 TB HDD ile 128 GB SSD tepkime süresi veren FHD 
de bir ekran bulunuyor. Böylece yüksek performanslı üst 
seviye bileşenleri daha taşınabilir bir kasada topluyor.

MSI GT63 TITAN 8RG-041XTR

>  İlk ürünümüzün daha düşük fiyatlı versiyonu olan GT63 
Titan 8RG, Intel Core i7 8750H işlemcisi ile beraber 
NVIDIA GeForce GTX 1080 ile üst seviye performansın 
adını yazıyor. Sisteme 16 GB bellek ve 1 TB HDD ile 256 GB 
SSD eşlik ederken, 15,6 inçlik 120 Hz FHD ekranında 3 ms 
tepkime süresi sunuyor. Böylece GT75 Titan 8RG’in düşük 
fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkan GT63 Titan 8RG, 
üstün performansı ile de cezbediyor.

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

> SAMSUNG 
GALAXY J7 
PRIME 2
2017 yılında 
Türkiye’de en çok 
satılan cep telefonu 
modelelri arasında 
olan Samsung 
Galaxy j7 Prime’ın 
2018 modeli olan 
J7 Prime 2, 1.750 TL 
fiyatla satışa çıktı.

>  ASUS LYRA TRIO
Asus’un 500 metre karelik bir alana bile kolayca 
kablosuz ağ sinyali gönderebilen bu ürünü evinde 
veya işyerinde WiFi sorunu yaşayanların derdine ilaç 
gibi gelecek özelliklere sahip.
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>  TP-LINK M7200
4.5 G bağlantısını birçok cihazda birden kullanmak 
istiyorsanız TP-Link’in kolay taşınabilen bu ürünü tam 
size göre demektir.
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