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%10 indirim, %10 peşin, 120 aya kadar 0,98 vade farkı ile 
bankasız ve kefilsiz konut sahibi olabilirsiniz
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GENEL MÜDÜR’DEN
HAKAN GEDİKLİ

Hakan Gedikli

Kıymetli Okurlarımız, 
Bildiğiniz üzere 2009’dan beri şirketimizin 

Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten 
Sayın Murat KURUM, yeni kabinede Çevre 
ve Şehircilik Bakanı olarak görev almıştır. 

Emlak Konut ailesi olarak bu önemli gelişmenin gururunu 
ve sevincini yaşıyoruz. Kendisinin bu görevde de ülkemiz ve 
sektörümüz için büyük hizmetler yapıp yeni başarılara imza 
atacağına yürekten inanıyoruz.

Sayın Bakanımızın ardından Emlak Konut Genel 
Müdürlüğü görevi şahsıma tebliğ edilmiş ve yeni görevime 
başlamış bulunmaktayım. Bundan önce Emlak Konut 
bünyesinde bulunduğum tüm görevlerde olduğu gibi, bu 
görevi de büyük bir heyecan ve azimle devraldım. Emlak 
Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yarım asrı aşan 
tecrübesiyle ve sağlamlaştırdığı marka ismiyle Türkiye’de 
planlı kentleşme anlayışını temsil etmekte olup, Türkiye’nin 
en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak her geçen gün 
sektöre yeni bir bakış açısı kazandırarak dünya ölçeğinde bir 
kurum olma yolunda ilerliyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
bölgesinde ilk çeyrek sonuçlarına göre tüm GYO’lar arasında 
toplam varlıklar açısından bir değerlendirme yaptığımızda, 
Emlak Konut’un 5,54 milyar dolar ile bu bölgede en büyük 
ikinci gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğunu görüyoruz. 
Önümüzdeki süreçte de bayrak taşıyıcı olarak çıktığımız bu 
serüvende büyük kararlılıkla ülkemiz için değer oluşturmaya 
devam edeceğiz. Bu değerin bir parçası olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyoruz ve yüksek özveriyle çalışarak Emlak 
Konut’un çıtasını her gün bir yukarıya taşıyacağımıza 
inanıyoruz. Bu inançla, Emlak Konut’un şimdiye kadar elde 
ettiği kazanımlara yenilerini ekleyerek 15 yıldır devam eden 
istikrarlı başarı grafiğimizi hız kesmeden 2023 vizyonuna 
giden yola taşıyacağız. Bununla birlikte ülkemiz için yüksek iş 
hacmi ve katma değer yaratan Şirketimizi dünyada en büyük 
ilk 10 gayrimenkul yatırım ortaklığı arasında görebilmek uzun 
vadeli hedeflerimizden birini oluşturuyor. 

Emlak Konut olarak yılın ilk yarısında hedeflerimizin 
planlarımızla uyumlu seyrettiğini görüyoruz.  Şirketimiz 
2018 yılı ilk yarı faaliyetleri sonucunda 3 arsamız üzerinde 
başarılı ihaleler gerçekleştirmiş ve yüklenici firmalarımızla 
sözleşmelerini imzalamıştır. Gerçekleştirdiğimiz bu 3 ihalenin 
arsalarının ekspertiz değeri yaklaşık 1,08 milyar TL’dir. Bu 
ihalelerden elde etmeyi planladığımız toplam satış geliri 5,12 
milyar TL’ye ve minimum Emlak Konut payı 1,65 milyar TL 
seviyesine ulaştı. 

Bağımsız bölüm satışlarımıza baktığımızda ise, 
satışlarımızın beklentilerimizle uyumlu olduğunu 
görmekteyiz. Bu kapsamda, yılın ilk yarısında 2 bin 593 adet 
bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdik ve bu satışların 
toplam satış değerleri 2,5 milyar TL seviyesine ulaştı. 
Bununla birlikte toplam satış içerisindeki yabancı payımızın 
ilk yarı itibariyle yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğunu 
görmekteyiz. 2018 yılında tamamlanacak olan projelerimize 
baktığımızda, bu projelerin satışlarında yakaladığımız oranın 
%86 olduğunu görüyoruz. Yakaladığımız kayda değer satış 
performansı Emlak Konut’un marka değerinin gücünü 
tasdikler niteliktedir. 

Ayrıca bu dönem içinde gerçekleşen, sizlerle paylaşmak 
istediğim bir önemli haber ise Türk Hava Yolları Havaalanı 
Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile imzaladığımız protokole 
göre gerçekleştireceğimiz ortak projedir. Bu protokole göre, 
mülkiyeti şirketimize ait olan İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki 
3,64 milyon metrekare büyüklüğündeki arsamızın 312,5 milyon 
TL+KDV bedelle yüzde 50’sinin satışını gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. İki şirketin etaplar halinde müşterek geliştireceği 
projelerden elde edilecek net kazanç taraflar arasında yarı yarıya 
paylaşılacaktır. Meydana gelecek büyük proje yatay mimariyle 
inşa edilecek, çevre estetiğini ve doğanın yapısını bozmayacak, 
ayrıca bölgenin kalkınmasına da büyük katkı sağlayacaktır.

Her zaman vurguladığımız gibi; ekonomik büyüme, 
sektörün itici gücünü oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası’nın reel sektör, finansal sektör temsilcileri 
ve profesyonellerden oluşan kişilerle gerçekleştirdiği anket 
sonuçlarına göre 2018 yıl sonu Türkiye büyümesi için oluşan 
beklenti yüzde 4.6 seviyesindedir. Bununla birlikte birçok 
uluslararası kuruluşun ve organizasyonun Türkiye 2018 yılı 
büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini görüyoruz. 
Büyümenin en çok beslediği sektörlerden birisi olan inşaat 
sektörü, aynı zamanda ekonomiyi büyütme ve ekonominin kılcal 
damarları olan alt sektörleri hareket geçirme anlamında, ‘çarpan’ 
değeri en yüksek olan sektördür. Kendiyle birlikte onlarca sektörü 
de büyüten ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin yegane büyüme 
alanlarından bir tanesidir. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul 
yatırım ortaklığı olarak da bu sorumluluğun farkındalığıyla 
çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz.

Sektörde büyük rol üstlenen kurumlarından biri olarak 
ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu 
biliyoruz. Emlak Konut Genel Müdürü olarak, layık görüldüğüm 
bu görevde yeni bürokratik sistemimizin bize kazandıracaklarıyla 
birlikte tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğimizin 
taahhüdünü sizlere vererek sözlerime son veriyorum. 

Saygılarımla...

Emlak Konut GYO Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Üyesi
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İÇİNDEKİLER  AĞUSTOS-EYLÜL 2018

12  İMAR BARIŞI
 Ne olduğunu merak edenler 

için 10 adımda İmar Barışı…
16  100 GÜNLÜK İCRAAT 

PROGRAMI
 Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, düzenlenen 
toplantıda 100 Günlük İcraat 
Programını açıkladı.

20  YENİ CAMİLER
 Çamlıca Camii ibadete 

açılıyor.
22  YENİ EKONOMİ MODELİ
 Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat Albayrak, yeni ekonomi 
yaklaşımını açıkladı.

30  MEGA PROJELER HIZ 
KAZANIYOR

 Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile yeniden 
yapılandırılmasının ardından 
gözler mega projelere odaklandı.

38  DÜNYA, TÜRK 
MÜTEAHHİTLERİ 
KONUŞUYOR

 Türk müteahhitler, şimdiye kadar 
yurt dışında 367 milyar dolarlık 
yapı inşa etti.

68  UNESCO DÜNYA MİRAS 
LİSTESİ

 Türkiye’deki 18 kültür varlığı 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
yer alıyor.

74  TORKAM İNŞAAT
 Mahmut Dereli ile sektöre dair 

konuştuk.

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

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Havvanur Yurtsever

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu) 
Özlem Hanoğlu Çelik

YAYIN KURULU 
Özlem Hanoğlu Çelik

Nurettin Şam
Hakan Akbulut

Mehmet Akif Aydoğan
İlyas Fehim Çelik

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

18 20 30

38 68
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İNFOGRAFİK
PROJELERİMİZ

TAMAMLANAN 
PROJELER

PROJE SAYISI: 86 İNŞAAT ALANI: 15.781.647 M2

DEVAM EDEN 
PROJELER

PROJE SAYISI: 53 İNŞAAT ALANI: 13.426.213 M2

KO N U T
7 5.8 9 3

KO N U T
4 1 .0 5 2

O K U L
24

O K U L
2 2

T İ CA R E T
5.9 2 6

T İ CA R E T
9.4 0 5

D E R S L İ K
67 2

D E R S L İ K
5 6 8

K R E Ş
3

K R E Ş
7

SAĞ L I K  T E S İ S İ
3

SAĞ L I K  T E S İ S İ
7

B İ Z İ M  M A H A L L E 
V E  K U Z E Y  YA K AS I 
P R OJ E L E R İ  D E VA M 

E T M E K T E D İ R .

CA M İ
9

CA M İ
1 8

Emlak Konut GYO 2003 - 2017 yılları arasında toplamda 
132.276 adet bağımsız bölüm 46 okul, 27 cami projesi geliştirdi.

Genel toplam: 132.276 bağımsız bölüm
Dipnot: İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanıp ancak ruhsatı alınmamış projelerde inşaat alanı üzerinden 
tahmini hesaplama yapılmıştır. İnşaat ruhsatı alındığında artı eksi değişiklikler olabilir.

PROJELER

TOPLAM: 116.945 KONUT, 15.331 TİCARET, 46 OKUL, 1.240 DERSLİK, 10 KREŞ, 10 SAĞLIK TESİSİ, 27 CAMİ

TOPLAM PROJE SAYISI: 139 TOPLAM İNŞAAT ALANI: 29.207.859 M2

H AYAT  PA R K 
P R OJ E S İ 

TA M A M L A N M I ŞT I R .
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KAMPANYA 

T ürkiye için Kazanç 
Vakti kampanyasına 
dair detaylar 28 Ağustos 
2018’de düzenlenen basın 
toplantısında aktarıldı. 

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Emlak Konut GYO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ertan 
Keleş ve Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Hakan Gedikli ile birlikte 
kampanya destek veren İLBANK, 
KİPTAŞ, Oyak İnşaat, GYODER, 
KONUTDER, İNDER, İMKON 
ve TMB ile şirketlerin yöneticileri 
katıldı.   

Türkiye için Kazanç Vakti 
kampanyası ile dövizini veya altınını 
peşinata çevirerek konut satın 
alanlara kaçırılmayacak yatırım 
fırsatları sunuluyor. Bu çerçevede 
kampanyadan konut alanların 
yatırımları 1 yıl boyunca güvence 
altına alınıyor. 

31 Ekim’e kadar geçerli olan 

kampanyada ayrıca, satış bedeli 
üzerinden yüzde 10 indirime ek 
olarak indirimli satış bedeli üzerinden 
yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 
0,98 vade farkı ile bankasız ve kefilsiz 
konut sahibi olmanın önü açılıyor. 

BIZ GÜÇLÜ BIR ÜLKEYIZ, 
GÜÇLÜ BIR EKONOMIYIZ

Türkiye için Kazanç Vakti 
kampanyasının basın toplantısında 
konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, “Gayrimenkul 
sektörümüz üzerine ne zaman 
düştüyse, Türkiye’nin ekonomik 
şartlarda sıkıntı içerisine girdiği anda 
üstüne düşen vazifeyi kararlılıkla 
yerine getirdi. Tıpkı 15 Temmuz’da 
olduğu gibi bugün de ‘Türkiye 
için Kazanç Vakti’ sloganıyla bir 
kampanya başlattı. 

Türkiye’nin istikrarlı 
ekonomisinde, ekonominin daha da 
ileriye gitmesinde, dünyanın ilk 10 

Türkiye’nin 
geleceğine ve 
güçlü ekonomisine 
olan güvenin 
göstergesi olarak 
yeni bir tarihi 
kampanyaya imza 
atılıyor. Emlak 
sektörünün önde 
gelen kuruluş ve 
şirketlerinin hayata 
geçirdiği ‘Türkiye 
için Kazanç Vakti’ 
kampanyası 
başladı.
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ekonomisi içerisine girmesinde inşaat 
sektörü her zaman önemli olmuştur, 
önemli olmaya da devam edecektir. 
İnşaat sektörü olarak da yapılması 
gereken tüm fedakârlığı sektör olarak 
bugün yine net bir şekilde fedakârlık 
noktasında sektörümüz yapıyor. 
Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı 
ilgili kuruluşlarımız da bu fedakârlık 
noktasında üstüne düşen neyse yerine 
getirecektir. 

Biliyorsunuz ülkemiz ekonomik 
bir kuşatmayla karşı karşıya. Tabii biz 
güçlü bir ülkeyiz. Ne kadar zor şartlar 
altında olursa olsun sektörlerimiz 
büyümeye, ülkemiz büyümeye 
devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın 
biliyorsunuz dövizinizi bozdurun 
çağrısına karşı milyonlarca 
vatandaşımız da dövizlerini 
bozdurarak milli bir duruş sergiledi” 
diye konuştu.

KAMPANYA YAKLAŞIK 100 BIN 
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KAPSIYOR

Kampanyaya dair detay bilgiler 
veren Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, “Yaklaşık 100 bin 
bağımsız bölümü içeriyor ve yine 
stoklarla sınırlı, yani yüzde 25’i kadar 

stokla kampanya dâhilinde projeler 
satılacak. Projemiz başta İstanbul ve 
Ankara olmak üzere Anadolu’nun 
tüm illerinde derneklerimizin 
ve konfederasyonumuzun bağlı 
olduğu hemen hemen bütün 
inşaat firmalarının katılımıyla 
gerçekleşecek.

Projelerin satış fiyatı üzerinden 
bir kere en başta yüzde 10 indirim 
yapacaklar, yani 500 bin liraysa buna 
yüzde 10 indirim yapılacak ve fiyat 
450 bin liraya inecek. Minimum 
yüzde 10 peşinat alınacak. Ancak 
bu peşinatla alakalı bugün diyelim 
ki dövizde yatırımını değerlendiren 
veya altında yatırımını değerlendiren 
vatandaşımızla alakalı şöyle bir 
durum söz konusu. Altını ve dövizi 
bugünkü kurdan neyse, bu kur bir 
kenara koyulacak ve süreç içerisinde 
diyelim ki dövize veya altın yükseldi. 
Bu artış kadar daire fiyatından bedel 
düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin 
şu saatte dövizini, altınını kenarda 
tutmasını gerektiren bir durum 
söz konusu değil. Buradaki artışın 
tamamen bire-bir yansımasını, verdiği 
peşinat kadar yansımasını daire 
bedelinden düşülecek.

Türkiye için Kazanç Vakti 
kapsamında yine 12. ve 24. aylarda 
yüzde 15’lik ara ödemeler söz 
konusu olacak. Geriye kalan 120 
aylık tutar için ise aylık 0.98 vade 
farkıyla yüzde 60’lık kısım için banka 
ve kefil olmadan yüklenicilerimiz, 
idarelerimiz kendi bünyesinde 
kredilendirme yapacaklar. Bu da 
dairenin totaline baktığınızda yaklaşık 
yüzde 0,84 vade farkına geliyor. Yani 
bugün faiz oranlarının yüzde 2’lerde 
olduğunu düşünürseniz çok büyük 
fedakârlık. Diğer yandan 6 ay veya 
1 yıl içerisinde ben artık dairemin 
borcunu kapatmak istiyorum 
diyenlere de, ayrı ayrı avantajlar 
var, bunları detaylı olarak satış 
ofislerinde ilgili arkadaşlarımız net 
bir şekilde bunları vatandaşlarımıza 
aktaracaklar. Banka ve kefaletin 
olmaması da yine yüklenicilerimizin 
ve sektörümüzün yaptığı ayrı bir 
fedakârlık” dedi.

BUGÜN FEDAKÂRLIK GÜNÜ
Gayrimenkulün ülkemizde 

her zaman değerlendirdiğini ve bu 
kampanya ile yapılan fedakârlıkla 
da vatandaşların kazanmama 
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KAMPANYA 
31 Ekim’e kadar geçerli olan kampanyada ayrıca; satış bedeli üzerinden yüzde 10 
indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat ile 120 aya 
kadar 0,98 vade farkı ile bankasız ve kefilsiz konut sahibi olmanın önü açılıyor. 

ihtimallerinin olmadığını 
düşündüğünü söyleyen Kurum, 
“Dolayısıyla artık hem ekonomiye 
bir değer anlamında hem sektöre 
bir değer anlamında hem de 
alıcıların kazanması anlamında 
çok önemli bir kampanya. Tabii 
bu duruş bazılarını rahatsız ediyor. 
Bizim Gezi olaylarıyla başlayan, 
17-25 Aralık süreciyle devam eden 
şu anda da ekonomik kuşatmayla 
karşı karşıya kaldığımız ülkemizde 
bu milli duruş, bu milli birlik, milli 
seferberlik birilerini rahatsız ediyor, 
rahatsız etmeye de devam edecek. 
Bizim bugün sektörümüzün kazanma 
günü değil, bugün fedakârlık günü. 
Bunu daha önce vatandaşlarımız 
dövizlerini bozdurarak gösterdiler, şu 
anda da Bakanlığımız ve devletimiz, 
sektörümüz, sektör temsilcilerimiz 
de bu duruşu açıkçası net bir şekilde 
gösteriyorlar. 

Vatandaşımız da her zor 
süreçte devletinin, milletinin 
yanında oldu. Her zaman şunu 
söyledi: ‘Vatan sağ olsun dedi, 
devletimiz bir olsun, beraber olsun’ 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

300.000 ₺

27.000 ₺Peşinat %10

12. Ay Ara Ödeme %15 40.500 ₺

İndirim %10 30.000 ₺

24. Ay Ara Ödeme %15 40.500 ₺

İndirimli Konut Bedeli 270.000 ₺

Konut Bedeli (örnek)

Vadelendirilecek Bedel 162.000 ₺%60

Alıcının aylık taksidi* 2.302 ₺

1 120 ay boyunca taksitleri devam eden alıcılar için;

Konutun toplam maliyeti 384.000 ₺

Bu durumda vade farkı oranı 0.84’tür. **

2 Bir yıl içinde borcunu kapatmayı tercih eden alıcılar, 
sözleşmelerinde belirtilen ek fırsatlardan da 
faydalanabileceklerdir. 

120 ay
0.98 

vade farkı

* Alıcının aylık taksidi 120 ay 0.98 vade farkı üzerinden hesaplanmıştır. ** Ara ödemeler vade farkı hesaplamasına dahil değildir. 

TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ KAMPANYA DETAYI

400.000 ₺

36.000 ₺Peşinat %10

12. Ay Ara Ödeme %15 54.000 ₺

İndirim %10 40.000 ₺

24. Ay Ara Ödeme %15 54.000 ₺

İndirimli Konut Bedeli 360.000 ₺

Konut Bedeli (örnek)

Vadelendirilecek Bedel 216.000 ₺%60

Alıcının aylık taksidi* 3.069 ₺

1 120 ay boyunca taksitleri devam eden alıcılar için;

Konutun toplam maliyeti 512.000 ₺

Bu durumda vade farkı oranı 0.84’tür. **

2 Bir yıl içinde borcunu kapatmayı tercih eden alıcılar, 
sözleşmelerinde belirtilen ek fırsatlardan da 
faydalanabileceklerdir. 

120 ay
0.98 

vade farkı

* Alıcının aylık taksidi 120 ay 0.98 vade farkı üzerinden hesaplanmıştır. ** Ara ödemeler vade farkı hesaplamasına dahil değildir. 

TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ KAMPANYA DETAYI

500.000 ₺

45.000 ₺Peşinat %10

12. Ay Ara Ödeme %15 67.500 ₺

İndirim %10 50.000 ₺

24. Ay Ara Ödeme %15 67.500 ₺

İndirimli Konut Bedeli 450.000 ₺

Konut Bedeli (örnek)

Vadelendirilecek Bedel 270.000 ₺%60

Alıcının aylık taksidi* 3.836 ₺

1 120 ay boyunca taksitleri devam eden alıcılar için;

Konutun toplam maliyeti 640.000 ₺

Bu durumda vade farkı oranı 0.84’tür. **

2 Bir yıl içinde borcunu kapatmayı tercih eden alıcılar, 
sözleşmelerinde belirtilen ek fırsatlardan da 
faydalanabileceklerdir. 

120 ay
0.98 

vade farkı

* Alıcının aylık taksidi 120 ay 0.98 vade farkı üzerinden hesaplanmıştır. ** Ara ödemeler vade farkı hesaplamasına dahil değildir. 

TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ KAMPANYA DETAYI
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dedi. Bu da çok önemli bir duruş. 
Biz böyle durduğumuz sürece 
Allah’ın izniyle bizim bileğimizi 
kimse bükemez ve bükemeyecekte 
bunu da net bir şekilde göreceğiz. 
Biz Cumhurbaşkanımızın da 
ifade ettiği gibi 100 günlük eylem 
planlarımızı hazırladık. Bu 100 
günlük eylem planları içerisinde 
Bakanlığımız olarak sektörümüzü 
de ilgilendiren, diğer sektörleri de 
ilgilendiren yaklaşık 39 eylemimiz 
var. Bu eylemlerden hiçbir şekilde 
geri durmuyoruz. Aynı kararlılıkla, 
aynı azimle projelerimizi devam 
ettiriyoruz. Bundan hiçbir 
vatandaşımızın hiçbir sektör 
temsilcisinin açıkçası şu kadar da 
olsa bir şüphesi olmasın. Bu gibi 
kuşatmalar daha çok olacaktır, ancak 
biz bu duruşu sergilediğimiz sürece 
inşallah her zaman ekonomimiz 
büyüyerek devam edecektir” 
ifadelerini kullandı.

BANKASIZ VE KEFILSIZ 
KONUT SAHIBI OLMAK

Türkiye için Kazanç Vakti 
kampanyası ile dövizini veya altınını 
peşinata çevirerek konut satın 
alanlara kaçırılmayacak yatırım 
fırsatları sunuluyor. Bu çerçevede 
kampanyadan konut alanların yatırımları 
1 yıl boyunca güvence altına alınıyor. 
31 Ekim’e kadar geçerli olan 
kampanyada ayrıca; satış bedeli 
üzerinden yüzde 10 indirime ek olarak 
indirimli satış bedeli üzerinden yüzde 
10 peşinat ile 120 aya kadar 0,98 vade 
farkı ile bankasız ve kefilsiz konut sahibi 
olmanın önü açılıyor. 

38 PRESTIJLI EMLAK KONUT 
GYO PROJESINDE 12 BIN 
BAĞIMSIZ BÖLÜM
29 Ağustos 2018 ile 31 Ekim 2018 
arasında geçerli olan ‘Türkiye için 
Kazanç Vakti’ kampanyası 38 Emlak 
Konut GYO projesinde 12.000 bağımsız 
bölümü kapsıyor.

KAMPANYAYA DÂHIL 
OLAN PROJELER 

Avrupark Hayat, Büyükyalı, Cer 
İstanbul, Ebruli Ispartakule, 
Evora Denizli, Evvel İstanbul, 
Karat 34, Koordinat Çayyolu, 
Köy, Merkez Ankara, Nidapark 
İstinye, Nidapark Kayaşehir, 
Nidapark Küçükyalı, Ofis Karat 
Bakırköy, Semt Bahçekent, Tem 
34, Temaşehir, Tual Adalar, Tual 
Bahçekent, Validebağ Konakları, 
Yeniköy Konakları İstanbul, 
Başkent Emlak Konutları, Gebze 
Emlak Konutları, Körfezkent 
Çarşı, Kuzey Yakası, Niğde 
Emlak Konutları, Nevşehir 
Emlak Konutları, Esenler Emlak 
Konutları, Avangart, Ayazma 
Emlak Konutları, Avrupark, 
İdealist Cadde ve Sofa Loca, 
Evora İzmir, Düşler Vadisi, 
AllSancak, Tual Artı, Tual Bizim 
Mahalle.
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TAHINCIOĞLU YÖNETIM 
KURULU BAŞKANI 
ÖZCAN TAHINCIOĞLU
BÜYÜK FIRSAT
“Gayrimenkul sektörünün 
temsilcileri olarak, ülke 
ekonomisine katkımızı en üst 
seviyeye taşımak, birlik ve 
beraberlik içerisinde üzerimize 
düşen görevi kararlılıkla yerine 
getirmek için çalışıyoruz. Bu 
amaçla Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı öncülüğünde ‘Türkiye 
için Kazanç Vakti’ sloganıyla 
hayata geçirilen kampanyaya, 
Nidapark Istinye, Nidapark 
Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı 
projelerimizle destek oluyoruz. 
Bu dönemde en kârlı yatırım 
gayrimenkul yatırımı olacak. Hem 
ekonominin hem sektörün değer 
kazanması anlamında çok önemli 
bir kampanya. Inanıyoruz ki, 
milli ekonomiye verilen destekle 
kazanan yine milletimiz ve ülkemiz 
olacak”

Bugüne kadar pek çok kişiyi 
mülk sahibi yaptık, Tahincioğlu 
projelerine olan güven, her 
zaman piyasa koşullarının dışında 
değerlendirildi. Tahincioğlu olarak, 
inşaatlarımız tüm hızıyla devam 
etmekte. Şu an yapımı devam 
eden projelerimizin inşaat alanı ise 
yaklaşık 1.3 milyon metrekaredir. 
Içinde bulunduğumuz süreçte 
bankalardaki faiz oranlarının yüksek 
olduğu dönemde bu tür alternatif 
fırsatların oluşturulması gerek 
ülke ekonomisi gerekse kalkınma 
açısından oldukça önemli. ‘Türkiye 
için kazanç vakti’ kampanyasının 
da mülk sahibi olmak isteyenler 
için büyük bir fırsat olduğunu 
düşünüyorum.” 

DAP HOLDING YÖNETIM 
KURULU BAŞKANI 
ZIYA YILMAZ
ŞIMDI EV ALMANIN 
TAM VAKTI
“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın 
Murat Kurum öncülüğünde başlatılan bu 
kampanya ile Türk gayrimenkul sektörüne 
olan inancımızı pekiştiriyoruz. Biz DAP 
Yapı olarak, Validebağ projemizle bu 
kampanyada yer alıyoruz. Ülkemizin içinde 
bulunduğu konjonktüre ve artan inşaat 
maliyetlerine rağmen Emlak Konut ile 
birlikte geliştirdiğimiz Validebağ Konakları 
projemizde taşın altına elimizi koyuyor; 
Emlak Konut ile birlikte kendi gelirimizden 
fedakârlık ederek finans maliyetinin önemli 
bir kısmını üstleniyoruz. Öte yandan; 
diğer tüm proje ve ürünlerimizde de 
DAP Holding bünyemizde geliştirdiğimiz 
finansman yöntemleri aracılığıyla Türk 
gayrimenkul sektörüne destek vermeyi 
sürdürüyoruz.

Türkiye için Kazanç Vakti kampanyası 
kapsamında 120 ay vadede, vade farkı 
yüzde 0,98 olarak belirlendi. Yatırımcılar 
da bu 120 ay vadeyi, banka kredisi 
ve kefalet olmaksızın, Emlak Konut 
GYO güvencesinde kullanabilecek. 
Vatandaşların elinde bulunan döviz ve 
altınların da sisteme dahil edilebilmesi bu 
kampanyanın en önemli unsurlarından. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ‘döviz ve altınlarınızı 
bozdurun’ çağrısına da destek veren bu 
kampanyanın Türkiye ekonomisinin parlak 
geleceğine büyük katkıda bulunacağına 
inancımız tam.

Ben hep şu dönemde konut almanın 
tam vakti olduğunu söylüyordum. Bu 
kampanya ile ev almanın cazibesi daha 
da artmış durumda. Insanlara sadece 
oturumluk değil, aynı zamanda yatırımlık 
önemli bir fırsat sunuluyor.”

NEF YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI ERDEN TIMUR
600 BIN LIRALIK 
FIRSAT

“Halihazırda Türkiye’de banka kredisiyle ev 
almak şu an oldukça maliyetli hale gelmiş 
durumda. Mesela 500 bin liralık bir ev 
için 400 bin TL kredi çekilmesi gerekiyor. 
Şu an faiz oranları yüzde 2,2 seviyesinde. 
400.000 TL kredi çekenler bankaya 10 
yıllık vadede 1.140 bin TL ödüyorlar. Evin 
toplam maliyeti de 100 bin peşinatı da 
dahil ettiğimizde 1 milyon 240 bin liraya 
ulaşıyor. 

Emlak Konut GYO önderliğinde 
başlayan ‘Türkiye için kazanç vakti’ 
kampanyası çerçevesinde 500 bin liralık 
evin satış bedeli 10 yıllık vadede 640 bin 
TL. Kampanya dahilinde aylık taksitler 
ise 3,800 TL’ye indirgenmiş durumda. 
Oldukça ince çalışılmış kampanya 
detayları sayesinde ümit ediyorum evini 
ilk kez alacaklar için önemli bir fırsat 
oluşturuldu. Bizde bu fırsata 3 projemizle 
katılma kararı aldık. Bankalardaki faiz 
oranlarının yüksek olduğu bir dönemde 
bu tür alternatif fırsatların oluşturulması 
oldukça önemli. Tüketicinin de buna 
doğru eğildiğini görüyoruz. Nitekim geçen 
sene ilk 7 ayda banka kredisiz konut satış 
adedi 230 bin seviyesindeyken, bu sene 
ilk 7 ayda bu rakamın 280 bini aştığını 
görüyoruz. Bu ciddi artış peşin veya bizim 
gibi nakit gücü yüksek şirketlerin kendi 
finansal kampanyaları sayesinde oluştu. 
Bu dev kampanya da bankasız satış 
seçeneğini daha da cazip hale getirmiş 
oldu. 

31 Ekim’e kadar sürecek kampanyanın 
özellikle 3. çeyrek satışlarına da ciddi bir 
ivme kazandıracağına; bu yıl sonunda 
kırılacağını umduğumuz konut satış 
rekoruna ciddi bir katkıda bulunacağına 
inanıyoruz.”

Sektörün önde gelen isimleri 
‘Türkiye için Kazanç Vakti’ kampanyası 

hakkındaki görüşlerini paylaştı.

KAMPANYA 



AĞUSTOS / EYLÜL 2018   11

BABACAN HOLDING CEO’SU 
MEHMET BABACAN
DIĞER SEKTÖRLERE 
DE ÖRNEK TEŞKIL 
EDECEK
“Bugün geldiğimiz aşamada Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın öncü girişimiyle 
yeni bir kampanyanın startını vermiş 
olmanın heyecanı içindeyiz. Bugün 
yeniden başlayan kampanya sadece 
sektörümüzün gelişimi yönünde 
ortaya koyduğumuz örnek bir güç 
birliği değildir. Küresel ekonomiden 
kaynaklanan kur baskısına karşı benzeri 
görülmemiş ortak bir mücadele 
örneğidir. Ülkemize yönelik yapılan 
ekonomik saldırı karşısında biz sektör 
temsilcilerine, ciddi bir sorumluluk 
düşüyor. Bu saldırının etkilerini 
ortadan kaldırmak noktasında, yeni 
başlattığımız kampanya ayrı bir öneme 
sahip bulunuyor. Ülkemizin dünya 
ölçeğinde sürekli yükselen konumunun 
herhangi bir sarsıntıya uğramaması, 
ekonomik gelişmişlik noktasında daha 
ileri seviyelere yükselebilmesi için 
hepimize çok iş düşüyor. Bu kampanya 
ile sektördeki canlılığı diri tutarken, 
ekonomimize sağladığımız katma 
değerde ciddi bir artış yakalayabileceğiz. 
2 ay sürecek kampanya ile yılın en 
yüksek satış rakamlarına ulaşacağımıza 
inanıyoruz. Kampanyanın ekonomimiz 
açısından kilit önemde bulunan diğer 
sektörlere de örnek teşkil edeceğini 
düşünüyoruz. 

Ulusal Kampanya sürecinin başladığı 
ilk günden itibaren kampanyaya 
katıldığımız 3 projemizle en büyük 
desteklerden birini veren bir şirket 
olarak yatırımcılarımızın gözünde 
oluşturduğumuz güveni zirveye taşıdık. 
Projelerimize yönelik talepte ciddi artış 
yakaladık. Kampanya sona ermesine 
rağmen, Babacan Holding’de yüzde 20 
indirim ayrıcalığını hep sürdü. Sonuçta 
ciddi bir verimlilik elde ettik. Yeni 
kampanyaya yine Babacan Premium ve 
Port Royal olmak üzere 2 projemizde yer 
alan toplam 100 dairemiz ile katılıyoruz. 
Kampanya süresince satışlarımızda 
en yüksek seviyeye ulaşabilmeyi 
hedefliyoruz.”

KUZU GRUP YÖNETIM 
KURULU ÜYESI VE CEO’SU 
ÖZEN KUZU
ÜLKE EKONOMIMIZE 
DEĞER KATACAK
“Türkiye’nin güçlü ekonomisine güvenle 
yola çıkılan tarihi kampanyaya SeaPearl 
Ataköy projemizle dâhil olduk. 31 Ekim’e 
kadar sürecek kampanya kapsamında 
SeaPearl Ataköy’de yüzde 10 indirim 
avantajı sunuyoruz. Faizlerin 0,98’e 
çekilmesiyle yatırımcının yüzünü 
güldürecek kampanya sektörümüzde 
oldukça hareketlilik yaratacaktır. Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’un açıkladığı kampanya ile stoklar 
eriyecek, yatırımcı için fırsat doğacaktır. 
Ülke ekonomimize değer katacak 
kampanya ile konut almanın tam zamanı 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin 
kalkınması adına Kuzu Grup olarak her 
türlü fedakârlığı yapmaya hazırız.”

TEKNIK YAPI YÖNETIM 
KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI  
UMUT DURBAKAYIM
TEKNIK YAPI BU 
ZOR GÜNLERDE 
AILE FERTLERININ 
YANINDA DURACAK 
“Marka olmanın en büyük şartı, 
müşterisiyle yan yana olması ve onlara 
her zaman destek vermesidir. Teknik 
Yapı’dan konut alan her insan artık 
bizim için bir müşteri değil bir aile 
ferdidir. Bu nedenle her Türk ailesinde 
olduğu gibi, Teknik Yapı da bu zor 
günlerde aile fertlerinin yanında 
duracaktır. Çünkü biz aile olduğumuz 
sürece güçlü kalırız ve ailemize 
yöneltilen saldırıları göğüsleyebiliriz.

Istanbul Kadıköy’deki Concord 
Istanbul ve Uplife Kadıköy projelerimiz 
ile Kartal ve Maltepe’de inşaatı 
devam eden Yücel Park, Deluxia 
Park Business, Deluxia Park Rezidans 
projelerimiz de kampanyaya dâhil 
olacak. Bu projelerimiz Teknik Yapı’nın 
sağladığı banka katkı paylarıyla birlikte 
kampanyanın aynı şartlarıyla; yüzde 10 
indirim, 120 ay vadede yüzde 0.98 faizle 
satışta olacak.”

29 Ağustos 2018 ile 
31 Ekim 2018 arasında 
geçerli olan ‘Türkiye 
için Kazanç Vakti’ 
kampanyası 33 Emlak 
Konut GYO projesinde 
12.000 bağımsız 
bölümü kapsıyor.
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ÖZEL DOSYA
İMAR BARIŞI
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Türkiye genelinde başlatılan İmar Barışı, son günlerin en 
çok merak edilen konuları arasında ön sıralardaki yerini 
koruyor. Vatandaşların akıllarındaki pek çok soru, 
yanıtlanmayı bekliyor. Gayrimenkul bilgi ve pazarlama 

platformu Zingat.com, İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili merak 
edilen tüm ayrıntıları sıraladı. 

Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm 
bölgesi, İstanbul Tarihi Yarımada, 
Sultanahmet ve Süleymaniye 
çevresi ve Gelibolu Tarihi Alanda 
belirlenen yerler, üçüncü kişilere 
ait özel mülkiyete konu taşınmazlar 
üzerinde, kesinleşmiş planlar 
neticesinde sosyal donatı alanı 
olarak belirlenmiş ve Maliye 
Bakanlığı tarafından aynı amaçla 
değerlendirilmek üzere ilgili 
kurumlara tahsis edilmiş, Hazine’ye 
ait taşınmazlar üzerindeki yapılar.

• İmar Barışı ile yapı kayıt belgesi 
alan binalar için yıkılma endişesi 
son bulacak. Ancak depremsellik 
(deprem oluşturma potansiyeli) 
açısından yapılarda alınması 
gereken her türlü tedbiri malikleri 
alacak.

• Bu düzenleme sayesinde İmar 
Kanunu’na göre alınmış yıkım 
kararlarıyla tahsil edilemeyen para 
cezaları iptal edilecek ve yapı kayıt 
sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir 
değer olarak gösterebilecek.

• Yapı kayıt belgesiyle su, elektrik ve 
doğalgaz bağlatılabiliyor. İmar Kanunu 
kapsamında alınmış yıkım kararlarıyla 
tahsil edilemeyen idari para cezaları 
iptal ediliyor, kullanım maksadı 
değişiklikleri de dâhil olmak üzere 
tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti 
tesis ediliyor, iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatı yapı kullanma izin belgesi 
aranmaksızın veriliyor. 

• Yapı kayıt belgesi almak için son 
başvuru tarihi 31 Ekim 2018. 

• Yapı kayıt belgesi bedelinin son ödeme 
tarihi 31 Aralık 2018.  

• Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden 
yapılıyor ve başvurular e-devlet 
sistemi üzerinden takip edilebiliyor. 

• Yapı kayıt belgesi imar açısından 
ekstra bir hak sağlamıyor. Yapı 
kayıt belgesi düzenlenen yapıların 
yenilenmesi durumunda yürürlükte 
olan imar mevzuatı hükümleri 
uygulanıyor. 

A’DAN Z’YE 
İMAR BARIŞI

İmar Barışı düzenlemesi, kamuoyuyla paylaşıldığı günden bu 
yana ülke gündemini sıkça meşgul ediyor. Düzenlemeyle ilgili 
vatandaşların aklında ise pek çok soru işareti bulunuyor. İmar 

Barışı’nın ne olduğunu, kapsamını ve tüm ayrıntılarını merak edenler 
için 10 adımda İmar Barışı… 

İŞTE İMAR BARIŞI İLE 
İLGİLİ MERAK EDİLENLER 

• İmar Barışı; imar mevzuatına veya 
ruhsata aykırı yapılara verilecek 
yapı kayıt belgesiyle vatandaşların 
devletle ihtilaflı durumunu ortadan 
kaldırmak, imara, ruhsatsız veya 
ruhsat eklerine aykırı olan yapıların 
kayıt altına alınması yoluyla bu 
yapılara yasallık kazandırmak üzere 
hayata geçirildi. 

• 31 Aralık 2017 tarihinden önce 
ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı 
yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki 
tüm yapılar İmar Barışı kapsamında 
yer alıyor.

• İmar Barışı kapsamı dışında 
bulunan bölgeler ise şöyle: 
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HABER
ANALİZ

Düzenlemenin amacı; 
imar mevzuatına 
veya ruhsata aykırı 
yapılara verilecek 
yapı kayıt belgesiyle 

vatandaşlarımızın imar sorunlarının 
çözülmesidir. Hedeflenen amaç ise; 
vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı 
durumunu ortadan kaldırmak, imara 
aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine 
aykırı olan yapıların kayıt altına 
alınması yoluyla bu yapılara yasallık 
kazandırmaktır.

Ülkemizdeki imara aykırı 
yapıların yüzde 50’in üzerinde olduğu 
bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 
13 milyon bağımsız birime tekabül 
etmektedir. Yapılardaki mevcut 
aykırılıkların büyük çoğunluğu 
1950-2000 yılları arasındaki 
yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır.

İmardan kaynaklı sorunlar 
vatandaşlar ile belediye başta olmak 
üzere diğer kuruluşlarda çeşitli 
anlaşmazlıkların çıkmasına neden 
olmuştur. Bunlardan bazıları;
• Belediyeler imara aykırı 

yapılarla ilgili olarak yıkım 
işlemini birçok sebepten dolayı 
gerçekleştirememektedir. 

İmara aykırı yapılar ülkemizin en önemli 
sorunlarından birisi. Yılların birikimi ile meydana 
gelen bu durumun çözülüp devlet ile milletin 
barışması amacıyla kamuoyunda ‘imar barışı’ 

adıyla anılan yasal düzenleme gerçekleşti.
Mustafa Aşkın-Bahadır Dalkılıç

İMAR 
BARIŞI

• Vatandaşlar bu ihtilaflardan 
dolayı oturdukları evlerine 
su, elektrik ve doğal gaz 
bağlatamamakta ya da kaçak 
kullanım yapmaktadır. 

• Konut veya iş yerleri ekonomik 
olarak bir değer ifade 
etmemektedir.

• Fabrika ve konut yapıları ticari 
piyasalarda ipotek veya teminat 
olarak gösterilememektedir.
Bu sorunlar hem ekonomik hem 

de sosyal sonuçlar doğurmaktadır. 
Anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması 
halk ile devletin barışması anlamına 
da gelmektedir.

31 Aralık 2017 tarihinden önce 
ruhsatsız veya ruhsat eklerine 
aykırı yapılmış kırsal ve kentsel 
alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı 
kapsamındadır. İmar Barışının 
istisnası olarak uygulanmayan durum 
ve bölgeler ise;
• Boğaziçi Sahil Şeridi ve 

öngörünüm bölgesi ile İstanbul 
Tarihi Yarımadanın Sultanahmet 
ve Süleymaniye çevresi ve 
Gelibolu Tarihi Alanı’nda 
belirlenen yerler bu kapsamın 
dışındadır. 

• Ayrıca başkasına ait taşınmazlar 
üzerinde yapılan yapılar ile 
hazineye ait olup sosyal donatı 
için tahsisli arazi üzerindeki 
yapılara yapı kayıt belgesi 
düzenlenemez.
İmar Barışı’ndaki en önemli 

noktalardan birisi de ‘kat 
mülkiyetinin’ durumudur. Düzenleme 
kat mülkiyeti konusunda da kolaylık 
sağlamıştır. Buna göre;
• İskân alınamadığından kat 

mülkiyeti kurulamayan yapılarda 
yapı kayıt belgesi alındıktan 
sonra aşağıdaki koşullarla cins 
değişikliği ve kat mülkiyeti tesis 
edilebilecektir. 

• Yapı kayıt belgesi alındıktan 
sonra maliklerin tümünün 
muvafakat etmeleri ve varsa 
umumi hizmete ayrılan yerlere 
denk gelen alanların terk edilmesi 
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Yapı kayıt belgesi 
başvuru bedeli; arsa 
emlak değeri ile yapı 
yaklaşık maliyeti 
toplamı üzerinden, 
konutlarda yüzde 3, 
ticari kullanımlarda ise 
yüzde 5 olacak şekilde 
hesaplanacak.

şartıyla, yapı kullanma izin 
belgesi aranmaksızın, tapuda bu 
yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat 
mülkiyeti tesis edilebilecektir.

• Yani kat mülkiyetinin kurulması 
için maliklerin tamamının 
anlaşması ve imar planında, yol, 
yeşil alan, park gibi alanların terk 
edilmesi gerekmektedir. 

• Bu durumda, daha önce yapı 
kayıt belgesi bedeli olarak ödenen 
bedel kadar bir bedel daha 
ödenecektir. 

• Bu işlemlerin sonucunda kat 
mülkiyetine geçen yapıların 
alım ve satım işlemleri 
yasallık kazanacak ve arsa 
vasfından alınan emlak vergisi, 
yapı vasfından alınmaya 
başlanacağından vergi kayıpları 
önlenecektir. 

• Kat irtifakı ve kat mülkiyeti 

kurulduğu için bina; teminat, 
ipotek veya her türlü bankacılık 
işlemlerinde değerlendirmeye 
alınabilecektir
İmar Barışı’na müracaatlar şu 

yolla yapılabilecektir;
• Vatandaşların kendi rızası ile 

müracaatı ve kendi beyanı esas 
alınacaktır.

• Müracaatlar e-devlet sistemi 
üzerinden veya Bakanlığın 
yetkilendireceği kuruluşlara 
başvurularak yapılacaktır. 

• Başvurular e-devlet sistemi 
üzerinden takip edilebilecektir. 

• Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlükleri bu konuda 
vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve 
destekte bulunacaktır.

• Ayrıca ALO 181 çağrı merkezi 
de konuyla ilgili vatandaşlarımıza 
yardımcı olmaktadır.
Başvurular 2018 yılı Haziran ayı 

içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 
tarihine kadar devam edecektir.

Yapı kayıt belgesi bedeli en 

son 31.12.2018 tarihinde kadar 
yatırılabilecektir. Gerek görülmesi 
halinde başvuru ve ödeme süresi 
Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar 
uzatılabilecektir

Yapı kayıt belgesi başvuru 
bedeli; arsa emlak değeri ile 
yapı yaklaşık maliyeti toplamı 
üzerinden konutlarda yüzde 3 ticari 
kullanımlarda ise yüzde 5 olacak 
şekilde hesaplanacaktır.

İmar Barışından elde edilecek 
gelir aşağıda ifade edilen yerlerde 
kullanılarak yine halkımızın 
hizmetine sunulmuş olacaktır.

Yapı kayıt belgesinden elde 
edilen gelirler deprem ve afet 
risklerine hazırlık kapsamında ve 
kentsel dönüşüm çalışmalarında 
kullanılmak üzere bütçeye gelir 
olarak kaydedilecektir. Bu kapsamda 
kentsel dönüşüm çalışması yürüten 
belediyelere yüzde yüz yerli inşaat 
malzemelerini tercih ettikleri 
takdirde, sıfır faizli kredi imkanı 
sağlanacaktır.
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HABER
100 GÜNLÜK 
İCRAAT PROGRAMI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI’NDAN 

100 GÜNLÜK PROGRAM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 

100 Günlük İcraat Programı Basın Buluşması’nda önemli 
açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, İmar 
Barışı başvurularındaki 
son duruma ilişkin yaptığı 
açıklamada, “İmar Barışı’na 

3 milyon 780 bin vatandaşımız 
müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon 

lira para ödenmiştir. 31 Ekim’e kadar 
başvuru şansı var, 31 Aralık’a kadar 
ödemeler son erecek, ciddi bir talep 
var” ifadelerini kullandı. Bakan 
Kurum, “2017 yılı sonrası yapılan 
kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi 
yapıp içişleri bakanlıklarımıza 

valilerimize iletiyoruz. Bunların 
yıkımını gerçekleştiriyor olacağız. Bu 
yeni bina yapma kanunu değil, bu 
bir imar barışı, 2017 sonuna kadar 
yapılan binaları ilgilendiriyor. Yeni 
bina yapmaya müsaade eden bir yasa 
değil. Bunları yapanlar, izin verenler 
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hakkında yapılması gereken neyse 
süreç içinde yapacağımızı, bunlara 
müsaade edenlere de en sert şekilde 
cevaplarımızı vereceğimizi herkesin 
bilmesini istiyorum” açıklamalarını 
yaptı.

Bakan Kurum sözlerine şöyle 
devam etti: “İmar barışında 
beklentimiz bizim 40-50 milyar 
seviyesinde. Şu ana kadar 1 milyar 
350 milyon lira. Bizim açıkçası 
parasal beklentiden çok yaklaşık 13 
milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir 
konu. Onların şehirde kaçak bina 
üzerinde yaşamalarını ilgilendiriyor. 
Öncelikle bu sorunu çözüyor 
olacağız. O manada biz başvurunun 
bu seviyelere ulaşacağını 
düşünüyoruz. Bu artık imar barışı 
noktasında olması gereken son yasa. 
Bu yasadan faydalanan faydalandı. 
Faydalanmayan şehir için bizim 
süreç içerisinde yapacağımız ne ise 
buna katlanacaktır.”

EN ÇOK ILGI ISTANBUL, IZMIR 
VE KONYA’DAN GELDI

Rantla ilgisi olmayan vatandaşın 
penceresinden bakarak çalışılması 
gerektiğini belirten Kurum, “Yeni 
gelen imar plan düzenlemelerinde 
bizi ilgilendiren kuruluşlar da 
dahil, hem kat noktasında hem 
yerel mimariye uygunluk, estetik 
noktasında yapılması gereken ne ise 
bunlara bakıyoruz” diye konuştu.

Geçen haftalarda en çok 
başvuru yapılan illerle ilgili şu 
bilgiler verilmişti: İmar Barışı’na 
en çok ilgi İstanbul, İzmir ve 
Konya’dan geldi. Bu kapsamda 
İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 
604, Konya 156 bin 613 başvuru 
sayısıyla ilk 3’te yer aldı. Bu illeri 
sırasıyla Kocaeli 124 bin 639, Bursa 
123 bin 39, Ankara 93 bin 344, 
Gaziantep 76 bin 605, Hatay 71 bin 
738 ve Antalya 70 bin 739 başvuru 
ile takip etti.

KANAL ISTANBUL PROJESI
Bakan Kurum, Kanal İstanbul 

projesi ile ilgili de açıklamalarda 
bulundu: “Birinci eylemimiz 42 
kilometre uzunluğunda Kanal 
İstanbul projesi. Kanalın her iki 

tarafında yatay mimarinin hakim 
olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, 
üniversite alanlarının sosyal donatı 
anlamında aklınıza gelen ne varsa 
bunlarında içinde barındırıldığı 
modern iki şehir kurma arzusundayız

Hiçbir kamu kaynağı kullanmadan 

bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. 
Yurt dışındaki yatırımcılarımız 
o manada projeye ilgililer. Yerli 
yatırımcılarımızdan da ilgili olanlar 
var. Neticede bu proje bugünden 
yarına bitebilecek bir proje değil. Bir 
süreci olacak” dedi.
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HABER
100 GÜNLÜK İCRAAT 
PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 100 
günlük icraat programı 
tanıtım toplantısına 
katıldı. Beştepe Millet 

Kongre ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükümeti’nin önümüzdeki 100 günde 
gerçekleştireceği icraat ve projelerin 
tanıtıldığı programda Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ve tüm 
Bakanlar da hazır bulundu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, 
gerçekleştirilecek bazı projeleri de 
açıkladı.

Konuşmasının başında 
Türkiye’nin, yaklaşık 150 yıllık 
bir geçmişe sahip yönetim sistemi 
arayışında, tarihi bir dönüşümü 
başarıyla tamamladığını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Geçmişteki örneklerinden farklı 
olarak bu dönüşüm tamamen 
demokratik sistem içinde 
gerçekleşmiştir. Milletimizin 
bizatihi kendisinin, onun temsil 
mercii olan Türkiye Büyük Millet 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda 
100 günlük icraat 
programını açıkladı.

Türkiye, tarihi bir 
dönüşümü başarıyla 

tamamladı
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Meclisi’nin ve siyaset kurumunun 
iradesiyle hayata geçen yeni 
yönetim sistemimizin, demokrasi 
tarihimizin zirvesini oluşturduğuna 
inanıyorum. Darbeler, muhtıralar, 
türlü müdahaleler, geriye doğru 
baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle 
karşıladığımız nice acı hadiselerin 
ardından böyle bir demokratik 
olgunluğa erişmiş olmamızı, en büyük 
kazanımımız olarak görüyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.

2019-2023 DÖNEMİNE 
İLİŞKİN STRATEJİK PLAN 
ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK

“Meclis’te ettiğimiz yeminle 
birlikte sistemin fiilen işlemeye 
başladığı 9 Temmuz gününden beri, 
gerek şahsım gerek bakanlarım 
yoğun bir mesai içindedir” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir 
yandan yeni yönetimin mimarisini 
oluşturuyor, diğer yandan milletimize 
verdiğimiz sözleri hayata geçirecek 
programları, projeleri hazırlıyoruz. 
Tüm bunları, devlet işlerinde, 
millete sunulan hizmetlerde en 
küçük bir aksamaya meydan 
vermeyecek şekilde yürütüyoruz. 
Anayasa değişikliğine uygun şekilde, 
yeni sisteme geçişin gereği olarak 
ilga edilmesi gereken kanunları 
yürürlükten kaldırdık, bunların 
yerini alacak Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamelerini de yayımlamaya 
başladık” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün de 
ilk 100 günlük icraat programımızı 
milletimizle paylaşıyoruz. Orta 
vadeli programı ağustos ayı sonuna 
kadar kamuoyuna ilan etmeyi 
planlıyoruz. 2019-2023 dönemine 
ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza 
başladık. Kasım ayı sonuna kadar 
bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. 
100 günlük icraat programımızın 
koordinasyonunu Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay 
yürüttü. Bakanlarımızın her biri, 
kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, 
planları, Cumhurbaşkanlığı 
manifestosunda ve AK Parti 
seçim beyannamesinde yer alan 
taahhütlerimizi baştan sona gözden 

geçirdiler. Bunlardan, 100 gün içinde 
yapacaklarımızı maddeler hâlinde 
listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir 
araya getirdik. Aslında ilk 100 günde 
tamamlanacak proje sayısı binin 
üzerindedir.  Biz bunlardan daha 
önemli ve öncelikli gördüğümüz 
400’üne, milletimize açıklayacağımız 
programda yer verdik.”

Cumhurbaşkanlığına ve 
Bakanlıklara bağlı kurumların, 100 
günde ve yaklaşık 46 milyar liralık 
bütçe ile hayata geçirecekleri 400 
projenin, yeni dönemin ateşleyici 
gücü olacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
projeleri hazırlarken, ilave kaynak 
ihtiyacı doğmamasına, mevcut bütçe 
imkânları ile yürütülebilmesine 
özellikle dikkat ettik” açıklamasında 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni 
yönetim mimarimizi oluştururken, 
tüm kurumları ilgili bakanlıklar 
bünyesinde toplamaya özen gösterdik. 
Genelkurmay, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, MİT, MGK, Savunma 
Sanayi gibi belli yerler dışındaki 
tüm kurumlar, faaliyet alanlarıyla 
ilgili bakanlıklar bünyesinde 
çalışmalarını sürdürecektir. Böylece 
Cumhurbaşkanlığını, tüm bakanlıkların 
ve kurumların faaliyetlerini daha iyi, 
daha etkin yönetebilecek bir yapıya 
kavuşturduk. Cumhurbaşkanlığının 
kendisinin doğrudan yürüteceği 
faaliyetleri de bu anlayışla sınırlı 
tuttuk” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
projelerden biri, vatandaşlarımızın 
kamu hizmetlerine erişimini 
kolaylaştıran, hızlandıran ve 
maliyetleri azaltan e-devlet sistemini 
etkinleştirmek olacaktır. Bir başka 
projemiz de, tüm icraatların, 
planların, projelerin ülke geneli ve 

bölgesel ölçek yanında 81 il bazında 
takibini sağlayacak bir sistemi, en kısa 
sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve 
yatırımları Ankara’dan illerimize ve 
illerimizin her birinden Ankara’ya 
uzanan, karşılıklı etkileşime dayalı 
bir sistemle takip etme imkânına 
kavuşacağımıza inanıyorum.”

SAVUNMA SANAYİ 
PROJELERİNDEN TAVİZ 
VERMEYECEĞİZ

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına 
bağlı kurumların 100 günde 
gerçekleştirmeyi hedefledikleri 
çok değerli projeleri olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bunlar içinde savunma sanayi 
projelerine ayrı bir önem veriyorum. 
Programımızda yer alan 400 projenin 
48’i savunma sanayimize aittir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz beş yılda 
yaşadığımız her hadise bize, savunma 
sanayi projelerinin önemini bir kez 
daha göstermiştir. Sadece sayısal 
olarak büyük ve en modern silahlarla 
donatılmış bir orduya sahip olmak tek 
başına anlamlı değildir. Güçlü ordu 
demek, hem sayısal olarak yeterli 
hem de aracından mühimmatına ve 
yazılımına kadar tüm aşamalarıyla 
sizin kontrolünüzde donanıma 
sahip bir ordu demektir. Bunun 
için biz, bir yandan ordumuzun 
kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı 
bir personel yapısına geçerken, 
diğer yandan da her alanda kendi 
kendimize yeterli bir savunma sanayi 
kurmaya çalışıyoruz. 16 yıl öncesine 
göre bugün çok ileri bir noktaya 
geldiğimizi memnuniyetle görüyoruz. 
Ama hâlâ kat etmemiz gereken çok 
yol olduğunu da biliyoruz. Bunun için 
her ne olursa olsun, savunma sanayi 
projelerinden taviz vermeyeceğiz.”
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HABER
YENİ CAMİLER

Çamlıca Camii inşaatında 
artık sona geliniyor. Şu 
ana kadar bin 500 kişilik 
bir ekibin aralıksız 
çalıştığı ve inşaatın 

büyük bir kısmının tamamlandığı 
cami açıldığında, Türkiye’nin en 
büyük camisi olacak.

Yapımı yaklaşık 60 aydır devam 
eden Cami’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan da 
incelemelerde bulunmuştu. 125 bin 
metrekare alana inşa edilen cami, 
63 bin kişinin aynı anda ibadet 
edebileceği büyüklükte olacak. 6 
minareye sahip olan camide, kubbe 
kemerlerinin iç kısmına takılan 
Fetih Suresi dikkat çekiyor.

Öte yandan, Çamlıca Camii 
tamamlandığında bir afet anında 
100 bin kişiyi barındıracak özellikte 
tasarlandı. 7 metre 77 santimetre 
boyundaki dünyanın en büyük 
alemine sahip caminin önümüzdeki 
aylarda açılması planlanıyor.

Caminin 72 metre yüksekliğinde 
35 metre çapında dev ana kubbesi 

bulunuyor. 
H

Cami, 4’ü 107,1 metre, 2’si ise 90’ar 
metre uzunluğunda 6 minareye 

sahip. 
H

Bittiğinde 63 bin kişi aynı anda 
ibadet edebilecek.

H
Cami, herhangi bir afet anında sivil 
savunma anlamında kapalı alanları 

ile 100 bin kişiyi barındıracak 
şekilde planlandı.

Çamlıca Camii 
ibadete açılıyor
6 Ağustos 2013’te temelleri atılan Çamlıca 
Camii’nin inşaatında sona yaklaşılıyor. 
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak 
planlanan caminin önümüzdeki aylarda 
açılması planlanıyor. KISA 

KISA 
ÇAMLICA 

CAMİİ



HABER
BANKA 

Şekerbank, T.C. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
uygulamaya 
başlanan İmar 
Barışı’na yardım 

ediyor. Banka, İmar Barışı’ndan 
yararlanmak isteyen bireysel 
müşterilerinin 30 bin TL’ye 
kadar olan finansman 
ihtiyaçlarını ‘İmar Barışı 
Kredisi’ ile karşılıyor. 60 aya 
varan vade imkânı sunulan 
kredi kapsamında kredi tahsis 
ücreti de alınmıyor. 

Yapılarda imar ve ruhsat 
sorununun çözülmesine 
olanak sağlayan İmar Barışı 
sürecinde uygun koşulları 
sağlayan yapılara Bakanlığın 
belirlediği bedel karşılığında 
Yapı Kayıt Belgesi veriliyor 
ve yapıların yanı sıra elektrik, 
su ve doğalgaz bağlantıları da 
kayıt altına alınıyor. Şekerbank 
yapıların İmar Barışı kapsamına 
alınması sürecinde ortaya çıkan 
finansman ihtiyaçlarını İmar 
Barışı Kredisi ile karşılayarak 
sürece destek oluyor.

İMAR BARIŞI 
KREDİSİ GELDİ
Şekerbank, İmar Barışı’ndan yararlanmak isteyen 
bireysel müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına 
‘İmar Barışı Kredisi’ ile katkı sağlıyor. 
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HABER
EKONOMI

Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, yeni 
sistem ile bakan 
sayısının azaltıldığını 
anımsatarak, daha 

hızlı, dinamik, aktif bir sisteme 
kavuşulmasıyla birlikte yeni bir 
düzeye çıkılacağı aktardı.

“Türkiye’nin orta gelir grubundan 
üst gelir grubuna çıkması için gerekli 
noktalarda nasıl bir yol haritası 
çizmesi noktasında birçok toplantılar 
yaptık” diyen Albayrak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin tüm 
kurumlarıyla, tüm stratejileriyle 
daha hızlı ve güçlü politikalarıyla 
hedeflerine ilerlediği bir süreci 
yaşayacağız. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde en etkin uyum ve 
koordinasyonun yaşandığı bir döneme 
şahit olacağımız bir bakanlık. Para ve 
maliye politikalarının tek bir şapkada 
birleşmesiyle ve bu birleşmeye dayalı 
yapacağımız ahlaklı ve liyakatli 
şemsiyesini bir adım öne taşıyan 
yönetim kademesiyle çok daha etkin 
ve güçlü bakanlık olacak. Her alanda 
hem içeriden hem de dışarıdan 
danışmanlarla, bakan yardımcılarıyla, 
genel müdürlerle çok daha etkin bir 
bakanlık olacak.” 

Bakan Albayrak, ilk günden beri 
attıkları adımlarla ve bu çerçevede 
ortaya koyacakları ekonomik 
vizyonlarla birlikte izleyecekleri 
politikaları ekonominin tüm 
paydaşlarıyla birlikte istişare ederek 
yaptıklarını belirterek, “Ulusal ve 
uluslararası, tüm paydaşların içinde 
olduğu geniş bir yelpazede her adımı 
ince ince döşeyerek aksiyon alacağız” 
dedi. 

Yaptıkları görüşmeler ve 
istişarelerin Türkiye’nin bu 
yolculuğunda önemli ışık tutacağını 
ifade eden Albayrak, “Eylül ayında 
açıklayacağımız OVP ile, bu arada 
birçoğunuzla paylaşmadık ismine de 
yeni isim arıyoruz, güzel isim önerileri 
de geldi ama inşallah yeni isim 
belirleyeceğiz. OVP’nin yeni ismiyle 
birlikte detayları hızlı şekilde ortaya 
çıkacak” diye konuştu.

Yeni Ekonomi Yaklaşımı’nın 
en önemli adımlarından birisinin 

TÜRKIYE’NIN 
YENI 

EKONOMI 
MODELI
Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat Albayrak, yeni ekonomi 
yaklaşımını açıkladı.
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kararlı bir yaklaşım olduğunu 
vurgulayan Albayrak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Burada ne 
demek istiyorum? Bugüne kadar 
kararsız mıydı? Hayır. İşte yeni 
model olarak ortaya çıkacak olan, 
bu bakanlığın koordinasyonunda 
çok daha kararlı ve güçlü şekilde 
emin adımların atıldığı önemli ve 
yeni bir dönem başlayacak. Bu 
yaklaşımın diğer pozisyonu değişimi 
hedefleyecek. Türkiye bir üst lige 
çıkmak zorundaysa eğer bazı şeyleri 
değiştirmesi lazım. Bu değişimi ortaya 
koyacak hakikaten somut, zemini 
güçlü şekilde ortaya koyması lazım. 
Bunun yanında güçlü bir reflekse ve 
stratejik alt yapıya sahip olması lazım. 

Küresel anlamda rekabetçi bir 
dönemdeyiz. Bir tarafta ABD, bir 
tarafta Çin, sabahtan öğlene bir 
açıklama ticaret savaşları, bariyerlerin 
kaldırılması, yeni vergi politikaları… 
Bir diğer adım güçlü temelleri 
olacak. Çünkü kısa, orta ve uzun 
vadede siz yol haritasını ne kadar 
sağlam kurarsanız temelleriniz o 
kadar güçlüdür. Bir diğer yaklaşım 
sürdürülebilir olacak. Berat Albayrak 
olsa da olmasa da dizayn ettiğiniz 
bu sistemin sürdürülebilir olması 
gerekiyor. Son günlerde yaşadığımız 
bütün bu sebepler açısından 
bakıldığında küresel ekosisteme 
baktığınızda birçok ülkenin 
yaşadığı sistemsel sorunlar başında 
sürdürülebilirlik sorunu var.”

Diğer bir yaklaşımın katılımcı 
olunması olduğuna işaret eden 
Albayrak, “81 milyonluk Türkiye 
büyük bir hedefe kitlenmiş şekilde 
ilerleyecek. 81 milyonun katılımcı 
olduğu, gelir düzeyi, sektörel 
düzeyi ne olursa olsun, mesele tüm 
bu çerçeve günlük bir taktiksel 
mantıkla değil, stratejik bir akılla 
yaklaşmak olacak. Öyle net prensipler 
belirlemelisiniz ki bu sürecin Bu 
prensiplerle yola çıkılırsa bu sürece 
ulaşırsınız denilsin. Seven sevmeyen, 
oy veren vermeyen. Öyle olması 
lazım” dedi. 

Albayrak, “Bugün ortaya çıkan 
küresel ve bölgesel tabloların 
tamamı ve ekonomideki mevcut 
tablo Türkiye’nin makro göstergeleri 

dikkate alındığında hakikaten, makul, 
mantıkla açıklanacak bir süreç değil. 
O günlerden geçiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

ETKIN ILETIŞIM
Albayrak sözlerine şöyle devam 

etti: “Birçok açıdan bakıldığında 
göstergeler noktasında farklı etkilere 
sebebiyet verecek neticeler ortaya 
çıkabilir. O zaman biz ne yapacağız? 
Belirlediğimiz yol haritasını güçlü 
prensipler üzerine inşa ettik. 
Bunu kişilere değil, oturtulmuş 
sistem üzerine yürüdüğünü ortaya 
koyduğumuz zaman ama bugün, 
ama yarın, ama bunun ötesindeki 
yol güzergâhında hiçbir şekilde 
savrulmadan yoluna devam edecektir. 
Küresel gelişmeler ne olursa olsun 
ekonominizi tüm sınamalardan 
etkilenmeden çıkacak güçlü temeller 
üzerine inşa edecek bir yapı olması 
lazım.”

Albayrak, bu anlamda 
bakıldığında prensiplerin 
belirlendiğine işaret ederek, “Yeni 
ekonomi yaklaşımında, tüm piyasa 
paydaşlarımızla daha etkin iletişim 
ve güvenin sağlanması prensibimiz 
olacak. Kalıcı ve güçlü yapı ortaya 
koyma noktasında bunlar olmazsa 
olmaz prensiplerden biridir” dedi. 

MERKEZ BANKASI ÖZELINDE 
ÇOK HASSASIZ

Albayrak, yeni yaklaşımı çok etkin 
bir şekilde uygulamaya geçireceklerini 
ifade ederek, Türkiye’nin bugün 
küresel anlamda çok önemli bir rol 
model olmaya ihtiyacı bulunduğunu, 
geçen 15 yılda Türkiye’nin gelişmekte 
olan piyasalar üzerinde önemli bir 
süreci ortaya koyduğunu kaydetti. 

Para politikalarının tam 
bağımsızlığının sağlanmasının diğer 
bir prensipleri olduğunu vurgulayan 
Albayrak, “Farkındaysanız ilk 
geldiğimiz günden beri para 
politikasının bağımsızlığı konusunda 
Merkez Bankası özelinde çok 
hassasız. Mümkün olduğunca 
konuşmamaya gayret ettik. Hatta 
hiç konuşmadık. Özellikle para 
politikalarının tam bağımsızlığı 
konusu prensip olarak bundan sonra 

“Farkındaysanız 
ilk geldiğimiz 
günden beri para 
politikasının 
bağımsızlığı 
konusunda Merkez 
Bankası özelinde 
çok hassasız. 
Özellikle para 
politikalarının tam 
bağımsızlığı konusu 
prensip olarak 
bundan sonra da 
devam edecek.”
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da devam edecek” şeklinde konuştu.

Albayrak, bu prensip özelinde 
yola devam etmeleri gerektiğini 
belirterek, TCMB’nin bağımsızlığının 
Türkiye ve ekonomi açısından çok 
kritik olduğunu vurguladı. Fiyat 
istikrarının kalıcı bir şekilde, bütün 
bu hedeflere ulaşabilmesi noktasında 
tüm adımların TCMB tarafından 
etkin bir şekilde koordine edilmesi 
gerektiğini dile getiren Albayrak, 
bununla ilgili yasal düzenlemelerin 
gelecek süreçte daha etkin bir şekilde 
ortaya konacağını söyledi.

“SERMAYE PIYASALARINI 
GELIŞTIRMEYI HEDEFLIYORUZ”

Berat Albayrak, şunları kaydetti: 
“Özellikle bankacılık kesimi başta 
olmak üzere finans sektörünün 
güçlü yapısının korunması lazım. 
Bankalarımız ve diğer finansal 
kuruluşların güçlü mali bünyeleri 
ile faaliyetlerine etkin bir şekilde 
devam etmesi noktasında finansal 
istikrarın daha da güçlendirilmesi 
önceliklerimiz arasındadır ve 
amaçlarımızdan bir tanesidir. 
Sermaye piyasaları içerisindeki payını 
veya finansal sektör içerisindeki 
payını azaltacağız, sermaye 

piyasasının pasta içerisindeki payını 
büyüteceğiz. Yani finansal sektörün 
yüzde 90’ından fazlası bankacılık 
sektörü olmayacak, olmamalı. Sağlıklı 
finansal sistemden bahsediyorsak... 
Özellikle sermaye piyasalarını 
geliştirmeyi hedefliyoruz.” 

Etkin, şeffaf, verimli bir şekilde 
faaliyetlerine devam etmeleri için 
tüm kurumlara her türlü desteği 
vereceklerini dile getiren Albayrak, 
“Bütçe dengesinin ciddi bir 
disiplinle, kaliteli bir dönüşüm ortaya 
koyması... Bu çok önemli. 15 yılda 
ciddi bir bütçe performansı, mali bir 
performans ortaya koyan, 16 yıllık 
iktidar döneminde... Bu süreç yeni 
dönemde daha somut bir mali plan, 
yazılı bir mali plan dairesinde, çok 
daha güçlü bir disipline kavuşacak. 
Sadece özelleştirmeyle, tek seferlik 
gelirlerle, şunlarla, bunlarla 
değil... Özellikle ekonominin tüm 
paydaşlarıyla, büyüyen ekonominin 
üreten bir formata dönmesi ile 
bu süreci ortaya koyacağız. Bütçe 
disiplini de bu dönemde en temel 
dinamiklerden bir tanesi olacak. 
Bütçeniz ne kadar disiplinli olursa 
bankaların kapısına o kadar az 
gidersiniz.” ifadelerini kullandı. 

YENI YAKLAŞIMIN 3+1 
SACAYAĞI VAR

Hazine ve Maliye Bakanı 
Albayrak, yeni dönemde çok daha sıkı 
para politikası ve mali politika ortaya 
koyacaklarını belirterek, “Para ve 
maliye politikası açısından çok daha 
sıkı ve koordineli bir süreç olacak” 
dedi.

Yapısal reformlar konusunda 
yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile 
getiren Albayrak, mevzuatla ilgili 
sürecin yeni yasama döneminde hızlı 
bir şekilde hayata geçirileceğini, 
ortaya koyacakları bu yapısal 
reformla daha güçlü adımlar 
atacaklarını söyledi.

Yeni yaklaşımın 3+1 sacayağı 
olduğunu bildiren Albayrak, 2018-
2019’un ekonomik dengeleme 
dönemi olacağını kaydetti. Albayrak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “2018 
ve 2019’da ekonomide dengeleme 
dediğimiz birinci fazı ortaya 
koyacağız. Bu alandaki adımların 
atılmasıyla 2018-2019’da Türkiye 
birinci fazı bitirip sürdürülebilir, 
istikrarlı ve sağlıklı büyüme 
dediğimiz ikinci faza geçecek. Bu 
süreci 2020 ve 2021 yıllarında ortaya 
koyulan bu dönüşümlerle birlikte 
üçüncü faz dediğimiz daha adaletli 
paylaşım fazına geçeceğiz. Tüm 
bu süreçlerin gerçek manası ile 
başarıya ulaşması, sağlam, kalıcı ve 
sürdürülebilir bir ekonomi yaklaşımı 
olarak kurgulamak istediğimiz +1 
dediğimiz nitelikli insan gücü ve güçlü 
topluma dönüşüm politikalarımızla 
taçlandıracağız. Birinci adım, ikinci, 
adım, üçüncü adım ve sonunda 
nitelikli insan gücü ve güçlü toplum 
fazına ulaşacağız.”

Berat Albayrak, 2018-2019’u 
kapsayan ‘ekonomik dengeleme’ 
başlıklı birinci fazda, enflasyonla 
ile güçlü mücadele edeceklerini 
vurguladı.

Albayrak, şöyle devam etti: 
“İkincisi, özellikle mali disiplin 
üzerinde çok daha sıkı bir Hazine 
ve Maliye Bakanlığı göreceğiz. 
Üçüncüsü ise cari açığın düşürülmesi. 
Cari açığın düşürülmesiyle ilgili 
stratejik temellerin atıldığı çok 
önemli bir dönem olacak. Sonra 
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“Para ve maliye politikası 
açısından çok daha sıkı ve 
koordineli bir süreç olacak.”

güven ortamının iyileştirilmesi için 
gerekli tüm adımların atılacağı, iş 
ve yatırım ortamının cazibesinin 
artırılacağı, bunlarla birlikte sermaye 
piyasalarının derinleştirileceği çok 
önemli 1,5 yıl olacak.”

Albayrak, birinci fazda, 
kamu borçlarında kaynak 
çeşitliliğinin sağlanacağını, kamu 
kaynaklarının verimli kullanılmasını 
sağlayacaklarını, tasarruf ve 
verimliliği artıracaklarını bildirdi.

Bakanlıklarda tasarruf tedbirleri 
aldıklarının vurgulayan Albayrak, 
“Başladık. Bugüne kadar olmadığı 
kadar daha etkin bir süreç. Yıl 
sonunda rakamlarında göreceksiniz.” 
dedi.

ENFLASYON DÜŞÜRÜLECEK, 
SAĞLIKLI BÜYÜME 
SAĞLANACAK

Albayrak, 2020-2021 yıllarında 
uygulanacak “istikrarlı büyüme” 
başlıklı ikinci fazın, “ekonomik 
dengeleme” sonrası başlayacağını 
belirterek, sürdürülebilir ve sağlıklı 
büyümenin önemine işaret etti. 

Hem enflasyonun düşürüleceğini 
hem de sağlıklı büyümenin 
sağlanacağını kaydeden Albayrak, 
Türkiye’nin, ‘üretimin büyümeyi 
destekleyecek’ temelli olmasının 
önemine değindi.

İhracatı artıracak ve cari açığı 
azaltacak politikaların ağırlıkta 
olacağını vurgulayan Albayrak, 
“Sadeleştireceğimiz, bunun özelinde, 
burası çok önemli, vergi sistemi ile 
ilgili maliyede çok güçlü bir dönüşüm 
süreci başlayacak” ifadesini kullandı.

Albayrak, yeni yaklaşımla el 
birliği içinde tüm Türkiye’yi, daha 
da büyük ve güçlü bir şekilde üreten 
bir Türkiye’ye dönüştüreceklerini 
söyledi. 

Albayrak, 3+1 diye nitelendirdiği 
‘nitelikli insan gücü ve güçlü 
toplum’ başlıklı fazda gelişmiş ülke 
kriterinin yakalanacağını belirterek, 
bu fazda nitelikli nüfusun iş gücüne 
katılımı, insan gelişmişlik düzeyinin 
artırılması, üreten sivil toplum, 
kaynak verimliliği kültürü ve girişimci 
dostu piyasa gibi kriterleri ortaya 
koyacaklarını söyledi. 
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İSTANBUL’DA 
YENİ KONUTLAR 
SATIŞA ÇIKIYOR

İstanbul’da yılın ilk yarısında 7 bin 855 yeni konut 
piyasaya sunuldu. Rakamlar geçen yılın altında ama 

inşaatçılar umutlu. Eylül-Ekim aylarında yeni konutlar 
piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
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İstanbul’da Ocak 2018 - 
Haziran 2018 arası dönemde 
toplam 7.855 konutluk yeni 
proje satışa sunuldu. Toplamda 
451 bin metrekare arsa 

üzerinde inşa edilecek konutların 
yatırım değeri ise 6,2 milyar lira. 
Rakamlar, geçen yılı aratıyor olsa da, 
İstanbul’daki inşaatçılar, gelecekten 
umutlu görünüyor. Çünkü firmalar, 
yeni projelerin hazırlığında. Eylül-
Ekim aylarıyla birlikte İstanbullular, 
pek çok yeni markalı konut projesi 
ile tanışacak. Hatta bazı projeler 
lansman tarihini Ağustos’a çekerek 
hareketliliği yaz sezonunda 
başlatmayı planlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan konut satış 
istatistiklerine göre, Türkiye 
genelinde İstanbul 20 bin 547 konut 
satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek 
paya sahip oldu. İstanbul, tüm satış 
türlerinde birincilik koltuğuna oturdu. 
İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 
konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk 
sırayı aldı. Diğer konut satışlarında 
İstanbul 12 bin 753 konut satışı ve 
yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. 
İstanbul’daki toplam konut satışları 
içinde diğer satışların payı yüzde 62,1 
olarak kaydedildi. İstanbul’da 9 bin 
923 konut ilk kez satıldı. İlk satışlarda 
İstanbul yüzde 17,4 ile en yüksek paya 
sahip oldu.

İkinci el konut satışlarında 
da yine İstanbul 10 bin 624 konut 
satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya 
yerleşti. Yabancılara yapılan konut 
satışlarında, Haziran 2018’de ilk sırayı 
764 konut satışı ile İstanbul aldı. 

Yılın ilk yarısındaki satış 
rakamlarını değerlendiren sektörün 
önde gelen isimleri, konut satışlarının 
faiz ve kampanya desteği ile haziran 
ayında canlandığını, tablonun daha 
da iyi hale gelmesi için sektörün bazı 
desteklere ihtiyaç duyduğunu ifade 
ediyor.

Özyurtlar Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Özyurt, Türkiye 
genelinde konut satışlarının yüzde 
22,4 oranında artarak 119 bin 
413’e, yabancılara yapılan konut 
satışlarının ise yüzde 7 artarak 2 
bin 60’a geldiğini, bunun da yapılan 

Düşler Vadisi Riva 
projesinde ön talep 

toplanıyor. Projenin 
satışa açılma 

aşamasında, sınırlı 
sayıdaki villalar 

için lansman öncesi 
uygun fiyat ve 

imkânlarla yer alma 
şansı sunulacak.

kampanya ve desteklerin meyvelerini 
almaya başlandığını gösterdiğini 
söyledi. Özyurt, “Özellikle konut 
kredilerinin düşürülmesinin çok 
önemli etkisi oldu. Türkiye genelinde 
ilk defa satılan konut sayısının bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
25,6 artarak 57 bin 64 olması bunu 
kanıtlıyor. Seçim sürecinin geride 
kalması ve Ohal’in kalkması gibi 
konuların etkisini de önümüzdeki 
aylarda göreceğiz. Yerli alıcıya da 
yabancı alıcıya da baktığımızda satış 
rakamlarının memnuniyet verici 
olduğunu görüyoruz. Haziran ayında 
Irak vatandaşlarının Türkiye’den 
315 konut, İran vatandaşlarının 228 
konut aldığını görüyoruz. Ancak bu 
tablonun daha da iyi hale gelmesi için 
bazı desteklere ihtiyaç bulunuyor. 
Örneğin; yabacıya konut satışında 1 
milyon dolarlık konut alım şartının 300 
bin dolara düşürülmesi, Türkiye’ye 
daha fazla yabancı yatırımcı çekmenin 
önünü açacağı gibi konut satışlarını da 
artıracaktır” denildi.

KONUTDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Altan Elmas, özellikle kredili 
konut satışlarında artış yaşandığını 
ifade etti. Elmas, “Vatandaş konutta 
harekete geçti, bankalar da faizi yüzde 
1’in altına düşürmeli” dedi. 

Kiler GYO Genel Müdürü Tarık 
Gürdil de inşaat sektöründe ilk altı 
ayda konut kredi faizlerinin aşağı 
çekilmesi, peşinat desteği ve indirim 
kampanyası ile birlikte yaşanan 
durgunluğun Mayıs ayı itibarıyla 
son bulduğunu söyledi. Gürdil, 
“Yakalanan ivmenin Haziran ayının 
sonuna kadar uzatılan peşinat ve 
indirim kampanyasının etkisiyle 
birlikte artış göstermeye devam ettiğini 
görmüş olduk. Yatırım ve oturum 
amaçlı konut almak isteyenlere 
bu güzel fırsatı bu dönemde 
değerlendirmiş oldu. Yılın ikinci 
yarısındaki trendi ise faizlerin seyri 
belirleyecek. Kredi faizleri ise yeniden 
tırmanışa geçti. Kur ve faizlerdeki 
dalgalanmalar ister istemez konut 
talebini olumsuz etkiliyor. Ancak 
yeni dönemden umutluyuz. Ekonomi 
yönetiminin alacakları önlemler ve 
kararlar ile oranların yeniden düşüşe 
geçeceğini ümit ediyoruz” dedi.

Düşler Vadisi Riva
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SONBAHAR PROJELERI
• Kuyaş Gayrimenkul ve Büyük Artı İş 

ortaklığı imzası ile hayata geçirilen 
Bahar Yaka projesi ön talep topluyor.

• İstanbul Avrupa yakası 
Eyüpsultan’da yükselen projede 
toplam 593 daire bulunuyor. 2+1, 3+1, 
4+1 ve 5+1 daire seçeneklerine yer 
verilen Kuyaş Bahar Yaka 6 katlı 27 
blok şeklinde yükseliyor. Bahar Yaka 
projesinin Eylül ayı içerisinde satışa 
çıkması planlanıyor. Eyüp Bahar Yaka 
20 bin 800 metrekare arsa alanına 
sahip. 1.700 metrekare sosyal tesise 
sahip olan projede kapalı otopark 
mevcut. 

• İhlas Yapı, Kiler Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı’nın (GYO) Beylikdüzü 
Yakuplu’da yer alan arsasında hasılat 
paylaşımı modeli ile yeni proje 
geliştirecek.

• İhlas Marmara 5 olarak isimlendirilen 
proje İstanbul ili, Beylikdüzü 
ilçesi, Kavaklı Mahallesi, Kocatepe 
Caddesi, Meclis Sokak ile Gültekin 
Sokak’ın kesiştiği noktada yer alıyor. 

• Yaklaşık 31 bin 309 metrekare 
yüzölçümüne sahip arsa üzerinde 
inşa edilecek İhlas Marmara 5 
projesi için ruhsatlar alındı. Ruhsata 
göre 636 adet konut ile 18 adet iş 
yeri inşa edilecek. proje toplam 
654 bağımsız birimden meydana 
gelecek. İhlas Marmara 4 projesinde 
inşaat başlamış durumda. 2020 

yılında bitirilmesi planlanan projede 
çalışmalar başlayalı 10 ay oldu...

• Thermal İstanbul projesi, 
Dubai Merkezli Cresco Holding 
bünyesindeki Sadiqa FZE Şirketi 
danışmanlığında, mahremiyet, 
aile kavramı ve islami sosyal 
yaşam kuralları ilke alınarak hayata 
geçiriliyor.

• Hashimi Group tarafından inşa 
edilen Thermal İstanbul projesinde 
tüm detaylar düşünüldü. 5 yıldız 
otel kalitesi ile dizayn edilen proje  
144 adet özel daireden meydana 
geliyor. İstanbul Esenyurt’ta Piri 
Reis Mahallesi’nde yer alan Thermal 
İstanbul projesinde 15’er günlük süre 
içinde konaklama yapılabiliyor.

• İstanbul Anadolu Yakası Kurtköy’de 
inşa edilen Optimum Meydan 
projesinde toplamda 114 daire 

bulunuyor. 6 bin 500 metrekare 
arsa alanına sahip projede 1+1, 
2+1 ve 3+1 şeklinde daire tipleri 
sunuluyor. Dairelerin alanları 40 ile 
100 metrekare arasında değişiyor. 
Optimum Yatırım Geliştirme 
imzasıyla yükselen projede 
teslimlerin 2019 yılının Aralık ayında 
gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 
2 bloktan meydana gelen proje 
Yenişehir Bakü Caddesi üzerinde 
inşa edilecek. 

• Sur Yapı Muhit Sancaktepe’nin 
devamı olan Muhit 2 projesini 
hayata geçirmeye hazırlanıyor. 
Reysaş GYO’nun arsası üzerinde 
yükselecek projede satışlar Eylül 
ayında başlayacak. Muhit 2 projesi 
Reysaş GYO’nun kendi arsasında 
yükselecek. Muhit 2 projesi 1975 
Parsel üzerinde yer alacak.

Collet Avcilar

Colorist Panorama
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YABANCILARA SATIŞTA 
DA ARTIŞ VAR
Turizmdeki rekor artışlar konut 
satışlarına da olumlu yansıdı. 
Geçen yılın ilk 6 ayında 9 bin 595 
konut satın alan yabancılar, bu yıl aynı 
dönemde yüzde 18.8’lik artışla 11 bin 
816 konut satın aldı. Geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 18.8’lik artış 
yaşanan yabancılara konut satışında 
ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’da bu 
dönemde yabancı uyruklular 3 bin 999 
konut sahibi oldu. İstanbul’da geçen 
sene aynı dönemde 3 bin 482 olan 
yabancıya konut satış miktarı bu yıl 
yüzde 13’lük artış gösterdi. Bu yılın ilk 
altı aylık döneminde yabancılara satış 
rakamlarına bakıldığında, en çok konut 
satın alan ülke vatandaşları Iraklılar 
oldu. Irak’ın 1987 konut sayısıyla ilk 
sırada olduğu listede, Suudi Arabistan 
1087 konutla ikinci, İran 944 konutla 
üçüncü, Rusya Federasyonu 815 konutla 
dördüncü, Afganistan ise 719 konutla 
beşinci sırada yer aldı. 

Arnavutköy ..............411

Ataşehir ................... 487

Avcılar ...................... 387

Bahçelievler ...........565 

Bakırköy ...................297

Bayrampaşa  .........204

Bağcılar ...................359

Başakşehir ..............885

Beykoz .........................21

Beylikdüzü .............947

Beyoğlu .....................141

Beşiktaş  ....................151

Büyükçekmece ....598

Esenler..................... 232

Esenyurt...............3.824 

Eyüp .........................426 

Fatih ...........................287

Gaziosmanpaşa ..453

Güngören ............... 172

Kadıköy ...................836

Kartal ........................ 758

Kağıthane ...............566

Küçükçekmece .....743

Maltepe ....................641

Pendik ...................1.090

Sancaktepe ...........963

Sarıyer ...................... 175

Silivri .........................356

Sultanbeyli .............270

Sultangazi ...............527

Tuzla .........................542

Zeytinburnu ...........210 

Çekmeköy ............. 473

Ümraniye .................782

Üsküdar ....................341

Şişli ............................308

İLÇE İLÇE KONUT SATIŞLARI

ESENYURT ZIRVEDE
Aylardır zirveden düşmeyen 
Esenyurt’ta Haziran’da toplam 3 
bin 824 konut satışı gerçekleşti. 
Esenyurt’u bin 90 konut satışı 
ile Pendik, 963 konut satışı ile 
Sancaktepe ve 947 konut satışı ile 
Beylikdüzü takip etti.

Ihlas Marmara

Optimum Meydan

Thermal Istanbul 
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Mega 
projeler hız 
kazanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılmasının ardından 
gözler mega projelere odaklandı. Dünyanın en büyüğü olacak 
İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı planlandığı gibi 29 Ekim’de 
hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna 
‘çılgın proje’ olarak tanıtılan Kanal İstanbul’un ihale tarihi belli 
olacak, Üç Katlı Büyük İstanbul Projesi’nde süreç hızlanacak. 
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ÜÇ KATLI BÜYÜK İSTANBUL 
TÜNELİ PROJESİ
Dünyadaki ilk 3 katlı tünel niteliğindeki 
proje kapsamında, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro 
tüneliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
aksının ihtiyaç duyduğu karayolu 
tüneli birleştirilerek, tek tünelle geçiş 
sağlanacak. 9 farklı raylı sistem hattını 
entegre edecek proje tamamlandığında 
günde 6,5 milyon kişinin yolculuk 
gerçekleştirmesi öngörülüyor. Etüt 
proje çalışmaları devam eden projenin, 
yapım aşamasındaki finansmanı 
için kamu-özel iş birliği modelinin 
kullanılması planlanıyor. 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın 
Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi 
ile yeniden 

yapılandırılmasının ardından gözler, 
dünyaya örnek gösterilen mega 
projelere çevrildi. İstanbul Yeni 
Havalimanından Kanal İstanbul’a, 
Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nden 
Kuzey Marmara Otoyolu’na kadar 
projelerde süreçler yeni dönemde 
hızlanacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın mazbatasını alarak 
yemin etmesinin ardından açıklanan 
yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı görevine Cahit Turhan 
getirilmişti. Bakan Turhan’ın 
odaklanacağı konuların başında mega 
projeler yer alıyor. Bu projelerden 
biri, ilk fazı 29 Ekim’de hizmete 
girecek İstanbul Yeni Havalimanı 
olacak. Havalimanında günlük 3 bin 
500 uçağın iniş-kalkış yapması, 100 
bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin 
araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj 
sistemi, 143 yolcu köprüsü. 73 milyar 
liralık ekonomik katkı, 225 bin kişiye 
istihdam. 5,5 milyon tonluk kargo 
kapasitesi ve 62 kilometrelik güvenlik 
çemberi planlandı. Türkiye’yi, Batı 
Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli 
bir transfer merkezi haline getirecek 
dev proje, yaklaşık 10,2 milyar 
avroluk yatırım ve KDV dahil 22,2 
milyar avro kira bedeliyle yapılıyor. 
Yeni havalimanının tüm etapları 
tamamlandığında yolcu kapasitesi 150 
milyona kadar çıkabilecek. 

İstanbul Yeni Havalimanı



32   AĞUSTOS / EYLÜL 2018

HABER
YATIRIM

KANAL İSTANBUL 
PROJESİ’NİN ÖMRÜ 100 
YIL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011’de 
açıkladığı ve kamuoyuna ‘çılgın proje’ 
olarak yansıyan Kanal İstanbul Projesi, 
kentin Avrupa yakasında Karadeniz’i 
ve Marmara Denizi’ni birbirine 
bağlayacak. Yaklaşık 45 kilometrelik Kanal 
İstanbul Projesi, bölgesinin ekonomik, 
sosyal, kentsel yapısını etkileyecek 
büyüklükte olacak. Etüt proje ve 
danışmanlık hizmeti kapsamında kanalın 
güzergahı, Küçükçekmece-Sazlıdere-
Durusu koridoru olarak belirlendi. Jeolojik, 
jeoteknik, hidrojeolojik, ekolojik gibi 
çalışmaların yanı sıra navigasyon ve kanal 
içi trafik simülasyon uygulamaları. projenin 
ÇED süreçleri, yapım ve işletimine 
yönelik finansal model hazırlıkları 
sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasını 
müteakip yapım ihalesine bu yıl çıkılması 
hedefleniyor. Projenin, inşaat safhasının 
yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik 
ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor. 

KANAL İSTANBUL KAMU-
ÖZEL ORTAKLIĞIYLA 
YAPILACAK

Türkiye’nin son yıllarda etkin 
bir şekilde kullandığı kamu-özel 
ortaklığıyla yapılan yatırımlara Kanal 
İstanbul da eklendi. TBMM’de yasalaşan 
torba teklife eklenen bir maddeyle Kanal 
İstanbul ve benzeri su yolu projeleri 
yap-işlet-devret modeli kapsamına 
alındı. Buna göre Kanal İstanbul gibi 
büyük finansman ve ileri teknolojiye 
ihtiyaç duyulan su yolu projeleri, lojistik 
faaliyet alanları, raylı ulaşım sistemleri, 
bunların bakım, onarım, işletme, manevra, 
geceleme gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı 
alan ve tesisler de Yap işlet Devret (YiD) 
modeliyle yapılacak. Su yolu projelerinin, 
YID modeli kapsamında yapılmasını 
sağlama görevi Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının olacak. 

Kanal İstanbul Projesi için 2018 sonuna 
kadar ihaleye çıkılacak. Yapım aşamasında 
proje finansmanı için kamu-özel işbirliği 
modelinin kullanılması planlanan Üç katlı 
Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin bu yıl 
ihale edilmesi planlanıyor. Rüzgâr enerjisi 
alanında bin 200 MW kapasiteli ilk deniz 
üstü (offshore) Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) ve güneş enerjisi alanında 
batarya depolamak ikinci güneş YEKA 
yarışması yapılacak. 

KUZEY MARMARA 
OTOYOLU ÇALIŞMALARI 

Yeni dönemde yapım sürecine 
odaklanılacak projelerden biri de 
Kuzey Marmara Otoyolu olacak. 
Kınalı-Odayeri Kesimi Projesi ile 
80 kilometre uzunluğundaki ve 
yaklaşık 1 milyar 198 milyon dolar 
maliyetli otoyolun yapım çalışmaları 
devam ediyor. Projenin İstanbul Yeni 
Havalimanı’na hizmet verecek kesimleri, 
havalimanı açılmadan devreye girecek. 
Geriye kalan kesimler ise 2019’da 
tamamlanacak. Otoyolun Kurtköy-Akyazı 
kesimi ise 170 kilometre uzunluğunda 
olacak. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 
998 milyon doları bulması beklenen bu 
kesimin yapımı da hızla devam ediyor. 
Projenin tamamı 2019 yılında hizmete 
açılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011’de açıkladığı ve 
kamuoyuna ‘çılgın proje’ olarak yansıyan Kanal İstanbul 

Projesi, kentin Avrupa yakasında Karadeniz’i ve Marmara 
Denizi’ni birbirine bağlayacak. Yaklaşık 45 kilometrelik 

Kanal İstanbul Projesi, bölgesinin ekonomik, sosyal, kentsel 
yapısını etkileyecek büyüklükte olacak.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan
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HALKALI-KAPIKULE HIZLI 
TREN PROJESİ

İhalesi yıl sonunda Halkalı-
Kapıkule Hızlı Tren Projesi, hızlı 
treni Avrupa ile buluşturacak. 230 
kilometre uzunluğunda ve 3,2 milyar 
lira tutarındaki hattın ihalesine bu yılın 
sonunda çıkılacak. Projenin 2022’de 
tamamlanması öngörülüyor. Gebze-
Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü-İstanbul Yeni Havalimanı-
Halkalı Yeni Demiryolu güzergahındaki 
çalışmalar ise 124 kilometrelik alanda 
yapılacak. Maliyeti 9 milyar lirayı bulacak 
projenin ihalesinin bu vıl yapılması 
ve hattın 2023’te tamamlanması 
planlanıyor.

HAVACILIKTA HIZLI 
BÜYÜMEYE DEVAM 

Havacılık sektörü yatırımlarla hızla 
büyümeye devam edecek. Yeni 
havalimanları tamamlanarak havayolu 
ulaştırma kapasitesi artırılacak. İstanbul 
Yeni Havalimanı dışında 2019’da 
Çukurova, 2020’de Rize-Artvin, Tokat 
ve Çeşme, 2021’de Yozgat, Karaman, 
Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının, 
2022’de Batı Antalya havalimanlarının 
tamamlanması bekleniyor. Bilindiği üzere 
dünyada sayılı örneği bulunan denize 
inşa edilmiş havalimanlarından biri 
Ordu-Giresun’a inşa edilmişti. Türkiye’de 
denizin üzerine inşa edilen ikinci 
havalimanı ise Rize-Artvin havalimanı 
olacak. Yaklaşık 1.5 milyar TL maliyetli, 
yaklaşık 3 milyon yolcu/yıl kapasiteli 
Rize-Artvin Havalimanı, sözleşmesinde 
2022’de tamamlanması öngörülmesine 
karşın 29 Ekim 2020’ye yetişecek. YİD 
modeliyle yapılması planlanan Batı 
Antalya Havalimanı ile bölgede hava 
ulaşım altyapısı desteklenecek. 

BÜYÜK TÜNEL PROJELERİ

AK Parti Seçim Beyannamesi’ne göre 
büyük tünel projelerine hız verilecek. 
Bugün 433 km olan karayolu tünel 
uzunluğunun 2023’e kadar 700 
km’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu 
kapsamda yapımı devam edenlerden 
biri de Ovit Tüneli (Rize-Erzurum, 
14.7 km). 2020 yılında Zigana Tüneli 
tamamlanıncaya kadar Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın birinci, dünyanın ise ikinci 
“en uzun çift tüplü karayolu tüneli” olan 
OVİT tünelinin, 2018 yılı içinde ticari 
yollar için önemli bir bağlantı noktası 
olması bekleniyor. 14.3 km çift tüp tünel 
ile 3 km bağlantı yolları olmak üzere 
toplam 17.3 km uzunluğundaki projede 
kar yağışı ve dağ yolunun kapanması 
sebebiyle ulaşımın sağlanması için sağ 
tüp trafiğe açıldı. Kalan işlerin bu yıl 
itibarıyla tamamlanması hedefleniyor. 
Geminbeli Tüneli ile Kop Tüneli’nin 
2019’da tamamlanması planlanıyor. 
Giresun-Şebinkarahisar arası, iki tüpten 
oluşan 6 bin metrelik Eğribel Tüneli’nde, 
Şebinkarahisar ilçesi yönünde sol tüpte 
ışık göründü. Sağ tüpte 512 m kazı ve 
destekleme imalatı kaldı. Kazı ve destek 
çalışmaları devam ediyor. 

OTOYOL İHALELERİ 

Büyük otoyol projeleri hızla 
tamamlanacak. Daha önce ihale 
tarihi Temmuz olarak açıklanan 154 
km uzunluğundaki ve yaklaşık 870 
milyon dolar maliyetli Aydın-Denizli 
Otoyolu Projesi’nin ihalesi 15 Ağustos’a 
ertelendi. Ayrıca 92 km uzunluğundaki 
ve yaklaşık 650 milyon dolar maliyetli 
Mersin (Çeşmeli)-Erdemli Silifke-
Taşucu Otoyolu Projesi’nin de ihalesi 
bir değişiklik olmazsa 14 Ağustos’ta 
gerçekleştirilecek. 

Önümüzdeki günlerde 
tamamlanması beklenen ulaştırma 
projeleri arasında Gebze-Orhangazi-
lzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı 
Yolları Dâhil) Otoyolu Projesi de yer 
alıyor. 6 milyar 893 milyon dolar maliyetli 
otoyolun, dünyanın en uzun dördüncü 
asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü 
dâhil Gebze-Bursa kesimi tamamlanarak 
trafiğe açıldı. 433 km’lik otoyolun 219 
km’sinin yapımı tamamlanmış olup 77 
km’si 2018 yılında olmak üzere kalan 
kesimin 2019 sonunda tamamlanarak 
trafiğe açılması hedefleniyor. 

2023 perspektifinde diğer öncelikli 
büyük otoyol projeleri şöyle olacak: 
Ankara-Kırıkkale-Delice, Burdur-Antalya-
Alanya, Denizli-Burdur-Antalya ve 
Ankara-Sivrihisar. 

SÜRAT DEMİRYOLU 
PROJESİ 

Yerli ve milli demiryolu sanayisi de 
geliştiriliyor. Milli yük vagonu üretip, 
kullanmaya başlanırken, uluslararası 
düzeyde rekabet gücü kazanmak için 
‘Milli Elektrikli ve Dizel Tren Setleri’ 
ile ‘Milli Yüksek Hızlı Tren’ çalışmaları 
devam ediyor. Proje ile başta KOBt’ler 
olmak üzere yerli sanayinin geliştirilmesi 
hedefleniyor. Ankara-İstanbul Sürat 
Demiryolu Projesi ile Ankara ve 
İstanbul arası 1.5 saate inecek. Yüksek 
hızlı tren projesinin Y1D modeli ile 
gerçekleştirmek üzere çalışmalar 
devam ediyor. Yapımı devam eden 508 
km’lik Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-
Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin 
maliyeti 5.2 milyar TL olacak. Ankara-
Afyonkarahisar-Uşak kesiminin 2019 
sonunda, Uşak-Manisa-İzmir kesiminin 
ise 202Ü’de tamamlanması planlanıyor. 
Orta Anadolu’yu Ege ile bağlayacak 
bu proje ulusal demiryolu ağının 
entegrasyonuna da katkı sunacak. İki 
kesimden oluşan Konya-Karaman-
Mersin Hızlı Tren Projesi’nde ilk hattın 
(Konya-Karaman) altyapı ve üstyapı işleri 
tamamlanarak dizel işletmeye açılırken, 
ikinci kesimi olan yaklaşık 244 km 
güzergâh uzunluğuna sahip 2.9 milyar 
TL tutarındaki Karaman-Niğde (Ulukışla)-
Yenice hızlı tren projesinde ise yapım 
çalışmaları devam ediyor. Projenin 
2021’de tamamlanması planlanıyor.

Kanal İstanbul Projesi için 
2018 sonuna kadar ihaleye 
çıkılacak. Yapım aşamasında 
proje finansmanı için kamu-
özel işbirliği modelinin 
kullanılması planlanan Üç 
katlı Büyük İstanbul Tüneli 
Projesi’nin de bu yıl ihale 
edilmesi planlanıyor.
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REIDIN-GYODER Yeni 
Konut Fiyat Endeksi 
sonuçlarına göre 
Haziran ayında, markalı 
konut projelerinin yüzde 

10’u yabancı yatırımcılara satıldı. 
Bu oran, son 6 aylık ortalamanın 3 
puan üzerinde. Yabancı yatırımcılara 
satışlar Şubat ayında yüzde 6, Mart ve 
Nisan aylarında yüzde 8, Mayıs ayında 
ise yüzde 7 oranında gerçekleşmişti.

Türkiye genelinde 81 şehrin 
tamamını kapsayacak nitelikteki 
Türkiye Satılık Konut Fiyat 
Endeksi’nde Haziran ayında bir 
önceki aya göre yüzde 0,54 oranında 
ve geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9,70 oranında artış gerçekleşti. 

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki 
Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde Haziran ayında bir önceki 

aya göre yüzde 0,54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9,70 oranında artış gerçekleşti.

SATIŞ 
FİYATLARINDAKİ 

ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Buna göre Türkiye genelinde konut 
satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4,32, 
son 1 yılda yüzde 9,70, son 3 yılda 
yüzde 37,93, son 5 yılda ise yüzde 
87,64 oranında arttı. Konut kira 
değerleri ise son 6 ayda yüzde 3,29, 
son 1 yılda yüzde 7,57, son 3 yılda 
yüzde 27,84, son 5 yılda ise yüzde 
66,73 oranında arttı.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, 
Haziran ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,33 oranında artarak, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 3,60 
oranında ve endeksin başlangıç 
dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına 
göre ise yüzde 81,50 oranında artış 
gerçekleştirdi ve endeks değeri 
181,5’e ulaştı. Haziran ayında bir 

önceki aya göre, İstanbul Asya 
Yakası’nda yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0,05 oranında; 
İstanbul Avrupa Yakası’nda yer 
alan markalı konut projelerinde 
yüzde 0,56 oranında arttı. Endeksin 
başlangıç dönemine göre ise İstanbul 
Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa 
Yakası’na kıyasla 10,00 puan fazla 
artış gösterdi.

 
YABANCI ALICILARIN ORANI 
SON 15 AYIN ZIRVESINDE

Haziran ayında, markalı konut 
projeleri kapsamında gerçekleştirilen 
satışların yüzde 10’luk kısmının 
yabancı yatırımcılara yapıldığı 
gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların 
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tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 
(yüzde 42) özellikteki konutların 
öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 
24 ile 3+1 ve 2+1 konutlar izledi. 
Son altı aylık ortalamanın yüzde 7 
olduğu yabancı yatırımcılara satışlar 
Şubat ayında yüzde 6, mart ve nisan 
aylarında yüzde 8, Mayıs ayında ise 
yüzde 7 oranında gerçekleşmişti.

Haziran ayında Van’da metrekare 
başına konut satış fiyatları yüzde 
2,10 oranında arttı ve Van, satış 
fiyatlarının en çok yükseldiği 

şehir oldu. Aynı dönem içerisinde 
Şanlıurfa’da metrekare başına konut 
satış fiyatları yüzde 0,91 oranında 
azaldı ve Şanlıurfa satış fiyatlarının 
en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye 
Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde 
haziran ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,12 oranında ve geçen yılın 
aynı dönemine göre ise yüzde 7,57 
oranında artış gerçekleşti. Haziran 
ayında Trabzon’da metrekare başına 
konut kira değerleri yüzde 2,05 
oranında arttı ve Trabzon kiraların 

en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı 
dönem içerisinde Bingöl’de metrekare 
başına konut kira değerleri yüzde 2,00 
oranında azaldı ve Bingöl kiraların en 
çok azaldığı şehir oldu.

Haziran ayında satışı 
gerçekleştirilen konutların yüzde 
36’sı bitmiş konut stoklarından 
oluşurken, yüzde 64’ü ise bitmemiş 
konut stoklarından oluştu. Bitmemiş 
konutların satış oranında 3 puanlık 
bir düşüş, bitmiş konutların satış 
oranında ise yine 3 puanlık bir artış 
yaşandı. Bitmemiş konutların satış 
oranındaki düşüş ve bitmiş konutların 
satış oranındaki artış mart ayından 
beri devam ediyor. Ayrıca Yeni 
Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayı stok 
erime hızı değerlendirildiğinde adet 
bazlı yüzde 7,5 oranında, metrekare 
bazlı ise yüzde 6,6 oranında erime 
gözlemlendi.

 
EN YÜKSEK ARTIŞ 1+1’LERDE

Yeni Konut Fiyat Endeksi 
Haziran ayında bir önceki aya 
göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,44 
oranında; 2+1 konut tipinde yüzde 
0,33 oranında; 3+1 konut tipinde 
yüzde 0,33 oranında ve 4+1 konut 
tipinde yüzde 0,06 oranında arttı. 
Yine Haziran ayında Yeni Konut 
Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 
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51-75 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0,23 oranında; 
76-100 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0,45 oranında; 
101-125 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0,21 oranında; 
126-150 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0,33 oranında; 151 
metrekare ve daha büyük alana sahip 
konutlarda ise yüzde 0,06 oranında 
arttı.

 
EN YÜKSEK YILLIK KIRA 
GETIRISI OLAN ILLER

Satın alınan konutların kiraya 
verilmesi durumunda, alış fiyatının 
kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri 
ile karşılanabileceğini gösteren 
amortisman süresi verilerine göre, 
Haziran 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 
Oranı’nın en yüksek olduğu şehirler 
de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.

REIDIN-GYODER Yeni Konut 
Fiyat Endeksi 2018 yılı haziran ayı 
sonuçlarını değerlendiren GYODER 
Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 
“Mayıs ayında adet bazlı yüzde 4,5, 
metrekare bazlı yüzde 4,4 olan stok 
erime hızı haziran ayında adet bazlı 
yüzde 7,5, metrekare bazlı ise yüzde 
6,6 olarak gerçekleşti. Bu artışta, 
GYODER olarak, KONUTDER 
ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs 
ile 30 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirdiğimiz ‘güç birliği’ 
kampanyası etkili oldu. Konut 
alıcısı, yüzde 0,98 faiz oranına ek 
olarak sunduğumuz yüzde 20 indirim 
fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle 
kredili konut satışlarında artış 

yaşandı. Tüm bu gelişmelerin stok 
erime hızına etkisi olumlu oldu” dedi.

REIDIN CEO’su Kerim Alain 
Bertrand ise haziran ayı sonuçları 
hakkında şunları söyledi: “Türkiye 
genelinde 81 şehrin tamamını 
kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık 
Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) 
haziran ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,54 oranında ve geçen yılın 
aynı dönemine göre ise yüzde 9,70 
oranında artış gerçekleşmiştir. 
Haziran ayındaki artış hem aylık 

(yüzde 2,61) hem yıllık (yüzde 15,39) 
enflasyonun altında gerçekleşmiştir. 
Diğer taraftan bu ay itibarıyla ilk 
defa kamuoyu ile paylaştığımız 
dönemsel sermaye kazancı ve brüt 
kira getirisinden oluşan Konut 
Yatırımlarındaki Toplam Getiri, 
konutu yatırım olarak değerlendiren 
taraflar açısından son derece önemli 
bir gösterge niteliğindedir. 81 şehir 
düzeyindeki ortalama toplam getiri 
aylık yüzde 0,96; yıllık yüzde 14,91 
düzeyinde olmuştur.”

Haziran ayında Trabzon’da metrekare başına 
konut kira değerleri yüzde 2,05 oranında arttı ve 

Trabzon kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. 
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Galatasaray’ın Riva’daki 
869 bin 362 metrekare 
büyüklüğündeki 
arazisinde yükselecek 
projenin ismi 

belirlendi. Emlak Konut GYO 
güvencesiyle Yılmaz İnşaat tarafından 
hayata geçirilecek proje, ‘Düşler 
Vadisi’ Riva - İstanbul markasıyla 
yükselecek. 

Riva’nın doğal yapısı korunarak 
geliştirilen ‘Düşler Vadisi’ Riva - 
İstanbul ile Yılmaz İnşaat, bölgeye 
ve sektöre yepyeni bir vizyon 
kazandırmayı hedefliyor. Yakın 
zamanda satışa sunulması planlanan 
projenin ön talep toplama süreci 
ise www.duslervadisiriva.com web 
sitesinde başlatıldı.

Ön talep toplama sürecinde 

başvuran alıcılara, projenin satışa 
açılma aşamasında, sınırlı sayıdaki 
villalar için lansman öncesi uygun 
fiyat ve imkânlarla yer alma şansı 
sunulacak. 45 yıllık tecrübesi ile 
yaşam alanlarına değer kazandıran 
Yılmaz İnşaat, ‘Düşler Vadisi’ Riva 
-  İstanbul’da örnek bir projeye imza 
atacak.

FARKLI TIPLERDE VILLA 
SEÇENEKLERI 

‘Düşler Vadisi’ Riva - 
İstanbul’da farklı büyüklüklerde 
villa seçeneklerine yer verilerek, her 
ihtiyacın karşılanması hedefleniyor. 
Etaplardan oluşacak projenin ilk 
etabında 500 civarında villa yer 
alacak. Projede yer alacak her villa 
için özel bahçe alanları da sunulacak.

HAKAN YILMAZ: “RIVA’YA 
DEĞER KATACAĞIZ”

Özlenen bir villa projesi hayata 
geçireceklerini belirten Yılmaz İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, 
“Proje içindeki park ve özel orman 
alanı ile birlikte 1.150 dönüm üzerinde 
geliştirdiğimiz ‘Düşler Vadisi’ Riva - 
İstanbul projemizin içinde doğal sular 
akıyor. Bu doğal su alanlarını projeyle 
bütünleştiriyor ve arazinin en alt kotunda 
da bir göl planlıyoruz. Arazideki doğal 
sular, o gölete akacak. Projeyi geliştirirken 
doğayla iç içe bir konseptte ve yatay bir 
düzlemde olmasına büyük özen gösterdik. 
Mimarisinden donatılarına, en ince 
ayrıntısına kadar hassasiyetle geliştirdiğimiz 
projemizin konseptini kapsayacak bir isim 
belirledik. ‘Düşler Vadisi’ Riva - İstanbul 
ismiyle lanse edeceğimiz projemizde ön 
talep toplama dönemini de başlattık” dedi.

Merakla beklenen 
projede ön talep 
toplanmaya başlandı
Emlak Konut GYO tarafından ihalesi yapılan Galatasaray’ın Riva 
arazisini kazanan Yılmaz İnşaat, bölgede çalışmalarını hızlandırırken 
proje ismini de ‘Düşler Vadisi’ Riva - İstanbul olarak belirledi. 
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Kentsel dönüşüm, mega 
köprüler ve bunun 
gibi birçok projedeki 
başarısıyla ünü tüm 
dünyaya yayılan Türk 

müteahhitler, şimdiye kadar yurt 
dışında 120 ülkede 367 milyar dolarlık 
yapı inşa etti. Türk Müteahhitler 
Birliği (TMB) raporuna göre, yılın 
ilk yarısında yurt dışında yapılan 
proje tutarı 9.2 milyar dolar seviyesini 
buldu. Dünyada konuşulan pek 
çok iddialı projenin altında Türk 
müteahhitlerin imzası bulunuyor.

YURT DIŞI IŞLERI YÜZÜNÜ 
YUKARIYA DÖNDÜ

Türkiye Müteahhitler Birliği 
Temmuz 2018 İnşaat Sektörü 
Analizi’nde, Türk şirketlerinin 
1972’den 2018 Haziran sonuna kadar 
120 ülkede 9 bin 375 proje üstlendiği 
belirtildi. Analizde şu tespitlere yer 
verildi: “Ticaret Bakanlığı verilerine 
göre, 2012 ve 2013 yıllarında yurt 
dışında yeni üstlenilen iş tutarı 30 
milyar ABD doları boyutuna ulaşmış 
iken, bu tutar bölgedeki jeopolitik 
gelişmeler, petrol fiyatlarındaki 
gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin 
etkisi ile 2016 yılında 14 milyar ABD 
dolarına inmiştir. Yeni üstlenilen 
proje tutarı 2017 yılında yaklaşık 
15 milyar ABD Doları olarak 
gerçekleşmiş bu yılın ilk altı ayında 
ise 9.2 milyar ABD Doları ile yeniden 
yüzünü yukarıya dönmüştür.”

120 üyesiyle Türkiye’deki taahhüt 
işlerinin yüzde 70’ini, yurt dışında 
yapılan işlerin ise yüzde 90’ını 
gerçekleştiren, Türkiye Müteahhitler 
Birliği, ‘Yeni Sistem, Yeni 
Dönem, Yeni Beklentiler’ başlıklı 
Temmuz 2018 analizinde, küresel 
ve ulusal ekonomik göstergeler 
ışığında sektörle ilgili tüm veriler 
değerlendirildi. 

Ekonominin genel dinamiklerinin 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de inşaat sektörünün performansını 
doğrudan etkilediği kaydedilen 
analizde, “İnşaat sektörü yapısal 
olarak ekonomideki gelişmelere 
çarpan etkisiyle tepki vermektedir. 
Yeni dönemde ekonomik programda 
uygulanmasının elzem olduğu 

Dünya, Türk 
Müteahhitleri 
Konuşuyor
Türk müteahhitler, şimdiye kadar yurt 
dışında 367 milyar dolarlık yapı inşa etti. Türk 
Müteahhitler Birliği raporuna göre, yılın ilk 
yarısında yurt dışında yapılan proje tutarı bile 
9.2 milyar doları buldu. Dünyada konuşulan pek 
çok iddialı projenin altında Türk müteahhitlerin 
imzası bulunuyor.
SELMA ŞENOL
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değerlendirilen mali ve parasal 
sıkılaştırma tedbirlerinin, yavaşlama 
sinyalleri veren inşaat faaliyetlerini 
kısa-orta vadede daha da 
baskılayacağı değerlendirilmektedir” 
denildi. 

BU YIL 20 MILYAR DOLARLIK 
PROJE BEDELINE ULAŞILIR

Analizde yurt dışı müteahhitlik 
işleriyle ilgili şu değerlendirmeye 
de yer verildi: “Önümüzdeki 
dönemde, belirgin düzeyde artış 
ivmesi kazanan enerji fiyatları, Suudi 
Arabistan, Cezayir, Türkmenistan 
gibi Türk müteahhitlik firmalarının 
referanslarının güçlü olduğu 
pazarlardaki yatırım ortamı ve 
finansman koşullarına olumlu 
yansıyabilecektir. Rusya ile 
ilişkilerimizdeki normalleşmenin yanı 
sıra, Sahra Altı Afrika başta olmak 
üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar 
da göz önüne alındığında, 2018 
yılında yurt dışında üstlenilen yeni 
proje bedelinin yeniden 20 milyar 
ABD Doları bandına ulaşabileceği 
değerlendirilmektedir.”

BDT VE ORTADOĞU ÜLKELERI 
ÖNE ÇIKTI

Türk müteahhitlerinin yurt 
dışında 1972’den haziranın ilk 
yarısına kadar üstlendiği işlerin 
bölgesel dağılımında, Bağımsız 
Devletler TopIuIuğu, Ortadoğu ve 
Afrika ülkeleri öne çıktı. 

Müteahhitlerin yurt dışında en 
çok proje üstlendiği alan, yüzde 
13’lük payla konut sektörü oldu. 
Türk müteahhitleri bu alanda 47,5 
milyar dolarlık proje gerçekleştirdi. 
Konut projelerini 47,4 milyar dolarla 
karayolu, tünel ve köprü, 30,1 milyar 
dolarla ticaret merkezi, 26,8 milyar 
dolarla enerji santrali ve 25,9 milyar 
dolarla havalimanı yapımı izledi. 

RUSYA ILK SIRADA 
Projelerin bölgesel dağılımında, 

Bağımsız Devletler Topluluğu, 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleri 
öne çıktı. Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nda bugüne kadar 
gerçekleştirilen projelerin toplam 
tutarı 171,7 milyar dolar, Ortadoğu 

ve Afrika’da yapılan işlerin tutarı 
ise sırasıyla 95,6 milyar dolar ve 
65,9 milyar dolar olarak kayıtlara 
geçti. Müteahhitlik firmalarınca yurt 
dışında bu zamana kadar üstlenilen 
projelerin ülkelere göre dağılımında, 
yüzde 19,6 ile Rusya ilk sırada yer 
aldı. Türk müteahhitlerinin bu 
ülkede gerçekleştirdiği projelerin 
toplam tutan 71,8 milyar dolar oldu. 
Rusya’yı, yüzde 12,9’luk pay ve 47,4 
milyar dolarlık toplam projeyle 
Türkmenistan takip etti. Libya ise 
yüzde 7,9’luk pay ve 28,9 milyar 
dolarlık projeyle üçüncü sırada yer 
aldı. 

ENR LISTESINDE TÜRKLER 
ZIRVEYI ZORLUYOR

Müteahhitlik hizmetleri 
sektörünün önde gelen yayınlarından 
Engineering News Record (ENR) 
dergisinin, bir yıl içinde üstlenilen 
uluslararası projelerin toplam 
bedeli üzerinden her yıl belirlediği 
dünyanın en büyük 250 müteahhitlik 
firmasını gösteren listede de Türkiye 

yükselişini sürdürüyor. Listede 
Türkiye 2003’te sadece 8 firmayla 
yer alırken, bu sayı geçen yıl 46’ya 
yükseldi. Bu firmalardan 10’u söz 
konusu listede ilk 100 firma arasında 
yer alırken, 2 Türk firması birden 3’er 
milyar dolar gelirleriyle ilk 50 firma 
arasında yer buldu. Türkiye listede 
son 5 yılda firma sayısı itibarıyla 
Çin’den sonra ikinci oldu. 

DÜNYANIN DEV PROJELERINDE 
TÜRK IMZASI

Rusya’da en büyük altyapı 
projelerinden birisi için daha bir 
Türk şirketinin adı gündemde. 
Moskova’nın 109 km’lik mevcut en 
büyük halka çevre yolu MKAD’ı 
dışına 530 km’lik yeni bir halka 
olarak inşaatı devam eden Merkez 
Halka Otomobil Yolu TsKAD inşaatı 
için Türk-İtalyan konsorsiyumu 
ICA Construction (Türk IC Içtaş 
ve İtalyan Astaldi) ile görüşmelerin 
devam ettiği bildirildi. 

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu 
(RFPİ), dev projede İtalyan Anas 

Rusya
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ile İtalyan-Türk konsorsiyumu İCA 
Construction’ın yatırımcı ve yüklenici 
olması için müzakereler yürütüyor. 
Bu şirketlerin dev projede 4. Aşama 
olan güneydoğu kısmını almaları 
öngörülüyor. Bu kısım M-4 ‘Don’ 
ile M-7 ‘Volga’ arasındaki kısmı 
kapsıyor. Tarafların bu konuda bir 
prensip anlaşması imzaladıkları 
belirtiliyor. 

Vedomosti gazetesi mayıs 
ayındaki bir haberinde projenin 
söz konusu kısmı için görüşülen 
Türk şirketi Makyol’un katılımdan 
vazgeçtiğini duyurmuştu. Proje, 
Sovyet devrinde inşa edilen, tek 
şeritli ‘Betonka’ olarak anılan eski 
yolun, Moskova’yı merkezden 50 km 
mesafede yeni bir dairesel otoyol 
olarak çevrelemesini öngörüyor. 
Parçalar halinde devam eden 
inşaatın 2025 yılında tamamlanması 
planlanıyor. 

‘Yeni Moskova’ olarak anılan 
diri bölgeyi de içine alarak 530 
kilometreye çıkan proje, Moskova 
çevre trafiğini rahatlatacak en büyük 
yatırım olarak lanse ediliyor. Dev 
proje için görüşülen konsorsiyumda 
yer alan işadamı İbrahim Çeçen’in 
yönetim kurulu başkanı olduğu IC 
İçtaş, Türkiye’de üçüncü köprü 
projesi ile öne çıkmıştı. Şirket 
Rusya’da bugüne kadar İtalyan 
ortamı ile birlikte St. Petersburg 
Çevreyolu ve Pulkova havaalanı 
projelerine imza atmıştı. Şirketin 
1 Haziran 2017’de St. Petersburg 
Uluslararası Ekonomik Forumu 

sırasında yaptığı bir anlaşma 
kamuoyuna şu açıklama ile 
yansımıştı: “CA’dan Rusya’da 
önemli imza Türkiye’de ve dünyada 
üstlendiği büyük projelerle dikkat 
çeken IC İçtaş İnşaat-Astaldi 
Konsorsiyumu ICA, St. Petersburg 
Uluslararası Ekonomik Forumu 
sırasında Rusya Federal Karayolları 
Genel Müdürlüğü (Rosavtodor) ile 
önemli bir protokole imza attı. 1 
Haziran Perşembe günü düzenlenen 
törende, protokolü, Rosavtodor 
Başkanı Roman Starovoyt ile 
IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Fırat Çeçen imzaladı. 
Protokol ile ICA ve Rosavtodor, 
kamu - özel sektör işbirliğiyle hayata 
geçirilecek otoyol projeleri için iş 

ortağı olduklarını ilan etti. 
En önemli ulaştırma 

yatırımlarından biri olan Moskova 
ile St. Petersburg’u birbirine 
bağlayacak M11 Otoyolu Projesi için 
çalışmalarını hızla sürdürdüklerini 
ifade eden IC İçtaş İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, 
“Rusya’da tamamladığımız iki 
projemiz Pulkovo Havalimanı’nın 
genişletilmesi ve St. Petersburg 
Yüksek Hızlı Batı Çevre Yolu’nun 
tamamlanmasının ardından böylesine 
önemli bir anlaşmaya imza atmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Kamu 
/ özel sektör işbirliği ile hayata 
geçirilecek otoyol projelerine 
yönelik imzaladığımız bu protokolün 
işbirliğimizin güçlenmesine katkıda 
bulunacağına gönülden inanıyoruz. 
ICA olarak Rusya ile ortak proje 
yürütme tecrübemizin yeni projelerle 
pekişmesi bizim açımızdan büyük 
önem taşıyor. Rosavtodor ile işbirliği 
yapmaktan ve Türkiye ile Rusya 
arasındaki yatırım ortaklığını ileriye 
taşımaktan gurur duyuyoruz” dedi. 

AFRIKA’DA 
MILYAR DOLARLIK IŞLER

Ayrıca Türk müteahhitlik 
sektöründe geçtiğimiz yıl bir ilk 
yaşandı. İlk kez bir Afrika ülkesi en 
çok iş alınan ülkeler sıralamasının 
zirvesine yerleşti. Tanzanya’da 
alınan 3.1 milyar dolarlık iş, sektörün 
önümüzdeki yıllarda genişleyeceği 
alanlar için de önemli ipuçları verdi.

Dünyanın onlarca ülkesinde 45 

Müteahhitlik hizmetleri 
sektörünün önde 
gelen yayınlarından 
Engineering News 
Record (ENR) 
dergisinin, bir yıl içinde 
üstlenilen uluslararası 
projelerin toplam 
bedeli üzerinden her yıl 
belirlediği dünyanın en 
büyük 250 müteahhitlik 
firmasını gösteren 
listede de Türkiye 
yükselişini sürdürüyor.

Merkez Halka Otomobil Yolu
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yıldır iş yapan Türk müteahhitlik 
sektörü tarihinde ilk kez bir Afrika 
ülkesinde birinci sıraya tırmandı. 2017 
yılında Tanzanya’da 3.1 milyar dolar 
iş alındı. Bu ülke toplamda yüzde 17.3 
payla Rusya, Türkmenistan, Libya, 
Suudi Arabistan gibi Türkiye’nin 
geleneksel pazarlarının tamamını 
geride bıraktı.

Müteahhitlerin bir başka dikkat 
noktası da bölge ülkelerinden 
Mozambik oldu. Burada da Türkiye 
yüzde 2.5 payla en çok iş yapılan ilk 
10 ülke arasına girdi. İki ülkede 2016-
2030 arasında konut, ulaşım, sağlık ve 
eğitim yatırımları alanında 4.8 trilyon 
dolarlık alt yapı yatırım ihtiyacı 
olması ve alınan işlerdeki başarı 
üzerine sektör, Sahra Altı Afrika’yı 
yeni ‘hedef pazar’ olarak belirledi.

Türk müteahhitlerin yolunu açan 
en önemli faktörlerden birisi de 
bölgeye büyük miktarlı finansman 
sağlayan ve işleri kapan Çin’in 
yarattığı bıkkınlık. Yetkililer, “Bu 
ülkeler Çin’den bıktı. Para veriyorlar 
ama işleri çok pahalı yapıyorlar ve 
kaliteleri iyi değil. Bölge ülkeleri 
Türkiye’yi hem bir seçenek hem 
de Çinlileri kalite ve uygun fiyata 
zorlamak için öne sürüyorlar” dedi. 
Bölgedeki gelişme hükümetin de 
dikkatinde. Finansman sorunlarını 
aşmak için Enerji Bakanlığı ile model 
çalışması yapılıyor.

NEW YORK METROSUNA 
TÜRK TALIP

Sadece inşaatçılar değil, dünya 
projelerinde Türk tedarikçilerinin de 
başarısı konuşuluyor. Örneğin birçok 
büyük firmanın tedarikçisi konumunda 
bulunan Mega Metal, dünyanın en 
gelişmiş ve en yaşlı metro hattı olarak 
gösterilen New York metrosunun 
yenilenme projesine talip oldu. Anlaşma 
sağlanırsa, New York metrosu Kayseri’de 
üretilen bakır tellerle donatılacak. 
Kayseri’de ürettiği yüksek teknolojili bakır 
teller ile, Fransa’daki hızlı tren ağının 
tedarikçi firmalan arasında yer alan Mega 
Metal, dünyanın en gelişmiş ama en 
eski metro hatlanndan biri olan ABD’deki 
New York metrosunun yemlenmesine 
talip oldu. Bugün New York metrosunda 
kullanılan sinyalizasyon ekipmanlarının 
yüzde 40’ının 50 yaşın üzerinde 
olduğunun altıni çizen Mega Metal 
Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, 
“Bu sistemlerin büyük çoğunluğunda da 
eski sinyalizasyon ekipmanları kullanılıyor. 
Hattaki tüm sinyalizasyon ekipmanlarının 
yemlenmesi yaklaşık 20 milyar dolarlık 
bir yatırım gerektiriyor. Biz de Mega 
Metal olarak buradaki yatırım fırsatlarını 
inceliyoruz ve görüşmeler yapıyoruz” dedi. 

SIRADA EKONOMIK 
REFORMLAR VAR

Seçim sonrası uygulanmaya 
başlanan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nde ekonomi 
yönetiminin tek elde toplanmasının 
memnuniyet yarattığı kaydedilen 
TMB analizinde sırada yeni Orta 
Vadeli Program ile reform süreci 
olduğu belirtildi.
Analizde, “Kısa vadeli sonuçları ne 
olursa olsun, etkin bir ekonomik reform 
programının uygulamaya konulması, 
orta-uzun vadede genel ekonomiyle 
birlikte inşaat sektöründe de sürdürülebilir 
büyümeyi destekleyecek; hem altyapı 
yatırımlarının sürekliliği hem de 
uluslararası finansman boyutu açısından 
fayda sağlayacaktır” vurgusu yapıldı.
İnşaat Sektörü Analizi’nde, iş 
dünyasında ve yatırımcılar nezdinde, 
ekonomi kurmayları başta olmak üzere 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 
ilk kabinesine ilişkin gelişmeler ve verilen 
mesajlar yakinen takip edildiği belirtildi. 
Analizde, “Yeni dönemde ekonominin 
tek elde toplanması memnuniyet yarattı. 
Bakan Albayrak’ın verdiği piyasa dostu 
mesajlar, ekonomi yazarları ve bankacılar 
ile iş dünyası temsilcileriyle yaptığı istişare 
toplantıları ve yapısal reform içeren 
kapsamlı bir ekonomik paketin Ağustos 
ortasına kadar açıklanacağı beklentisiyle 
piyasalar bir miktar toparlandı” ifadeleri 
kullanıldı. Analizde, şöyle dendi:
“Küresel konjonktürle beraber 
değerlendirildiğinde, önümüzdeki birkaç 
yıllık dönemin Türkiye ekonomisi açısından 
çetin geçeceği ifade edilmektedir. Öte 
yandan, daha önce de dışsal şoklara karşı 
dirençli olduğunu kanıtlamış olan Türkiye 
ekonomisinin ihtiyacı bulunan tedbirlerin 
alınması halinde, orta-uzun vadede 
ekonominin atağa kalkabileceği ve 
eskisinden çok daha olumlu bir konumda 
olabileceği düşünülmektedir.”

Projelerin bölgesel 
dağılımında, 
Bağımsız Devletler 
Topluluğu, 
Ortadoğu ve Afrika 
ülkeleri öne çıktı.



HABER
YASAL DÜZENLEME

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 3 
Temmuz’da yürürlüğe 
giren Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği’nde 

değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de 
yayınlanan düzenlemeye göre, 
artık 4 ve daha fazla katlı 
binalarda asansör bulunması 
zorunlu olacak. 3 katlı binalara 
da isteğe bağlı biçimde asansör 
yapılabilecek. Asansör tesisini 
zorunlu tutan düzenlemeden ‘tek 
bağımsız bölümlü konutlar’ hariç 
tutuldu.

Daha önce 7 kat ve üzerindeki 
binalar için geçerli olan iki 
asansör yapma zorunluluğu 10 kat 
ve üzeri binalar için uygulanacak. 
Yönetmeliğin asansörlerle ilgili 
34’üncü maddesindeki değişikliğe 
göre, 10 kat ve üzeri binalarda ve 
zemin kat üzerinde 20’den fazla 
konut kullanımlı bağımsız bölüm 
bulunan yapılarda en az 2 adet 
olmak üzere binanın tipi, kullanım 
yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre 
belirlenecek sayıda asansör 
yapılması zorunlu tutuldu. Bu 

kapsamda, asansörlerden en 
az biri herhangi bir tehlike 
anında, arıza veya elektriklerin 
kesilmesi halinde zemin kata 
ulaşıp kapılarını açacak, yangına 
dayanıklı malzemeden yapılmış, 
kuyu içinde, duman sızdırmaz 
nitelikte, kesintisiz bir güç 
kaynağından beslenecek şekilde 
tesis edilecek.

Yapılan düzenlemeye göre 
bakanlıkça kamu alanlarında 
veya kamu hizmet ve tesislerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla 
yapılacak ya da uygun görülecek 
ifraz, tevhit ile parsel sınırı 
düzeltme işlemleri, yönetmelikte 
yer alan ifraz ve tevhit şartlarına 
tabi olmayacak. 

Bununla birlikte 1 Ekim 
2017 tarihinden önce ruhsat 
alan yapılarda tadilat istenmesi 
durumunda ilk ruhsat eki emsal 
ve yapılaşma hakkı dahilinde 
yeni yönetmeliğin yüzde 30 
emsal sınırlamasına ve kademe 
zorunluluğuna takılmadan 
tadilat yapılabilmesi de sağlandı. 
Kaynak: Hürriyet.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ‘Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. 

DÖRT KATTAN 
SONRASINA 

ASANSÖR 
ZORUNLU OLDU
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BIZDEN 
HABERLER

Emlak Konut GYO’da bayrak değişimi 
gerçekleşti. Emlak Konut GYO’nun 
Eski Genel Müdürü yeni Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
istifası ile boşalan Genel Müdürlük 

görevine getirilecek ismi Emlak Konut Yönetim 
Kurulu belirledi. Bu önemli göreve atanan isim 
şirkette Teknik Genel Müdür Yardımcılığı yapan 
Hakan Gedikli oldu.

Şirketten KAP’a (Kamuyu Aydınlatma 
Plaformu) yapılan açıklamada şu ifadeler 
yer aldı: “Yönetim Kurulumuzun bugünkü 
kararlarıyla, Sn. Murat Kurum’un istifası ile 
boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde 
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak 
görev yapan Sn. Hakan Gedikli’nin atanmasına; 
Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, TTK’nun 
315.madde 1. fıkrası gereği Sn. Hakan 
Gedikli’nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine 
sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.”

Daha önce Emlak Konut GYO bünyesinde 
Emlak ve Planlama Müdürü olarak da çalışan 
Gedikli, 1975 yılında Trabzon’da doğdu. Gedikli 
Şirkette en son Genel Müdür Yardımcısı 
(Teknik) olarak görev alıyordu. 2000 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümünden 
mezun olan Gedikli bir Harita Mühendisi.

YÖNETIM KURULU BAŞKANI ERTAN 
KELEŞ OLDU

Emlak Konut Yönetim Kurulu’nun kararıyla, 
Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ertan Keleş oldu. İnşaat Mühendisi olan Keleş, 
1998 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği’nden 
mezun oldu. Keleş 2014 yılından itibaren Emlak 
Konut GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
olarak görev yapıyordu.

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ertan Yetim ise İlbank Yönetim Kurulu Başkanı 
oldu. 1966 Trabzon doğumlu olan Yetim, 1988 
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yetim, 
2011 yılından beri Emlak Konut GYO Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekteydi.

Emlak Konut’ta 
bayrak değişimi
Emlak Konut GYO Eski Genel Müdürü Murat 
Kurum’un yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı 
olmasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine, 
Yönetim Kurulu kararıyla, Emlak Konut GYO’da 
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev 
yapan Hakan Gedikli atandı.

Emlak Konut Genel 
Müdürü Hakan Gedikli

Emlak Konut GYO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ertan Keleş

İlbank Yönetim Kurulu 
Başkanı Ertan Yetim
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YAŞAYANLAR 
ANLATIYOR

Bu ay, Alemdağ Emlak 
Konutları sakinlerinden üç 
çocuklu Abidin ve Nigar 
Özdemir ile keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz?

Abidin Özdemir: Aslen 
Erzincanlıyız. 1970 tarihinden beri 
İstanbul Ümraniye’de yaşıyorum. 
Evlendikten sonra 4-5 sene kadar 
Ataşehir’de oturduk. Yaklaşık 5 senedir 
de Alemdağ Emlak Konutları’nda 
oturuyoruz.

Nigar Özdemir: 3 çocuk annesiyim, 
bir oğlumuz var 8 yaşında, bir de 5 
yaşında ikizlerimiz var.

Evinizi alım sürecinizi sizden 
dinleyebilir miyiz?

Abidin Özdemir: Evimizi Emlak 
Konut’un kendi bünyesinde yaptığı 
taksitlendirme ile aldık. Sonrasında 
oturmaya başladık. Bu evimizin 
dışında yatırım olarak Nevşehir Emlak 

Evimizin bulunduğu proje, çok rahat ve kullanışlı 
olarak tasarlanmış. Peyzajı ve çocuk oyun alanları 
oldukça güzel. 

DOĞANIN 
IÇINDE 

BIR YAŞAM
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Konutları’ndan ve Başkent Emlak 
Konutları’ndan ev aldık.

Dairenizin konut tipi ve 
metrekaresi nedir?

Abidin Özdemir: Dairemiz 3+1, 
metrekaresi ilse brüt olarak 127, net 
olarak ise 100 metrekare.

Evinizin size sunduğu avantajları 
öğrenebilir miyiz?

Abidin Özdemir: Evimizin 
lokasyon olarak ormanın karşısında 
olması bizim için oldukça önemli 
bir detay. Doğa ile içe içe yaşıyoruz. 
Bunun dışında evimizi satın alma 
aşamamızda bize sunulan ödeme 
koşulları oldukça rahattı. 

Nigar Özdemir: Proje olarak çok 
rahat ve kullanışlı olarak tasarlanmış. 
Peyzajı ve çocuk oyun alanları 
oldukça güzel. 

Evinizi kredi ile mi aldınız?
Abidin Özdemir: Evimizi 

Emlak Konut’un kendi bünyesinde 
yapmış olduğu taksitlendirme 
sistemi ile aldık. Ancak daha sonra 
Emlak Konut’un yüzde 20 indirim 
kampanyası olunca, bankadan 
kredi çekerek Emlak Konut’a olan 
borcumuzu kapattık.

Sitenizin sosyal donatıları 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Nigar Özdemir: Spor salonumuz, 
açık ve kapalı olmak üzere iki adet 
yüzme havuzumuz var. Bunların 
dışında çocuk oyun alanımız var.

Ulaşım imkanlarınız nasıl?
Nigar Özdemir: Bizim kendi 

araçlarımız olduğundan dolayı bizim 
için ulaşım pek sorun olmuyor.

Abidin Özdemir: Yakınlarımız 
bize gelmek istediklerinde 
Üsküdar’dan otobüse binerek kolayca 
gelebiliyorlar. 

Komşuluk ilişkileriniz nasıl?
Nigar Özdemir: Yaşadığımız 

apartmanda bizim aynı katta yaşayan 
aileleri tanıyoruz. Bunun dışında 
okuldan dolayı da tanıştığımız ve 
görüştüğümüz aileler var tabii. Güzel 
bir komşuluk ilişkimiz var.

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

Abidin Özdemir: Merkezi ısıtma 
ile ısındığımızdan dolayı ısınma 
problemi yaşamıyoruz. 

Çocuklarınız okula gidiyor mu?
Abidin Özdemir: 8 yaşındaki 

çocuğumuz 3. sınıfa geçti Emlak 
Konut’un okuluna gidiyor. İkizlerimiz 
ise özel bir kreşe gidiyorlar.

Hafta sonlarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Nigar Özdemir: Çocuklar 
olduğundan dolayı dışarıya çıkmak 
çok yorucu oluyor. O nedenle hafta 
sonları evde kalarak dinlenmeyi 
tercih ediyoruz. Eşimin pazar 
sabahları maçı oluyor.

Abidin Özdemir: Pazar sabah da 
dâhil olmak üzere haftada 3-4 gün 
maçım oluyor.

Sitenizden beklentileriniz 
nelerdir?

Nigar Özdemir: Sitemizde 
bulunan kafeteryanın restoran 
tarzı bir yer olmasının daha güzel 
olacağını düşünüyoruz. Bunun 
dışında bir yeşillik alanımız var 
ancak bu alanda bir gölgelendirme 
sistemi bulunmadığından dolayı yazın 
öğlen saatlerinde çocukları dışarı 
çıkaramıyoruz. O yüzden kapalı bir 
alanımız olsa çok seviniriz. Bunun 
dışında bayanlara özel, merkeze 
giden ücretsiz servisler vardı. Ancak 
daha sonradan bu servis kaldırıldı. 
Bu servis tekrar faaliyete geçerse çok 
iyi olur. 

Evimizin lokasyon 
olarak ormanın 
karşısında 
olması bizim 
için oldukça 
önemli bir detay. 
Doğa ile içe içe 
yaşıyoruz. 
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HABER
TARIM

Devir akıl çağı… Kaynakları 
tasarruflu kullanan, hayatı 
kolaylaştıran, çevreyi 
koruma teknolojileri, akıllı 
teknoloji olarak anılıyor. 

Akıllı binalar, akıllı enerji derken 
Türkiye’de tarım da nihayet akıl ile 
tanışıyor.

Pek çok alanda zamandan tasarruf 
etmemizi sağlarken çevre dostu 
teknolojiler sayesinde doğamızı da 
koruyoruz. Bilinçsiz tüketici olmamak 
için doğa anayı hoşnut edecek yeniliklere 
kucak açıyoruz. Bu tür son teknoloji 
harikası yenilikler arasında akıllı enerji 
sistemleri de yer alıyor. Akıllı enerji 
sistemleri ya da diğer bir tabirle smart 
enerji, uygun maliyetli ve sürdürülebilir 
enerji sistemleri bütünüdür. Bu sistemde 
yenilenebilir enerji üretimi, altyapı desteği 
ve enerji tüketimi birbiriyle iç içedir; aynı 
zamanda enerji servisleri, aktif kullanıcılar 
ve güncel teknolojiler ile koordine edilmiş 
durumdadır. Smart enerji sistemleri 
üretim aşamasından son tüketiciye kadar 
tüm şebekenin baştan sona uzaktan 
izlenip kontrol edilebilir olması mantığı 
ile çalışır. Bugün her şeyi uzaktan kontrol 
edebiliyoruz; bunun için elimizde küçük 
bir kontrol cihazı olması yeterli. Akıllı 
enerji sistemleri de aynı mantıkla çalışıyor; 
pek çok enerji firmasına ait servis 
sağlayıcılarının tüketilen enerji miktarını 
uzaktan izlemesine olanak tanıyan bu 
smart enerji sistemi istenildiğinde güç 
bağlantısını sağlayıp kesebiliyor.

Peki ya tarım sektörü akıl ile 
tanışırsa ne olur? İşte bu sorunun 
cevabını önümüzdeki günlerde almaya 
hazırlanıyoruz. Zira OYAK Grubu 
şirketlerinden Hektaş, çiftçileri geleceğe 
hazırlama, milli tarımı güçlendirme 
ve dünyayla rekabet gücünü artırma 
hedefiyle akıllı tarım seferberliği 
başlatıyor. Bu seferberlik şimdilik bir 
teknoloji hareketi olmaktan ziyade 
bir farkındalık yaratma hareketi gibi 
görünüyor.

Türkiye’nin 7 bölgesinde 10 binden 
fazla çiftçiye akıllı tarım uygulamalarını 
anlatmak için 15 Temmuz’da İstanbul’dan 
yola çıkan Hektaş TIR’ı, 5200 kilometre 
yol yaparak 19 ilde 30 ilçeye gidecek. 
Akıllı tarım uygulamalarının ve tarım 
teknolojilerinin gösterileceği TIR’ın ilk 
durağı Sakarya’nın Geyve ilçesi idi.

Tarım, akıl 
ile tanışıyor
OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, 
çiftçileri geleceğe hazırlama, milli 
tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabet 
gücünü artırma hedefiyle akıllı tarım 
seferberliği başlatıyor. 
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ÇOCUKLAR IÇIN ATÖLYELER 
OYAK Grubu şirketlerinden 

Hektaş, çiftçileri geleceğe 
hazırlama, milli tarımı güçlendirme 
ve dünyayla rekabeti artırma 
hedefiyle ‘Hektaş ile Akıllı Tarım 
Yollarda projesini başlattı. Proje 
kapsamında hazırlanan özel TIR 
ile 19 şehirde 30 ilçeye gidilerek 
akıllı tarım uzmanlarının çiftçilerle 
bir araya gelmesi sağlanacak. Akıllı 
tarım uygulamalarının ve geleceğin 
tarım teknolojilerinin gösterileceği 
TIR ile toplam 5200 kilometre 
yol yapılarak 10 binden fazla 
çiftçiye ulaşması planlanan projeye 
çocuklar da dâhil edilecek ve çeşitli 
atölyeler düzenlenerek 
çocukların tarımla ilişki 
kurması sağlanacak. 
Hektaş Genel Müdürü 
Levent Ortakçıer, “Ar-Ge 
yatırımlarımız kapsamında 
üniversitelerimizle 
işbirliklerine ağırlık 
veriyoruz. Ankara 
Üniversitesinin ardından 
Gebze Teknik Üniversitesi ile 
de iş birliği yaptık. OYAK’ın Ar-Ge 
stratejileri ve teşvikleriyle tarımsal 
girdinin her alanında üzerimize 

düşen sorumluluğu yerine getirmeye 
odaklandık. Bu kapsamda dışa 
bağımlılığın azaldığı, iç talebi kendi 
kendimize karşıladığımız, çiftçimizin 
güçlendiği bir ülke hayalimiz var. Zira 
vatanımızın bereketli topraklarına 
ve bu toprakları süren çiftçilerimize 
inanıyor, hayallerin de ancak çalışarak 
gerçeğe dönüşeceğini biliyoruz” dedi. 

Bir yandan Ar-Ge merkezinde 
mühendislerinin yeni ürünler 
geliştirmek için çalıştığını, bir yandan 
da saha ekibinin üreticilerin güncel 
tarım uygulamalarına hakim olması 
için uğraştığını belirten Ortakçıer, 
şunları söyledi: “Şimdi de, 62 yıldır 
süren çabasıyla sektörün yerli lideri 

konumundaki Hektaş olarak 
üzerinde uzun zamandır 
çalıştığımız bu projeyi 
hayata geçirmenin gururunu 
yaşıyor, çiftçilerimizin tarım 
teknolojileriyle ilişki kurmasını 
sağlamak ve onları donatmak 
amacıyla yola çıkıyoruz. 
Bugüne kadar yaklaşık 5 
bin çiftçiyle buluştuk ve 5 
bin çiftçiyle daha görüşme 

hedefimiz var. Bu 10 binlik hedef 
çok önemli. Çünkü 3 milyon çiftçi 
arasından görüştüğümüz 10 bin çiftçi 
diğer çiftçilere de yol gösterici olabilir.”

Sahip oldukları büyük imkanlarla 
geleceğe ışık tutmak istediklerini 
kaydeden Ortakçıer, “Teknolojik 
imkânlar üzerinden insanlara bilgi 
vermek istedik. Çitçilere kendi 
ürünlerimizi anlatmak yerine 
teknolojiyi anlatmayı hedefledik. 
Madem bu iş milli tarımı destekleme 
işi o zaman biz de bunun parçası 
olmalıyız dedik ve bu TIR projesine 
başladık. Biz TIR’da çiftçilerimize 
dünya teknolojilerini yakalamalarını 
söylüyoruz” dedi.

Türkiye’nin 7 bölgesinde 
10 binden fazla 

çiftçiye akıllı tarım 
uygulamalarını anlatmak 

için 15 Temmuz’da 
Istanbul’dan yola çıkan 

Hektaş TIR’ı, 5200 
kilometre yol yaparak 19 

ilde 30 ilçeye gidecek. 

Hektaş Genel 
Müdürü Levent 

Ortakçıer

AKILLI TARIM NEDIR?

En basit haliyle; gelişmiş birçok 
teknolojin bir araya getirilip tarımla 
paralel bir şekilde kullanılmasına 
akıllı tarım denmektedir. Akıllı tarım, 
modern bilişim yöntemlerinin tarım 
üretimlerinde verimliliği arttırması 
amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
yönteme birçok yerde ‘Yeşil Devrim’ 
de denilmektedir. Nesnelerin 
interneti dediğimiz kavram içerisinde 
anabileceğimiz akıllı tarım sayesinde, 
üreticinin işleri kolaylaşmakta aynı 
zamanda da üründe verim ve kalite 
artmaktadır. Akıllı tarım yöntemi 
ile çiftçiler, tarlalarını tablet ya da 
telefondan kolay bir şekilde kontrol 
edebilecek ve sulamaya kadar birçok 
işlemi uzaktan halledebilecektir.
Dünyanın 4. Sanayi Devrimini 
benimsemesiyle birlikte gelişen 
teknolojiler, hayatımızın birçok 
noktasında bizlere kolaylık 
sağlamaktadır. Bunun en büyük 
örneği de tarım sektöründe yaşanan 
olumlu yöndeki farklılıklardır. Tarım 
makinelerinin birbirleri ile eş zamanlı 
ve etkileşim halinde çalışması akıllı 
tarımın en önemli getirilerinden 
birisidir. Bu sayede tarımsal ürün 
üretiminde hız kazanılır ve dolayısıyla 
kazanç da artar.
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T ürkiye’nin en büyük 
gölüne ev sahipliği yapan 
Van’ın kaderi değişiyor. 
Güneşli gün sayısı ve 
güneş enerjisi verimliliği 

bakımından Türkiye’nin en önemli 
illerinden olan Van, yatırımcıların 
dikkatini çekmeyi başardı. Artık 
GES projeleri ile kentin geleceğini 
aydınlatacak yatırımlar yapılıyor. 
Güneş şehri” anlamına gelen 
‘Tuşba’ adıyla yıllarca Urartu 
Krallığına başkentlik yapan Van’da, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
etkin kullanılmasını sağlamak 
amacıyla özel sektör yatırımları hız 
kazanıyor. 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(DAKA) verilerine göre, yıllık 3 
bin 68 saatlik güneşlenme süresi, 
bin 635 kilovatsaat/metrekarelik 
global radyasyon değerlerine 
sahip Van, teknik, coğrafi ve iklim 
parametrelerinin etkisi, elektrik 
enerjisi üretim verimliliği ve GES 
yatırımlarına uygun arazi varlığı 
açısından Türkiye’de birinci sırada yer 
alıyor. 2011’de yayımlanan 6094 sayılı 
kanun ile izin verilen 600 megavatlık 
lisanslı GES kotası Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 28 
kente dağıtılırken, iller arasında 77 
megavat ile en yüksek ikinci kota 
Van’a verildi.

Akabinde kentte yaklaşık 55 
milyon dolarlık yatırımla kentin 
ilk lisanslı Güneş Enerjisi Santrali 
(GES) tesisi kuruluyor. Akfen 
Holding tarafından Edremit’te 600 
bin metrekarelik alanda kurulum 
çalışmaları sürdürülen 30 megavat 
kapasiteli GES’in, 20 megavatlık ilk 
etabında Eylül ayına kadar üretime 
başlanması planlanıyor. Kalan 
10 megavat ise önümüzdeki yıl 
tamamlanarak devreye alınacak.

30 BIN HANENIN ELEKTRIK 
IHTIYACI KARŞILANACAK

Söz konusu projenin sabit yatırım 
tutarı 35 milyon doları bulurken, 
lisans ücretleriyle yaklaşık 55 milyon 
dolarlık bir katma değer kente 
kazandırıldı. 600 bin metrekare 
alana kurulacak GES’te yıllık 59,7 
gigavatsaat elektrik enerjisi üretilerek 
30 bin hanenin enerji ihtiyacının 
temiz enerjiyle karşılanması 
planlanıyor.

ENDÜSTRI BÖLGESI DE YOLDA
DAKA Genel Sekreteri Halil 

İbrahim Güray, Van’da ‘Güneş 
Enerjisi İhtisas Endüstri Bölgesi’ 
kurulması için başvuru yaptıklarını 
söyledi. Güray, “Amacımız Van’ın 
güneş enerjisi potansiyelini harekete 
geçirmek. Gerçekleşen yatırımın bu 

alanda öncü olacağını düşünüyorum. 
Daha büyük güneş enerjisi yatırımları 
bölgemize gelecek. 2013’te ilgili 
lisans ihalesinde Akfen Holding 
30 megavat aldı. 45 megavat ve 2 
megavat güçlerinde iki projenin ön 
lisanslarını da başka firmalar aldı. 
Onların da kısa süre içinde faaliyete 
geçmesini bekliyoruz. Bu yatırımın 
ilk fitili ateşlemesi anlamında 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Azımsanamayacak derecede ciddi bir 
yatırım. 600 dönüm üzerine kurulacak 
GES, Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri 
Bölgesi için önerdiğimiz alanın 
bitişiğinde yer alıyor” diye konuştu.

Van’ın Edremit ve Tuşba 
ilçelerindeki 3 farklı alana kurulacak 
3 santralin tamamlanmasıyla kentin 
elektrik enerjisi ihtiyacının önemli 
kısmının kendi kaynaklarıyla 
karşılanacağı, aynı zamanda yeni 
istihdam alanı yaratılacağını söyleyen 
Güray, “3 bölgede uygulanacak 
projelerin toplam yatırım miktarı, 
katkı paylarıyla birlikte 80 milyon 
doları bulacak. Bunun yanında 
lisansa tabi olmayan yatırımlar var. 
Bizim arzumuz bu işin teknolojisinin 
de Van’da üretilmesi. Zaman 
içinde sürecin bu yöne evrileceğine 
inanıyorum” dedi.

Van, taşıdığı enerji potansiyeliyle 
özellikle yenilenebilir enerji 

VAN ARTIK 
GÜNEŞIYLE DE 

ANILACAK
Van, artık güneşiyle de adından söz ettirecek. Güneşli gün sayısı ve 
güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden 
olan Van, bu alanda geleceğini aydınlatacak yatırımlara ev sahipliği 

yapacak.
SELMA ŞENOL
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yatırımları bakımından önemli bir 
bölge olarak öne çıkıyor. Kentte 
birçok şirketin rüzgar, güneş ve sudan 
elektrik üretim tesisleri kurmak adına 
başvuruları bulunduğu biliniyor.

VAN’IN ILK ONAYLI PROJESI
Öte yandan Van’da ilk özel 

onaylı GES projesi geçen yıl hayata 
geçmişti. Tuşba ilçesine bağlı Alaköy 
yolu üzerinde 10 dönüm arazi üzerine 
kurduğu GES’te 500 KW elektrik 
üreteceklerini belirten genç girişimci 
Kenan Yıldız, 2013’te kendi şirketini 
kurarak güneş enerjisi yatırımı 
yapmaya karar verdiğini anlattı.

Yıldız, “Van’da ilk özel onaylı 
projemiz Mikrom GES oldu, yine 
hayata geçen, geçici kabulünü 
yapacağımız ilk proje olacak” dedi.

Van’da GES’lerin sayısının 
artmasının ülke ekonomisi açısından 
önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, 
şunları kaydetti: “Bu işin en önemli 
kısmı resmi prosedürler. Çok uzun 
bir süreç. 15 kurumdan görüş ve izin 
alınıyor. TEDAŞ ile gerekli yasal 
bağlantılar yapılıyor. 10 yıl devletin 
satın alma garantisi var. Bu sürenin 
sonunda tekrar sözleşme yapılırsa 

devlete satılacak ama anlaşma 
yapılmazsa özel sektörde istediğimiz 
kurumlarla anlaşma yaparak onlara 
satacağız. Bugün itibarıyla tesisimizin 
600 bin avro maliyeti var. Van’daki 
güneşli gün sayısı ve verimliliğine 
göre 6 yılda kendini amorti etmesini 
planlıyoruz. Bu işin en önemli 
hususu Van’da çok sayıda başvuru 
yapıldı. Çok sayıda firma olmasına 
rağmen hazırda bir tesis yok. Yetkili 
mercilerin bunu hızlandırması 
ülkemizin yararına olacaktır. Gerekli 
yasal mevzuatlarının kolaylaştırılması 
ya da yatırımcıların desteklenmesi 
gerekiyor.”

GÜN GÜNEŞ’TEN 45 MW’LIK 
YATIRIM

Gün Güneş Enerjisi Elektrik de 
Van’ın Tuşba ilçesinde 45 MW’lık 
Arısu Güneş Enerjisi Santrali kurmayı 
planlıyor. 749.050 metrekare alan 
üzerinde kurulacak ve 208.512.000 TL 
bedelli  proje kapsamında  ortalama 
yıllık 90.000.000 kWh elektrik 
üretilecek.

Çevresel Etki Değerlendirmesi 
İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü`nün konu ile ilgili 
açıklamasında, proje ile 
ilgili VAN Valiliği`ne 
sunulan dosyanın 

Kentte yaklaşık 
55 milyon dolarlık 
yatırımla kentin ilk 
lisanslı Güneş Enerjisi 
Santrali (GES) tesisi 
kuruluyor. Akfen 
Holding tarafından 
Edremit’te 600 bin 
metrekarelik alanda 
kurulum çalışmaları 
sürdürülen 30 
megavat kapasiteli 
GES’in, 20 megavatlık 
ilk etabında 
Eylül ayına kadar 
üretime başlanması 
planlanıyor.
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incelenip uygun bulunarak projeye 
ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi 
sürecinin başladığı duyuruldu.

Çevresel Etki Değerlendirmesi 
süreci tamamlanana kadar süreç 
ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye 
ilişkin görüş, soru ve öneriler VAN 
Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilebilecek.

PSI GÜNEŞ’TEN 10 MW’LIK 
YATIRIM

PSİ Güneş Enerjisi Elektrik de 
Van`da 10 MW’lık Güneş Enerjisi 
Santrali kurmayı planlıyor. Edremit 
İlçesi, Kıyıcak Mahallesi’nde 19,9 
hektarlık alanda kurulacak olan 
ve 19.500.000,00 TL bedelli proje 
kapsamında her biri 0,995 MegaWatt 
gücünde 10 adet GES kurulacak. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi 
İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü’nün konu ile ilgili 
açıklamasında, proje ile ilgili VAN 
Valiliği`ne sunulan dosyanın 
incelenip uygun bulunarak projeye 
ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi 
sürecinin başladığı duyuruldu.

VANLIYA 
YENI EKMEK KAPISI 

Van’da yeni GES projelerinin istihdam 
yaratması beklenirken, bir yandan da 
yapımı süren sanayi siteleri istihdam 
konusunda umut veriyor. Van Gölü 
Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin yapımı 
tamamlandığı takdirde binlerce kişiye 
de ekmek kapısı olacak. Çevre yoluna 
sıfır, 750 dönümlük alana kurulacak olan 
Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde 
310 iş yeri ve sosyal tesisler yer alacak. 
Tekstilden gıdaya, eğitimden sağlığa, 
inşaattan hizmet sektörüne, makine 
imalatından montaja akla gelebilecek 
tüm sektörler burada yerini alacak. Kent 
için son derece önem arz eden projenin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yapılacağını söyleyen Van Gölü Orta 
Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı 
Fahri Solmaz “İlgili tüm bakanlıklarla 
gerekli tüm işlemleri bitirdik. İmarı 
tamamlandı ve tapular alındı. Yaklaşık 2 
ay içerisinde bitirilmesini beklediğimiz 
projelerimiz Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda çiziliyor. Ardından 
bakanlığımız projeyi ihaleye çıkaracak. 
İhaleyi alan ilgili firma, 3 yıl içerisinde işi 
bitirmek zorunda” şeklinde konuştu. Van 
Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Kalecik 
TOKİ konutlarının yan tarafında ve çevre 
yoluna sıfır bir konumda. Mevcut sanayi 
sitesinin üst tarafındaki orta ölçekli 
sanayi sitesi, hem Van Organize Sanayi 
Bölgesi’ne hem de üniversiteye yakın bir 
konumda. Arazinin bir başından diğer 
başına toplam 1,5 kilometrelik bir mesafe 
bulunuyor.

VAN’A YAPILAN EN 
HAYIRLI YATIRIM

Van Gölü öldü, ölecek derken 
kentin onlarca yıldır dile getirilen 
önemli bir sorununun çözüme 
kavuşturulması için temeller 
atıldı. Van’ın en büyük değeri olan 
Van Gölü’ne akan atıkları yıllardır 
arıtamayan tesislerin yerine tam 100 
milyonluk yeni arıtma tesisinin startı 
verildi. Törende konuşan Van Valisi 
Murat Zorluoğlu, “Bugün sadece Van 
için değil tüm Van Gölü havzası için 
çok önemli çok özel tarihi bir günü 
yaşıyoruz. İlimiz ve bölgemizin tarımı, 
sanayisi, turizmi, sosyal ve kültürel 
hayatı bakımından hayati önem arz 
eden Van denizinin kirlenmesine 
hep birlikte dur diyoruz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu şehrin uzun 
zamandan beridir hasret kaldığı 
belediye hizmetlerinin tekrar aziz 
halkımız ile buluşturmak için var 
gücümüzle büyük bir gayret içinde 
çalışıyoruz. Bir yıl gibi kısa bir süre 
içerisinde atık su arıtma tesisinden, 
çöpten enerji elde edebileceğimiz 
katı atık projesine, şehrin merkezinde 
25 bin metrekarelik kent meydanı 
çalışmamızdan, yeni prestij cadde 
düzenlemelerine kadar bin kilometreye 
yakın asfalt yol yapımından, şehir 
içi trafiği rahatlatacak yeni yol 
çalışmalarına kadar, büyük yeşil 
alanlardan eğlenme, dinlenme 
mekanlarından, sahil rekreasyon 
alanlarına kadar çok önemli projeleri 
başlattık” şeklinde konuştu. 
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TÜRKIYE’NIN 
HOLLYWOOD’U 

3 KÖYE 
KURULACAK
Karadeniz’in hemen kıyısında yer alan 3 köyde 

‘Türkiye’nin Hollywood’u kurulacak. Köylerde yaşayanlar, 
film platosu projesinden oldukça memnun.
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Dünyada sinema-film 
endüstrisi denilince ilk 
akla gelen yerlerden 
biri olan Hollywood, 
sadece Amerikan 

sinema ve sanat dünyasının gelişimine 
önderlik etmemiş, aynı zamanda 
dünyaya da örnek olmuştur. 
ABD’nin Los Angeles eyaletinde 
kurulan Hollywood film platoları, 
sinema endüstrisini, turizmini, 
kent tanıtımını geliştirmek isteyen 
ülke yönetimlerini benzer alanlar 
geliştirmeye yöneltmiştir. Türkiye’de 
sinema Yeşilçam dönemiyle anılır. 
Türk sinemasının ilk yıllarında pek 
çok yapım şirketinin ofisi İstanbul’un 
güzide ilçesi Beyoğlu’nun Yeşilçam 
sokağında kurulduğu için, o yıllardan 
sonra burada kurulan yapım şirketleri, 
büyük oyuncuların buralarda 
seçilmesi, Türkiye’nin film kültürünün 
yerleşmesi gibi bir çok önemli gelişme 
bu sokak aracılığıyla gerçekleşmiştir. 
Bu yüzden Türk sineması Yeşilçam 
sokağıyla özdeşleşmiştir.

Ancak artık hem sinema kültürü, 
hem de film teknolojisi çağ atladı. 
Artık Yeşilçam filmleri denildiğinde 
çok eskilerde kalan beyazperde 
klasikleri akla geliyor.Hızla gelişen 
sinema-film endüstrisi tıpkı 
Hollywood’da olduğu gibi kendisine 
plato arıyor.

İşte bu ihtiyaçtan yola çıkarak 
nihayet İstanbul’da da Karadeniz 
kıyısında film platoları kurulması 
için harekete geçildi. Karadeniz’in 
kıyısındaki 3 köy Türkiye’nin 
‘Hollywood’u olacak…

İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Meclisi’nde oy çokluğuyla 
kabul edilen plan değişikliği ile 3. 
Havalimanı ile Şile arasında kalan 
3 köy Türkiye’nin Hollywood’u 
olmaya aday olacak. Yeni plana göre 
Karadeniz kıyısında yer alan Ağaçlı, 
Çiftalan ve Odayeri köyleri film 
platosu olacak. 

TEKLIF EYÜP BELEDIYESI’NDEN 
GELDI 

Eyüp Belediyesi tarafından 
yapılan teklif, İBB Meclisinde 
görüşüldü. Plan değişikliği teklifinin 
açıklama raporunda şöyle denildi: 

ODAYERI’NIN ADI 
NEREDEN GELIYOR?

Odayeri İstanbul ilinin Eyüpsultan 
ilçesine bağlı bir köyüdür. İstanbul 
iline 45 kilometre, Eyüp ilçesine 28 
kilometre uzaklıktadır. Hollywood 
projesi şimdiden köye hareket 
getirdi. Köy sakinlerinden Hakan 
Duygun, “Köyümüz günden güne 
kalkınıyor. Suyumuz elektriğimiz var; 
doğal gaz bağlantıları yapıldı, evlerimize 
alacağız. Köyümüzde ve çevremizde 

Istanbul Büyükşehir 
Belediye (IBB) 
Meclisi’nde oy 
çokluğuyla kabul 
edilen plan değişikliği 
ile 3. Havalimanı ile 
Şile arasında kalan 
3 köy Türkiye’nin 
Hollywood’u olmaya 
aday. Yeni plana göre 
Karadeniz kıyısında yer 
alan Ağaçlı, Çiftalan 
ve Odayeri köyleri film 
platosu olacak. 

“İstanbul’un tanıtımında potansiyel 
olduğu bilinen film sektörünün, 
geçmişte olduğu gibi, gelecekte de 
Eyüp’te yaşatılmasını amaçlayan 
planlama yaklaşımı ile film 
sektörünün taleplerine cevap 
verebilecek şekilde imar planlarına 
ait plan notlarında değişikliğe 
gidilmiştir.” 

Habertürk’ün haberine göre, 
eklenmesi istenen plan notunda ise 
şöyle deniyor: 

‘İlgili kurumlardan görüş 
alınmak kaydıyla, başkanlık 
tarafından verilecek izinle film 
platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo 
yapılması halinde, planda belirlenen 
fonksiyona ait yapılaşma koşulları 
aşılamaz.” 

okumuş fakat işsiz insanlar var. Ulaşım 
sebeplerinden dolayı okula gidip 
gelmekte zorluk çekenler var. Bunlar 
hep okuyup hem para kazanırlar. 
İyi şeyler olur diye düşünüyorum” 
dedi. Köylerinin 300 senelik geçmişe 
sahip olduğunu söyleyen Duygun, 
“Köyümüzün meydanında çok eskiden 
bir oda varmış. Orada etraftan gelen 
köylüler odaya gelip odun kömürü 
yapıyorlarmış. ‘Odaya gidelim, odaya 
gidelim’ derken, köyümüzün ismi 
Odayeri olmuş” dedi.

Ayrıca köyde yaşayanlar plato 
projesinden dolayı memnun görünüyor. 
Hakan Duygun, “Bu gibi şeyler her 
yere nasip olmadığı için gurur duyarız. 
Gelsinler, hoş gelsinler. Köyümüz, 
insanlarımız ve Türkiye yararlanır. 
Köyümüzün ismi dünya çapında 
‘Hollywood’ gibi bir marka olur. 
Markalaşmak bugün çok zor şartlarda, 
büyük bir olay. Nasıl ki ‘Hollywood’ 
deyince bütün millet ‘Tamam, orayı 
biliyoruz’ diyorsa, yarın da ‘Odayeri’ 
deyince orayı da bütün millet bilecek. 
Bu bizler için gurur kaynağı olacak” diye 
konuştu. 

Karadeniz iklimi etkisi altındaki 
köyün kuruluşu, 1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşı’na kadar uzanıyor. Savaş 
sırasında Yunanistan ve Varna’daki 
Müslüman-Türk nüfusunun İstanbul’a 
zorunlu göçüyle gelenlerin kurduğu köy, 
ormanın tam içinde yer alıyor. Köyün 
kurulduğu yerde eskiden, ormana gidip 
gelenlerin kullandığı bir tek oda varmış. 
Köy bu bölgeye kurulunca da adı 
‘Odayeri’ olmuş.
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LINYIT YATAKLARI VE 
ORMANLARI ILE TANINAN 
KÖY: AĞAÇLI

Yine projeye ev sahipliği yapacak 
köylerden olan Ağaçlı da linyit 
yatakları ve ormanları ile tanınıyor. 
Aşağı Ağaçlı ve Yukarı Ağaçlı isimli 
iki ayrı yerleşimden oluşan köy, aynı 
zamanda Tosun Paşa filminde Yeşil 
Vadi sahnelerinin çekildiği köydür. 
Kumsalın bittiği yerde hemen ormanın 
başlaması özelliğiyle çölün içinde orman 
varmış gibi çekim yapabilme imkanı 
yakalanmıştır. 

Ağaçlı bölgenin en eski ve güzel 
köylerinden biri. Beldenin kırlarında 
geniş çayırlar yer alırken, Ağaçlı sakinleri 
hayvancılık, sütçülük ve sebzecilikle 
yaşamlarını idame ettirme yolunu 
tercih etmiş. Çevrede su kaynaklarının 
çok olması ve madenlerin açtıkları 
çukurlarda oluşan göller, su aşığı olan 
mandalar için yaşama alanı oluşturuyor. 
Köy Muhtarı Güngör Korkmaz, “Bundan 
20 sene önce İstanbul’un en güzel 
suyu buradan çıkardı. Kömür madenleri 
açılınca su kaynaklarımız kurudu” diyor. 
İstanbul’un bu kadar yakınında olmasına 
rağmen köyde şebeke suyu henüz yok. 
Ağaçlı, pırıl pırıl kumları, denize dik inen 
uçurumları, martılarıyla asude bir bahar 
ülkesi gibi. Ama denizden izinli ya da 
izinsiz kum çıkarıldığı için suya girmek 
tehlikeli.

ORMANLA ÇEVRILI 
ÇIFTALAN KÖYÜ

Tarihi demiryolu hattının geçeceği 
güzergahlardan biri olan Çiftalan 
Köyü ise Kemerburgaz nahiyesine 
bağlı bir köydür. Karadeniz kıyısına 
yakın bir tepede konumlanmış olup, 
kuzeyi Karadeniz, diğer yönleri ise 
Belgrad Ormanları ile çevrilidir.

Tosun Paşa

Hollywood’un Tarihçesi 
Hollywood, ABD’nin Los Angeles 

bölgesinde, şehrin merkezinden 
yaklaşık 13 km uzaklıktadır. ABD’de 
bulunan televizyon ve radyo 
kuruluşları bu bölgede yer alır. 
Hollywood içinde bulunan ilk ev, 1853 
tarihinde Meksika’lı Don Thomas 
Urguidez tarafından yapıldı. Meksika 
usulü mimari esintiler taşıyan ve 
tamamı Meksika tuğlası kullanılarak 
yapılan bu ev, Hollywood’un 
temellerini atmış oldu.

Doğal şartlarının uygun ve 
cezbedici havası, 1800’lerin 
sonlarına doğru çiftçilerin bölgeye 
gelmesine neden oldu. Okyanusa 
olan yakınlığından dolayı oldukça 
ılıman bir iklime sahip oluşuyla tarımla 
uğraşanların gözdesi olan Hollywood, 
1900’lerin başına gelindiğinde 4.000 
kişilik nüfusuyla dikkat çeker oldu. 
Bir süre sonra bu güzel iklim sinema 
sanayisi için de cezbedici bir etki 
oluşturdu. Okyanusa yakın, bol güneş 
alan, sıcak ve doğa harikalarıyla dolu 
bu bölge film çekmek isteyenler için 
bulunmaz bir manzara haline geldi. 
Sinemanın yeni yeni kendini gösterdiği 
ve yükselişe geçtiği dönemler olan 
1900’lerin başında, ‘Monte Cristo’ adlı 
film Chicago’da çekilmeye başladı 
ve bir kısmı Hollywood’da çekilerek 

film tamamlandı. Aynı dönemde New 
York’ta yaşayan birkaç kişi birleşerek 
Edison’un kinetoskop makinesinin 
hakkını satın alınca bir topluluk 
kurdular. Bir diğer topluluk da onlara 
karşı olunca o tarihlerde birçok olay 
yaşanmaya başladı. Şirketlerden 
bazıları Edendale’den ayrılarak 
Hollywood’a gelmeye başladılar. 1911 
yılında, David Horsley bir film şirketi 
kurarak stüdyolarını Hollywood’a 
taşımaya başladı. Şirketinin adı 
Nestor Film Şirketi’ydi. Ardından tam 
2 yıl sonra De Mille, S. Goldwyn ve J. 
Lasky bir araya gelerek Hollywood’da 
bulunan eski bir mahzeni stüdyo 
haline getirdi. Bu mahzen sonralarda 
Paramount olacaktı. Tarih 1920’leri 
gösterdiğinde Hollywood oldukça 
kalabalıklaştı ve tüm dünyada bilinen 
bir film endüstrisi haline geldi. Artık 
çoğu şirket buradaydı ve dünyanın 
her köşesinden ünlü olmak isteyenler 
bölgeye gelmeye başladı. Hollywood, 
artık ulaşılmaz ve zenginliklerle dolu 
sinema şehri olmuştur. Televizyon icat 
edilince Hollywood’un daha çok çalıştı 
ve daha gelişmiş stüdyolar ortaya 
çıkmaya başladı. Günümüzde hala 
varlığını sürdüren Hollywood, sinema 
sektöründe ulaşılabilecek en yüksek 
mertebe haline geldi. 



54   AĞUSTOS / EYLÜL 2018

HABER
ENERJİ 

İ
nsanların sosyal ve ekonomik 
faaliyetleri sonucunda işe 
yaramaz hale gelen, kullanım 
süresi dolmuş, yaşadığımız 
ortamdan uzaklaştırılması 

gereken maddelere genel olarak atık 
denmektedir. 2015 yılında yayınlanan 
Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne 
göre ise atık; üreticisi veya fiilen 
elinde bulunduran gerçek veya tüzel 
kişi tarafından çevreye atılan veya 
bırakılan ya da atılması zorunlu olan 
herhangi bir madde veya materyal 
olarak tanımlanmaktadır.

Atık ve çöp birbirinden farklı 
ve karıştırılmaması gereken 
kavramlardır. Çöp içinden, 
kağıt, karton cam, metal, plastik 
gibi maddeler ayrıldıktan sonra 
geride kalan ve hiçbir şekilde geri 
kazanımı veya geri dönüşümü 
mümkün olmayan artık malzemeye 
denmektedir. Çöp düzenli 
depolanması veya bertaraf edilmesi 
gereken bir kısım iken, atık ihtiva 
ettiği maddelerin ayrıştırılması ve 
özelliklerine göre geri dönüşüm 
veya geri kazanım işlemlerine tabi 
tutulması gereken, ülke ekonomisine 
katma değer sağlayabilecek kısımdır.

Teknolojik gelişmeler, hızlı 
nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarının 
günden güne değişmesi ve buna 
benzer birçok nedenden dolayı 
doğal kaynaklar hızla bozulmakta 
ve azalmakta. Doğal kaynaklardaki 
bu deformasyona ek olarak 
doğaya bırakılan atık miktarı da 

Zafer Kalkınma Ajansı’nda sözleşme 
imzalanmasıyla birlikte projenin 
uygulanması için işlemler başladı.

Atıklar enerjiye 
dönüşüyor
Zafer Kalkınma Ajansı’nın, Çevre ve Altyapı 
Mali Destek Programı (ÇEDEP) kapsamında 
‘Enerjiye Dönüşen Atıklar Geleceği Hazırlar’ 
adlı projesi destek almaya hak kazandı.

hızla artmakta. Atıkların artması, 
özelliklerinin değişmesi, doğada 
yıllarca çözünmeden ve yıkıcı etkisini 
yitirmeden kalabilen atıkların 
çoğalması gibi birçok etken çevre 
adını verdiğimiz ortamın kullanım 
amaçlarının dışına çıkmasına yani 
çevre kirlenmesine sebep olmaktadır.

İşte bu nedenle dünya atıkların 
yeniden değerlendirilmesini 
konuşmakta. Hatta konuşmanın 
da ilerisine geçerek bu konuda 
hazırlanan projelerle atıklar yeniden 
ekonomiye kazandırılmaktadır.

Türkiye’de bu yönde kimi projeler 
mevcuttur. Ancak geçtiğimiz günlerde 
açıklanan bir proje, atıkların enerjiye 
dönüştürülmesini hedeflemektedir 
ki bu atıkların değerlendirilmesine 
ilişkin projeler içinde aslında en 
iddialı olandır. Çünkü Türkiye gibi 
enerjide dışa bağımlılığı olan ve cari 
açıkla mücadele eden bir ülkede 
atığın enerjiye çevrilmesi yaratacağı 
katma değer nedeniyle ülke 
ekonomisi için önem atfetmektedir.

Haber ajanslarının verdiği bilgiye 
göre, Zafer Kalkınma Ajansı’nın, 
Çevre ve Altyapı Mali Destek 
Programı (ÇEDEP) kapsamında 
‘Enerjiye Dönüşen Atıklar Geleceği 
Hazırlar’ adlı projesi destek almaya 
hak kazandı. 

Bu kapsamda Zafer Kalkınma 
Ajansı’nda sözleşme imzalanmasıyla 
birlikte projenin uygulanması için 
işlemler başladı. 24 ay içerisinde 
tamamlanacak olan proje kapsamında 

açıklamada bulunan Birlik Müdürü 
Ercan Özcan projenin önemini 
ve hedeflerini anlattı. Proje 
kapsamında; Afyonkarahisar’da 
mevcut olan atık geri kazanım alt 
yapısının geliştirilmesi amaçlandığını 
aktaran Özcan, “Bu kapsamda geri 
dönüştürülmesi mümkün olmayan 
atıkların yakıt olarak kullanılmasına 
olanak sağlayacak ATY [Atıktan 
Türetilmiş Yakıt] tesisinin 
kurulması, atıkların kaynağında 
ayrıştırılması konusunda mevcutta 
gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik 
alt yapı çalışmalarının geliştirilmesi 
ve mevcutta bulunan Katı Atık Ön 
İşlem ve Kompost Tesisi’nin kompost 
üretim kapasitesinin arttırılması 
hedeflenmektedir” dedi. 



AĞUSTOS / EYLÜL 2018   55

Manisa çöpten 
elektrik üretim 
tesisi.

‘Enerjiye Dönüşen 
Atıklar Geleceği 

Hazırlar’ isimli projenin 
bütçesi 3 milyon 978 

bin TL olup yüzde 
30’u (1 milyon 199 bin 

TL) Zafer Kalkınma 
Ajansı tarafından 

karşılanacak.

ENERJIYE 
DÖNÜŞEN ATIKLAR 
GELECEĞI HAZIRLAR 
Kurulması planlanan ATY [Atıktan 
Türetilmiş Yakıt] tesisi sayesinde 
mevcut altyapı ile geri dönüşümü 
mümkün olmayan atıkların bir 
kısmının, yakıta dönüştürüleceğini 
ifade eden Birlik Müdürü Ercan 
Özcan, “Ülkemizde ve dünyada 
örneği bulunan bu tesislerde üretilen 
yakıtlar çimento fabrikalarında kömür 
yerine kalorifik değeri yüksek bir 
yakıt olarak kullanılabilecek. ATY 
tesisi kurulumu ile depolanması 
ve bertarafı mevcut durumda 
ekonomik yük oluşturan, sadece 
düzenli depolama ile gömülerek 
bertaraf edilen atıkların ekonomiye 
kazandırılması hedeflenmektedir. 
Proje kapsamında diğer bir hedefimiz 
de mevcutta bulunan kaynağında 
atık sınıflandırılması alt yapımızın 
fiziki ve beşeri olarak geliştirilmesi 
yönündedir” dedi. Öte yandan 
‘Enerjiye Dönüşen Atıklar Geleceği 
Hazırlar’ isimli projenin bütçesi 3 
milyon 978 bin TL olup yüzde 30’u 
(1 milyon 199 bin TL) Zafer Kalkınma 
Ajansı tarafından karşılanacak.

BIR PROJE DE 
MANISA’DAN
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgut 
Özal Mahallesi’nde bulunan katı atık çöp 
depolama alanında kurduğu Entegre 
Atık Değerlendirme Projesi ile atıklardan 
elektrik üretecek. Manisa Büyükşehir 
Belediyesi, Manisa’nın çöplerinin 
depolandığı vahşi çöp depolama alanı 
yanında elektrik enerjisi üretim tesisi 
kuruyor. Entegre Atık Değerlendirme 
Projesi kapsamında kurduğu tesiste 
metan gazının elektrik enerjisine 
dönüştürülmesi amacıyla kurulan 
enerji üretim tesisi hizmete sunulacak. 
Entegre Atık Bertaraf Tesisi’nde günlük 
binlerce ton katı atığın döküldüğü 
alana yerleştirilen 160 dikey, 50 yatay 
baca yardımı ile alandaki metan 
gazları, kurulumu devam eden şalt 
sahası düzeneği ile çekilerek, elektrik 
üretiminde kullanılacak. Tesiste yer alan 
3 motor yardımıyla elektrik üretilecek. 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Ertuğrul Yıldırım, “Kullanımı sona 

erecek olan vahşi depolama alanında 
ise şu haliyle bir metan gazı üretimi 
yapabilir miyiz düşüncesindeyiz. 
Metan gazı boşalma bacaları zaten 
yerinde mevcut. Bu bacaların sayısını 
arttırarak 160’a çıkarttık. Bununla ilgili 
fizibilite çalışmalarını tamamladık. 
Sonrasında da bu alanın rehabilitasyonu 
gerçekleştirilerek doğaya kazanımını 
sağlayacağız” dedi.
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Sadece Türkiye’nin 
değil tüm dünya 
ülkelerinin ana gündem 
maddelerinden biri olan 
enerji verimliliği ve 

tasarrufu konusunda kamuoyunda 
farkındalık yaratmak amacıyla 
kurulan, yapılarda Enerji Verimliliği 
Derneği, VERİMDER çalışmalarına 
hızla başladı. 

VERİMDER, tüm Türkiye’de 
enerji verimliliği ve tasarrufu 
konusunda seferberlik ilan etti. 
Ülkemizin en önemli konularından 
biri olan enerji verimliliğinin 
daha fazla yaygınlaşması amacıyla 
‘Anadolu Buluşmaları’na başladı. 

Samsun’da başlayan ilk toplantıda 
VERİMDER, enerji tasarrufunun 
öneminin yanı sıra finansman 
metoduyla da halkın kullanabileceği 
yeni çözümler hakkında kamuoyunu 
bilinçlendirdi. Türkiye’yi karış karış 
gezerek, Anadolu Buluşmaları’nı 
yaygın hale getireceklerini söyleyen 
VERİMDER İcra Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Emre Alkin, “Gelecek 
kuşakların daha yeşil bir dünyada 
yaşamaları ve küresel ısınmanın 
önüne geçebilmek için enerji 
verimliliğinin önemini Türkiye’nin 
her bir noktasında anlatacağız” dedi.

Enerji verimliliği, enerji tasarrufu 
ve ısı yalıtımı konularında, tüketici 
hak ve sorumluluklarını gözetmenin 
yanı sıra çalışmalarında ilgili kamu 

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Emre Alkin

Enerji verimliliğinde 
seferberlik zamanı
Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği, tüm 
Türkiye’de enerji verimliliği ve tasarrufu 
konusunda seferberlik ilan etti. Ülkemizin 
en önemli konularından biri olan enerji 
verimliliğinin daha fazla yaygınlaşması 
amacıyla ‘Anadolu Buluşmaları’na başladı. 

kurumları, bürokrasi, üniversiteler, 
medya, inşaat ve enerji sektörleri 
arasında bilgi akışı ve eşgüdümü 
sağlamayı hedefleyen VERİMDER, 
tüm Türkiye’de gerçekleştireceği 
toplantılarına Samsun şehrinden 
başladı. 

VERİMDER İcra Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin’in 
başkanlığında yapılan Anadolu 
Buluşmaları’nda, yapılarda enerji 
verimliliği ve tasarrufunun önemi ile 
ülke ve ev ekonomisine olan katkıları 
üzerinde duruldu. Öte yandan enerji 
verimliliği konusunda en doğru 
çözümleri rasyonel maliyetlerle 
iş dünyasının ve vatandaşların 
hizmetine sunmak için doğru finansal 
modeller üzerinde de görüşülen 
toplantıya akademinin yanı sıra kamu 
kuruluşları, özel sektör temsilcileri 
katıldı. 
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“TÜRKIYE’YI KARIŞ KARIŞ 
DOLAŞACAĞIZ”

Yapılarda Enerji Verimliliği 
Derneği - VERİMDER ile, 
toplumun pek çok farklı kesimini 
bir araya getirerek ülkemizde bu 
konuda farkındalık oluşturmayı 
hedeflediklerini söyleyen 
VERİMDER İcra Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Emre Alkin, “Ülkemizde 
her yıl tüketilen enerji maliyetleri, 
ekonomi üzerinde yük oluşturuyor. 
Öte yandan küresel ısınmanın neden 
olduğu felaketler de dünyamızı 
geri dönüşü olmayan bir çıkmaya 
sürüklüyor. VERİMDER olarak 
enerjinin etkin ve verimli kullanılması 
konusunda liderlik yapmayı 
hedefleyen bir vizyona sahibiz. 
İlkini Samsun’da başlattığımız 
Anadolu Buluşmaları ile Türkiye’yi 
karış karış dolaşacak ve bu 
konularda aydınlatacağımız, iç ve 
dış paydaşlarıyla optimal çözümleri 
optimal maliyetler ve finansman 
metoduyla kamuoyuna sunacağız” 
diye konuştu. 

2030 YILINDA ENERJI 
PROBLEMLERI ORTAYA 
ÇIKACAK

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
daha bu yüzyılın başında yaptığı 
araştırmaya göre, gelişmekte olan 
ülkelerden kaynaklanacak olan 
enerji talebi sebebiyle 2030 yılına 
geldiğimizde ciddi bir problemle 
karşı karşıya kalma ihtimalimizin 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre 
Alkin, “Ne yazık ki yaşadığımız dünya 
için gerekli her adımı pahalı olarak 
nitelendirip, topluma zararlı olan 
ucuz çözümlere ya da alışkanlıklara 
ilgi göstermekteyiz. Bazı çözümlerin 
maliyetli olduğu bir gerçektir, çünkü 
bunun sebebi basittir: Bir güzelliği 
yok etmek için harcanan emek ve 
kaynak fazla değildir. Ancak söz 
konusu güzelliği geriye getirmek için 
harcanan emek ve kaynak her zaman 
daha fazladır” diyerek kamuoyunu 
uyardı. 

ENERJI VERIMLILIĞI NEDIR?
Binaların ısı kayıplarının 

önlenmesi ve enerji tasarrufu 

sağlanması için dış yüzeyinde yapılan 
işlemlere ısı yalıtımı denir. Binaların 
dışa bakan iç yüzey sıcaklığı ile iç 
ortam sıcaklığı arasındaki farkın 
3 derecenin üzerinde olmaması 
gerekir. Dış duvarın iç yüzey 
sıcaklığındaki artış, iç ortamda 
hava akımını engeller. Bu sayede ısı 
kayıplarının önüne geçilir. Binaların 
içi kış aylarında daha hızlı ısınırken 
yaz aylarında ise daha hızlı soğur. 
Verimli kullanılan enerji ile ısınma ve 
soğutma maliyetleri azalarak, tasarruf 
etmenizi sağlar. 

ENERJI VERIMLILIĞI IÇIN ISI 
YALITIMI ŞART

Hem ülkemizde hem de 
dünyamızda sanayileşme ve 
şehirleşme yaygınlaşmaya devam 
ediyor. Bu duruma bağlı olarak 
enerji ihtiyaçlarımız her geçen gün 
daha da artıyor. Ancak gelecek 
nesillerin de yeryüzünde az olan 
doğal kaynaklarımızı kullanabilmeleri 
için çevreyi korumak ve yenilenebilir 
enerji ile enerji tasarrufu konularına 
dikkat etmemiz gerekiyor. 

Ülkemizde enerjinin yüzde 
37’si konut ve sitelerde tüketiliyor. 
Binalarda kullanılan enerjinin yüzde 
80’ine yakını yapıların ısıtılması veya 
soğutulması için kullanılır. Evlerin 
hem ısıtılması hem de soğutulması 

için her yıl fazladan harcadığımız 
maliyetler ülke ekonomisini de 
etkilemektedir. Ülkemizin enerjideki 
dışa bağımlılığının azalması, 
ekonominin canlanması, istihdam 
oranlarının artması enerji verimliliği 
ile elde edilir. 

Enerjinin temiz elde edilmesi 
kadar kullanılan enerjinin verimliliği 
de çok önemlidir. Enerji verimliliği 
denilince ilk akla gelen teknoloji ısı 
yalıtımıdır. Hem hükümetin hem 
de finans sektörünün destekleyici 
uygulamaları ile ısı yalıtımı artık 
birçok binada uygulanıyor.

18 MILYAR DOLARLIK ENERJI 
ISRAF EDILIYOR

Binalarda yeterli yalıtım olmaması 
enerji harcamalarının çoğunun boşa 
gitmesine neden oluyor. 

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’de 
enerjinin yüzde 40’ının binalarda 
kullanıldığını belirterek, “Antalya 
gibi kentlere baktığımızda ise iklimi 
farklı olduğu için soğutma ön planda. 
Soğutma da tasarruflu bir şekilde 
yapılmıyor. Eğer binalarda enerji 
tasarrufunu sağlarsak insanların 
parasının yüzde 40’ı cebinde kalır” 
dedi. 

Alkin, şunları kaydetti: Binalarda 
yeterli yalıtım olmaması nedeniyle 
Türkiye’de 18 milyar dolara varan 
israf söz konusu. Evi ısıtmadan 
önce duvarları ısıtıyoruz, binayı 
soğutmadan camları soğutuyoruz. 
Doğrudan binanın içini ısıtacak ya 
da soğutacak sistemi ortaya koymak 
lazım. Bu, iki yolla yapılabilir. 
Birincisi bin müteahhitleri ikna 
etmek, İkincisi ise bitmiş binalarda 
finansman kolaylığı sağlamak.” 

DURUŞUMUZ IHTIYAÇLARLA 
DOĞRU ORANTILI 

Alkin, “Diplomatik duruşumuz 
ihtiyaçlarımızla doğru orantılı. 
Türkiye’yi enerji tasarrufu sayesinde 
daha az bağımlı hale getirebiliriz. 
Bunun için enerji tasarrufunda 
adeta bir milli mücadele başlattık. 
Böyle zorlu bir coğrafyada enerji 
bağımlılığıyla yürümek bizi riske 
sokuyor” değerlendirmesinde 
bulundu.
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ENERJİ KİMLİKLİ BİNA 
SAYISI 742 BİNİ AŞTI  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 
2011 ‘den sonra yapı ruhsatı alan 
binalar için zorunlu hale getirilen 
Enerji Kimlik Belgesi verilen bina 
sayısı 742 bin 940’a ulaştı. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği kapsamında binaların 
ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma, 
aydınlatma, yenilenebilir  enerji kullanımı 
gibi enerji tüketimleri” ile karbondioksit 
salınımı ve yalıtım gibi binanın “kabuk 
bilgilerini gösteren Enerji Kimlik Belgesi 
alan bina sayısı her geçen gün artıyor. 
Buna göre, Bakanlık tarafından 1 Ocak 
2011 ‘den sonra yapı ruhsatı alan yeni 
binalar için zorunlu hale getirilen Enerji 
Kimlik Belgesi alan bina sayısı 2018’in ilk 
yarısında 68 bin 940 oldu. Zorunluluk 
tarihinden itibaren belge alan bina sayısı 
ise 742 bin 940’a ulaştı.

ENERJİYİ BİLİNÇLİ 
KULLANMALIYIZ

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Dr. Osman Ulukaya konutlardaki enerji  
tüketiminin yüksel olmasının altında 
ısıtma, soğutma ve aydınlatma da 
bilinçsiz hareket edilmesinin yattığını 
dile getirdi. 
Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve 
enerjinin verimli şekilde kullanmasında 
en önemli unsurun enerjinin bilinçli 
kullanımının sağlanması olduğunu 
belirten Yalova Çevre ve Şehircilik II 
Müdürü Dr. Osman Ulukaya bu anlamda 
uyulması gereken kuralları özetledi 
Ulukaya, “Konutlarımızda kullandığımız 
ısıtıcı, soğutucu ve aydınlatma sistem 
ve cihazlarının çalıştırılmasında 
tüketilen enerjiye çok yüksek bedeller 
ödenmesine karşın, beklediğimiz yararı 
görememekteyiz Bunun uç temel nedeni 
var Birinci nedeni, ülkemizde elektrik 
enerjisi ve doğalgaz başta olmak üzere 
enerji fiyatlarının çok yüksek olmasıdır. 
İkinci neden, konutlarımızda kullandığımız 
ısıtıcı, soğutucu, aydınlatma sistem ve 
cihazlarının verim düşüklüğü ile verim 
düşüklüğüne neden olacak şekilde 
bilinçsiz çalıştırılması ve kullanılmasıdır. 
Üçüncü neden ise konutlarımızın soğuğa 
ve sıcağa karşı korunacak ve aydınlatmayı 
sağlayacak şekilde mimarı tasarımı ile 
izolasyonunun iyi yapılmamış olmasıdır. 
Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık 
üçte biri binalarda, ısınma aydınlatma 
ve elektrikli cihazların çalıştırılması 
amacıyla kullanılmaktadır Ülkemiz enerji 
gereksiniminin çok büyük bir kısmı 
petrol, kömür ve doğalgaz olarak ithal 
edilmekte ve giderek dışa bağımlılığımız 
artmaktadır Bu nedenle tüketiciler olarak, 
konutlarımızda verimliliğe ve enerji 
tasarrufuna önem verdiğimizde evimizde 
kullanacağımız sistem ve cihazları 
bilinçli seçtiğimizde ve kullandığımızda, 
evimizin izolasyonu için gerekli önlemleri 
aldığımızda hem aile hem de ülke 
ekonomisine büyük bir yarar sağlamanın 
yanında, çevremizin korunmasına da 
katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

KONUTLARDA ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ NASIL 
SAĞLANIR?

Pencere ve kapıların hava 
sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. 
Hava sızıntısı olabilecek yerler, 
sünger ve benzeri bantlarla 
kapatılmalıdır.
Gevşek camların çerçeveye birleştiği 
yerler bant veya macunla tıkanmalı 
veya bantlanmalıdır Pencere 
çerçevesi ile duvar arasında boşluk 
olmaması sağlamalıdır Çift cam 
yapacak gücümüz yoksa kış aylarında 
pencereler şeffaf tabaka naylon ile 
kaplanabilirse, ısı kaybı bir miktar 
daha önlenmiş olur Tamiratı mümkün 
olmayan eskimiş doğramalar mutlaka 
yenilenmelidir.
Kış aylarında geceleri pencerelerin 
perdeleri kapalı tutulmalıdır (radyatör 
vb ısıtıcıların üstünde ısı dolaşımını da 
engellemeyecek şekilde) Gündüzleri 
güneş ışığını direkt alan pencerelerin 
perdeleri açılmalıdır Enerjiyi etkin, 
verimli kullanan projeler teknolojiler 
uygulanmalıdır, yem yapılan konutlarda 
ısı yalıtım kuralları standardı olan TS 
825 ın ve Isı Yalıtım Yönetmeliğinin 
uygulandığından emin olunmalıdır. 
Yalıtımsız veya yetersiz yalıtımlı ise; 
çatının, duvarların ve döşemelerin 
ısıtılmayan mekanlarla komşu olması 
durumunda yalıtılmalıdır Yalıtırken de 
TSE 825’te belirtilen iklim bölgelerine 
uygun malzemeler seçilmelidir. 
Konutlarda uygun yalıtım ile ısı 
kayıplarının en az aşağıdaki oranlarda 
azaltılabileceği unutmamalıdır. Çatı 
izolasyonu yapıldığı takdirde yüzde 20, 
Dış duvar izolasyonu yapıldığı takdirde 
yüzde 15. Pencere - kapı izolasyonu 
yapıldığı takdirde yüzde 15. Sızdırmazlık 
önlemleri alındığı takdirde ise yüzde 10.

Binaların ısı 
kayıplarının 

önlenmesi ve enerji 
tasarrufu sağlanması 

için dış yüzeyinde 
yapılan işlemlere 
ısı yalıtımı denir. 

Binaların dışa bakan 
iç yüzey sıcaklığı ile 

iç ortam sıcaklığı 
arasındaki farkın 3 

derecenin üzerinde 
olmaması gerekir.
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BIR KAVRAM 
BIR ANALIZ

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA 
KORUMACILIK VE 

TICARET SAVAŞLARI
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HAKAN AKBULUT

korumacılıktı. Merkantelizmin 
temelinde devletçilik, ulusal 
ekonomiyi koruma ve sanayileşme 
vardır. Yüksek gümrük duvarları 
ile ithalatı azaltıp ihracatı artırmak 
temel hedef olmuştu. İstenen 
ticaret dengesi altın ve gümüşün 
içeriye akışıyla sonuçlandı. Bu yolla 
dış ticaret bilançosundan fazlalar 
oluşacak ve devlet zenginleşecekti. 
Sistemde içe karşı müdahalecilik, 
dışa karşı korumacılık söz konusudur. 
İçerde mamul maddelere düşük 
taşıma maliyetleri ve yüksek fiyatlar 
önerildi. Merkantilizm, daha çok 
devleti güçlendirmeye yönelik bir 
dış ticaret doktrini ve politikasını 
ifade etmektedir. Komünist devletler 
politik amaçlarını ekonomik 
politikanın üstünde tutarak 
merkantilist fikre en yakın olanlardır. 

Ancak teknolojinin ve iletişimin 
artmasıyla özellikle 20. yy’ın sonlarına 
doğru dünyada küreselleşme trendi 
başladı. Küreselleşmeyi en genel 
anlamıyla tüm dünyada toplumsal, 
siyasal ekonomik ve iletişim 
alanında yaşanan benzeşme ve 
yakınlaşma olarak tanımlayabiliriz. 
Yaşanan teknolojik gelişmeler 
ve bu gelişmelerin hemen hemen 
tüm toplumlumlar tarafından 
içselleştirilmesi ile birlikte dünya 
en moda ifadesi ile bir küresel 
köy olmuştur. Küreselleşmeyi 
tetikleyen başlıca faktörler arasında 
ülkelerin ve devletlerin yaygın bir 
şekilde dış kaynak kullanmaları, 
iletişim de ve ulaşımda yaşanan 
gelişmeler, liberalleşme ve belki 
de en önemlisi serbest ticareti 

Küreselleşmeyi en 
genel anlamıyla tüm 
dünyada toplumsal, 
siyasal ekonomik 
ve iletişim alanında 
yaşanan benzeşme 
ve yakınlaşma olarak 
tanımlayabiliriz.

sayabiliriz. Küreselleşmenin hem 
sosyal hem de ekonomik etkileri 
olmuştur. Küreselleşmenin 
ekonomik boyutunun en önemli 
etkisi tüketim üzerinde görülmüştür. 
Ülkeler arasında yapılan serbest 
ticaret anlaşmaları mal ve hizmet 
satışlarındaki geçişkenliği artırmıştır. 
Emeğin ve ham maddenin daha ucuz 
olduğu vergi oranlarının nispeten 
düşük olduğu yerlere üretim kaymış 
özellikle Çin gibi hem üretim 
maliyetlerinin ucuz olduğu hem de 
teknolojik ilerlemenin olduğu ülkeler 
küresel ticaretten daha fazla pay 
almaya başlamıştır. Küresel ticaret 
maliyetlerin düşük olduğu ülkelere 
büyük bir avantaj sağladı ve üretim 
bu ülkelere kaydı. Küresel ticaretten 
yüksek pay alan ülkelerin başında 
Çin gelmeye başladı. Öyle ki Çin ile 
ABD arasındaki ticaret açığı çinin 
lehine 400 milyar dolar seviyesine 
kadar geldi. ABD, 2.249 trilyon dolar 
ithalat ile dünyada en çok ithalat 
yapan ülke konumunda. Buna karşılık 
Çin 2.97 trilyon dolar ihracat rakamı 
ile dünyada en çok ihracat yapan ülke 
durumunda. 

ABD, 800 milyar dolar dış ticaret 
açığı ile dünyada en çok açık veren 
ülke iken  Çin, 510 milyar dolar dış 
ticaret fazlası ile dünyada en çok fazla 
veren ülke haline gelmiştir. ABD 
sadece Çin ile yapmış olduğu ticarette 
375 milyar dolar açık vermektedir. 
Sadece bu rakamlar ABD başkanı 
Trump’ı çileden çıkarmaya yetmiş ve 
ticaret savaşının da fitilini ateşlemiştir. 

Bugün itibariyle ABD geriye 
dönüp baktığında küresel ticaretin 
kendisine zarar verdiğini imalatın 
diğer ülkelere kaydığını, pek çok 
ürünün ithal edildiğini gördü ve 
serbest ticaret anlaşmasından 
vazgeçip Çin’den ithal ettiği 
bazı ürünlere gümrük vergileri 
koyarak ithalatı kısma yoluna gitti. 
Doğal olarak Çin’de buna karşılık 
vereceğini belirtti ve böylece ticaret 
savaşlarının kıvılcımının çakıldığı 
bir döneme girmiş olduk. ABD bu 
savaşı tırmandırıp kazanacağını 
düşünüyor. Küreselleşen dünyada 
bu ne kadar mümkün olacak bekleyip 
göreceğiz.

16. yy’dan 18. yy’a kadar 
olan  dönemde Avrupa’da 
feodalizm çöküp yerine 
merkezi otoritenin güçlendiği 
devletler kurulmuş ve 

kapitalizm  gelişmiştir. Bu dönemde  
Avrupa’da hakim olan ticaret anlayışı 
merkantelizm adıyla yaygınlaşan 
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HABER
TURİZM

T urizm gelirlerini artırmak ve marka kent 
olmak yolunda sıra dışı projelere imza 
atan Ordu’da ev tersine dönüyor. Yanlış 
duymadınız, tabanın tavan, tavanın taban 
olacağı bir ev projesi Ordu’da Büyükşehir 

Belediyesi’nin desteği ile hayata geçiyor. Yurt içi ve yurt 
dışında emsalleri bulunan, insanların ilgisini çeken proje 
için düğmeye basıldı.

KENT TURIZMI CANLANACAK
Yurt içi ve yurt dışında emsalleri bulunan, insanların 

ilgisini çeken Ters Ev şeklindeki projeyi, Ordu iline 
kazandırmak için çalışmalara başladıklarını anlatan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Hedef 
Ordu’yu marka şehir yapmak” dedi. Yılmaz kentin 
turizmini canlandırmak ve ili marka şehir yapmak için 
yeni projelere imza attıklarını anlattı.

ORDU’NUN EVİ 
TERS DÖNÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’yu marka kent yapmak 
için planladıkları projeleri tek tek hayata geçirdiklerini, ‘Ters Ev Projesi’ni de 

kente kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Enver Yılmaz
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150 METREKARELIK 2 KATLI EV 
Enver Yılmaz projeyle ilgili olarak 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgemizde 
bir benzeri olmayan Ters Ev Projesini 
hayata geçirerek Ordu’da yeni bir 
cazibe merkezi oluşturacağız. Altınordu 
ilçesindeki teleferik alt istasyonunun 
hemen yanında uygulayacağımız 
yatırımın ihalesini yaptık ve yüklenici 
firma ile sözleşmeyi imzaladık. İnşallah 
en kısa zamanda yapım çalışmasını 
tamamlayacağımız projemizi hizmete 
açacağız.” 

Projenin toplamda 150 metrekare 
alan üzerinde iki katlı olarak inşa 
edileceği bilgisini veren Yılmaz, 
“Karadeniz Bölgemizde ilk olacak 
proje, 30x20 metre çapında ve radyal 
temele ankraj uygulaması üzerine, 
farklı açılarda iki yöne eğim verilerek 
inşa edilecek” ifadelerini kullandı. 

Makamında gazetecilere 
açıklama yapan Enver Yılmaz, altyapı 
yatıranlarında önemli başarılara imza 
attıklarını, üstyapı çalışmalarında da 
özgün projeleri hayata geçirdiklerini 
kaydetti. Son yıllarda artan turizm 
faaliyetlerine katkı sağlamak ve 
yeni bir ziyaret noktası oluşturmak 
amacıyla hayata geçirilecek Ters Ev 
Projesinin Ordu turizmine önemli bir 
ivme kazandırması, yerli ve yabancı 
turistler tarafından yoğun ilgi görmesi 
bekleniyor. 

Dünyaya düz bakmaktan 
yorulanlara tersten bir deneyim 
yaşatan ters evlerde Rusya (Moskova), 
Almanya (Gettorf), Brezilya (Sao 

Almanya’daki ters ev.

Mateos), Tayvan (Taipei) Polonya ve 
Kanada gibi ülkelerdeki örneklerin 
dikkat çektiği görülüyor. 

Örneğin Almanya’nın 
kuzeyindeki Gettorf bölgesinde 
bulunan bir hayvanat bahçesi için 
dekoratif amaçlı olarak yapılan ‘ters 
ev’ görenleri hayrete düşürüyor. 
Gerhard Mordhorst, Gesellse 
Splettstösser ve Manfred Kolax isimli 
üç marangoz tarafından inşa edilen 
gerçek bir villa büyüklüğündeki 
ahşap evin yapımında çelik kirişler 
de kullanılmış. Evin içindeki eşyalar 
tavanın taban olarak kullanıldığı bir 
düzene göre yerleştirildi. Yedi metre 
yüksekliğindeki evin içine girenler 
başlarını yukarı kaldırdıklarında 
küvetten meyve kâsesine kadar bir evde 
olabilecek her şeyin asılı durduğuna 
tanık oluyor. Eşyalar arasında en ağırı 
ise 45 kilogram ağırlığındaki aynalı 
bir gardırop. Çalışmanın son derece 
zorlu geçtiğini söyleyen Mordhorst, 
“Sürekli görüntünün aksini düşünmek 
zorundaydınız” dedi. Marangoz 
Splettstösser de, “Emsalsiz bir şey 
yapmak harika bir his” dedi. Evin fikir 
babası ise Hamburglu yatırımcı Dirk 
Oster olduğu açıklandı. ‘Ters ev’ in 
hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısını 
arttırması bekleniyor.

Kanada’daki ters ev bunlar 
arasında en dikkat çekici olanı. Post-
modern mimarinin en son ve en dikkat 
çekici örneklerinden biri olan The 
Upside Down House, yani ters ev, 
turistik açıdan son derece cezbedici 

bir yapı olma özelliği taşıyor. Polonyalı 
mimarlar Marek Cyran ve Daniel 
Czapiewski tarafından inşa edilen 
bu ev, gerçek anlamda görenlerin 
başını döndürüyor. Mimar Czapiewski 
ters evin bir benzerini daha önce 
Polonya’da da inşa etmiş. Orada 
beklenen ilgiyi görmüş olacak ki bu 
şaşırtıcı yapıdan bir tane de Kanada’da 
inşa etmeye karar vermiş. İnşa tarihi 
oldukça yeni olan Kanada’daki ters 
evin, Polonya’dakine benzer bir ilgiyle 
karşılanması haliyle işten bile değil.

Ziyarete gittiğinizde bu ters evin 
çatısına rahatlıkla dokunabildiğinizi 
fakat evin kapısına bir türlü 
ulaşamadığınızı görüyorsunuz. Buna 
bağlı olarak yapıyı ilk görüşte, “Bu eve 
nasıl girebilirim?” sorusu insanın aklını 
kurcalıyor. ise epeyce kolaylaştırıyor.

TÜRKIYE’DEKI ILK 
ÖRNEK ANTALYA’DA

Antalya’da bir grup girişimci tarafından 
yaptırılan ve dünyadaki 13’üncü örneği 
olduğu belirtilen ters ev Türkiye’nin 
bu konudaki ilk örneğini oluşturdu. 
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yapımı 
2 yıl süren ters ev, dış görüntüsü 
ve içerisindeki eşyasıyla büyük ilgi 
çekiyor.
Yaklaşık 85 metrekare alana sahip, 
normal bir evin iki katı maliyetle 
yapılan evde, giriş kapısından mutfak 
mobilyalarına, beyaz eşyalardan 
tuvalet ve banyo dolaplarına, yatak 
odasından oturma gruplarına kadar 
her şey taban yerine tavanda duruyor. 
Kaan Karahan, evin Türkiye’de 
ilk, dünyada da 13’üncü ters ev 
olduğunu söyledi. Evi, “Antalya’da 
her şey var ama ters ev yok” 
düşüncesiyle yaptıklarını anlatan 
Karahan, “Evdeki 25 derecelik açı 
ilk girişte ziyaretçilerimizde baş 
dönmesi yapıyor” dedi. Evin aksiyon 
fotoğrafçılığına hizmet ettiğini belirten 
Karahan, “Aksiyon fotoğrafçılığında 
çığır açmış bir proje. Evdeki bütün 
mobilyalar gerçek ağırlığında ama 
taban yerine tavan kısmında yer 
alıyor” yorumunu yaptı. Antalya’nın 
Kundu bölgesinde yer alan Ters Evi 
kurulduğu günden bu yana 120 bin 
kişi ziyaret etti. 300 metrekarelik 
araziye kurulmuş olan ters ev farklı 
milletlerden ziyaretçileri ağırlıyor. 
Kapılarını 2015 yılında açan işletmede 
eşyalar 6 ayda bir yenileniyor.
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Bir zamanlar belki teklif 
edilse çılgınlık olarak 
değerlendirirdiniz. 
Eğer macera tutkunu 
değilseniz, tatilinizi ağaç 

evde, mağarada ya da vahşi ormanda 
geçirmek öncelikli tatil seçenekleriniz 
arasında yer almazdı. Ama zaman, 
hızlı akan çağ o kadar bunalttı ki 
şimdilerde bu seçenekler fazlaca 
revaçta oldu. Hatta otel araştırma 

MEDENIYETTEN 
UZAĞA KAÇIYORUZ

Tatil yapıyoruz, tatil planlarımızı ise artık medeniyetten uzak noktalara 
yoğunlaştırıyoruz. Belki şehir yorgunluğu, belki geçmişe dönme özlemi, 
sebebi her ne olursa olsun, veriler medeniyetten uzağa kaçış noktalarına 

ilginin yükselişte olduğunu ortaya koyuyor…
verileri, medeniyetten uzağa kaçışta 
ilginin arttığını ortaya koyuyor. 
Öyle ki artık bu tür tesislere kaçış 
otelleri adı veriliyor. Puanlamada 
da klasik otellere göre daha yüksek 
puan alıyorlar. Gerçekten de Hotels.
com tarafından sağlanan yeni 
veriler, şehir hayatından sıkılan ve 
medeniyetten uzaklaşmak isteyen 
gezginlerin ormana, çöle ve hatta 
mağaraya kaçma isteğinde çok ciddi 

bir artış olduğunu gösteriyor. Bunun 
üzerine Hotels.com, ‘Konukların En 
Sevdiği Oteller-Loved By Guests-’ 
ödüllerinde Kaçış Otellerini’ni yeni 
bir kategori olarak açtı. Hotels.
com’un hazırladığı ve dünyanın önde 
gelen Kaçış Otellerinin sıralandığı 
listede ise Türkiye’den de bir otel yer 
bulunuyor. 

Hotels.com™, son iki yıl 
içinde ‘medeniyetten uzağa kaçış’ 
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ÇÖL GECELERI, BAE 
ANANTARA QASR 
AL SARAB DESERT

Sırtını yasla, rahatla ve çölde huzurun 
ve sessizliğin tadını çıkar. Göz alıcı kum 
tepeleri arasında yer alan Anantara Qasr 
al Sarab Desert oteli, tam anlamıyla 
‘hiçliğin ortasında’. Nefes kesici 
bir spa ve safari deneyimli bu otel, 
çıplak ayaklarınla kumlarda gezinerek 
rahatlayabilmen için geniş bir alan 
sunuyor. 

BUZLU TUNDRA, ISVEÇ 
ICEHOTEL 

Bu epik lokasyon, kat kat giyinip ‘zamanı dondurmak’ için tam da uygun bir mekan. 
Rahatlamak ve büyüleyici Kuzey Işıklarını seyretmek için sonsuz fırsatlar sunan otelde 
her biri el işçiliğinin ürünü olan ve -5 ila -8 derece arasında tutulan Sanat Süitleri de 
dâhil olmak üzere sıcak ve soğuk oda seçenekleri bulunuyor. 

otellerine yapılan rezervasyonlardaki 
artışa ek olarak, konukların bu 
oteller için yaptığı ‘övgü dolu’ 
değerlendirmelerde de yüzde 60 
gibi ciddi bir yükseliş olduğunu 
ortaya koydu. ‘Hayatta bir kez’ 
diye adlandırılan deneyimleri 
yaşamayı seven yeni nesil gezginlerin 
medeniyetten uzak noktalara olan 
bu ilgileri, bu kaçış destinasyonlarını 
günümüz gezi listelerinde üst 
sıralarda taşıyor. Bu trendi yakından 
takip eden Hotels.com, her yıl 
konukların yaptığı değerlendirmelere 
göre belirlenen Konukların En 
Sevdiği Oteller Ödülleri’ni Kaçış 
Otelleri adıyla yeni bir kategori 
de açtı. Özel adalar (%50), koru 
içi (%50) ve orman içi (%30) gibi 
‘Medeniyetten uzak noktalar’ için 
yapılan aramalardaki ciddi artış bu 
konumların, otelleri değerlendiren 
konuklar arasında da hızla popüler 
hale geldiğini ortaya koyuyor.

Orta Doğu çölleri ve Tayland 
dağlarından St. Lucia kumsallarına 
ve buzlu İsveç tundralarına kadar 
bu yeni trende uyan seyahat severler 
tatillerinde dünyadan koparak, 
günlük hayatlarından tamamen 
kaçmayı başarıyorlar. 

Hotels.com markası Başkanı 
Johan Svanstrom konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi: “25 milyon 
konuk değerlendirmemiz sayesinde 
şehirden kaçıp dağlara çıkma-ki 
bazen durum gerçekten de kelimenin 
tam anlamıyla bu- isteğinde devasa 
bir artış yaşandığını gördük! 
Medeniyetten uzaklaşmak, birçok 
konuğun yorumlarında gittikçe daha 
fazla olumlu olarak değerlendirdiği 
bir trend gibi gözüküyor. Yeni 
‘Konukların En Sevdiği Oteller 
Ödüller’ kategorisi, konuklara ister 
çölde ister yeşillikler içinde, isterse 
de vahşi ormanda veya bir dağın 
tepesinde olsun; varlığından bile 
haberdar olmadıkları otellerde 
kalmak için daha fazla ilham ve fırsat 
sağlayacak.”

Çamurlu yoldan sağa sap, gizli 
ormandan sola dön ve doğrudan 
dağa tırman ki, dünyanın en iyi kaçış 
otellerini keşfedebilesin. Şimdi tam 
da medeniyetten uzaklaşma vakti! 



66   AĞUSTOS / EYLÜL 2018

SEYAHAT

MAĞARA EV, TÜRKIYE
GAMIRASU CAVE 

Bu otel, başka bir gezegende 
olabilirdi ama Türkiye’nin güzel ve 
kayalık Kapadokya’nın gölgesinde 
gizlenmiş durumda. Epik tasarımı ve 
göz alıcı güzelliği sayesinde mağara 
odalar, konuklarına çok keyifli bir tatil 
geçirmelerini garanti ediyor. Gamirasu, 
hem yer altında hem de saklı bir yerde 
tam anlamıyla bir lüks sunuyor. 

AĞAÇ EV, TAYLAND 
KEEMALA 

Bu gerçek anlamda büyüleyici mekan, adanın yağmur ormanı 
örtüsünün üzerinde kurulmuş huzurlu bir ‘harikalar diyarı’. Phuket’ten 
40 dakika uzaklıktaki bu sakin 38 odalık resort; bağımsız duran 
kaplıcalar, yoga dersleri ve havuz başı barını bir arada sunuyor. 
Ayrıca göz alıcı Kuş Yuvası villalar, kişiye özel gökyüzüyle bütünleşen 
havuzlar da sunuyor! Bu, tam anlamıyla uzaklardaki en iyi lüks.

ÖZEL ADA, FLORIDA, USA 
LITTLE PALM ISLAND RESORT & SPA

Little Palm Island Resort and Spa, iyi şeylerin 
küçük paketler içinde geldiği fikrini kanıtlar 
nitelikte. Sadece 30 odası bulunan bu özel resort; 
özel kumsalı, lüks spası ve 5 yıldızlı restoranı ile 
olağanüstü bir deniz manzarası sunuyor. Hiçbir tatil 
burada geçirilenle aynı olamaz! O nedenle bu sakin 
adanın keyfini çıkarırken konuklar, Florida güneşi 
altında ve gerçek anlamda medeniyetten uzakta 
geçirdikleri tatilleriyle ilgili övünebilirler. 

VAHŞI ORMAN HAYATI, BALI  
FOUR SEASONS RESORT SAYAN 

Burası, tam anlamıyla hem romantik hem de çok gizli bir kaçış 
noktası arayanların yeri. Tesis, Ayung Nehri üzerindeki pirinç tarları 
arasından yükselen; çok iyi gizlenmiş bir mücevher gibi. Yemyeşil 
yamaç ve kokulu Sayan bahçeleri ile çevrili bu 60 odalı otel, 
konuklara maneviyatlarına da hitap eden bir merkez sunuyor. Seçkin 
manzaranın ve ‘saf bir lüks’ün keyfini çıkarma vakti geldi…
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DAĞ TESISI, ST LUCIA 
JADE MOUNTAIN RESORT 

Medeniyetten dünyanın bu olağanüstü 
köşesine kaçın. 600 dönüm sahil şeridi 
bulunan bu Karayip tesisi, dünyanın 
en büyüleyici otellerinden biri. Resort, 
tam hizmet sunan bir spaya, fitness 
tesislerine, tenis kortlarına ve denizle 
birleşen bir havuza sahip. Hatta bazı 
süitlerin dağ manzaralı kendi özel 
havuzları bile var. İkonik konumu, 
konuklara özel bir sığınak sunuyor. 

ÇIFTLIK HAYATI, 
CALIFORNIA 
CALISTOGA RANCH

Napa Vadisi’nde özel bir kanyona 
dalmayı hiç hayal ettiniz mi? Calistoga 
Ranch’te işte bu hayaller gerçeğe 
dönüşüyor. Resort; özel gölleri, yükselen 
tepeleri ve yemyeşil ormanları ile 
inzivada bir lüks deneyimi yaşatıyor. 
Bir şezlong çekin ve havalı Cali’de 
olağanüstü tatilinizi kutlamak için 
şarabınızı yudumlayın. 

KIRSAL HAYAT, ŞILI 
REMOTA HOTEL 

Dünyanın doğal güzellik merkezlerinden olan Şili Patagonya’sında gizlenmiş 
bu tesiste konuklar, uzaktaki bu cennetin nefes kesen manzarasının keyfini 
çıkarabilir. Otelin bir marinası, spası, havuzu, bahçesi ve kütüphanesi var. 
Konuklar; yakındaki ormanları, adacıkları, buz sahalarını ve buzulları keşfetmek 
için bu büyüleyici oteli bir üs olarak kullanabilir. 

SILODA KONAKLAMA, 
YENI ZELANDA 
SILOSTAY LITTLE RIVER 

Bu yıl Yeni Zelanda’nın ilginç kasabası 
Little River’da tatil yaparak beklenin 
tersini yapın. Uzun beyaz bulut olarak 
bilinen topraklarda yer alan bu yeniden 
dekore edilmiş tahıl siloları, benzersiz 
ve sıra dışı ancak bir o kadar da huzurlu 
bir deneyim sunuyor. Bu yenilikçi, çevre 
dostu konaklama olanağı, dünyada 
türünün de tek örneği. 

Konukların En Sevdiği Oteller Ödülleri kategorisi, 
konuklara ister çölde ister yeşillikler içinde, isterlerse 

vahşi ormanda veya bir dağın tepesinde olsun; 
varlığından bile haberdar olmadıkları otellerde kalmak 

için daha fazla ilham ve fırsat sağlıyor
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
tarafından belirlenen ve dünya 
çapında koruma altına alınan 
kültürel ve doğal varlıklardan 

oluşan Dünya Mirasları listesinde, Türkiye’den 
de 18 kültür varlığı bulunuyor. 

Dünya Mirasları, UNESCO tarafından 
belirlenen kültürel ve doğal varlıklardan 
oluşuyor. UNESCO’nun 1972 yılındaki 
genel konferansında hazırlanan 38 maddelik 
Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma 
Antlaşması’nı imzalayan 175´ten fazla ülkenin 
korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından 
Dünya Mirası kıstaslarına uygun bulunanlar 
listede yer alıyor.

Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından 

seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu 
Dünya Miras Komitesi, aday gösterilen 
değerler arasından seçim yapıyor ve listeyi 
oluşturuyor. Komite ayrıca, WHF’yi (Dünya 
Miras Fonu) yönlendirerek listedeki 
değerlerin korunmasını sağlıyor.

En son, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe 
arkeolojik alanının, Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya 
Miras Listesi’ne girmesiyle ülkemizden listeye 
giren tarihi, arkeolojik ve coğrafi nokta sayısı 
18 oldu... Öte yandan, Türkiye´den UNESCO 
Dünya Miras Geçici Listesi’ne giren varlık 
sayısı ise 60. Dünya Mirası Listesi için ön 
adım olan geçici liste, UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara 
ilişkin envanteri içeriyor. 

UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde 
parlayan ülke 

Türkiye 
Türkiye’deki 18 kültür varlığı UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.  
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KAPADOKYA VE GÖREME MILLI PARKI
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1985
Kapadokya 60 milyon yıl önce, Erciyes, Hasandağı ve 
Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak 
tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr 
tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıktı. Hititler´in yaşadığı 
topraklar daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli 
merkezlerinden biri oldu.

ANI ARKEOLOJIK ALANI (KARS)
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2016
Kars ili, merkez İlçesi sınırları içinde, Türkiye ve 
Ermenistan sınırında yer alan Ani Arkeolojik Alanı, Erken 
Demir Çağından 16. yüzyıla kadar yerleşimin sürekli 
olduğu, Orta Çağ’ın şehircilik, mimarlık ve sanat açısından 
gelişiminin tüm zenginlik ve çeşitliliğinin bir arada 
görüldüğü çok kültürlü bir İpek Yolu yerleşimidir. 
İçkale’de 4. yy’da başlayan yerleşim, kapalı kent 
modelinden açık kent modeline geçişin bölgedeki ilk 
örneğini belgelemesi bakımından önemlidir. Yerleşimin 
yoğun ticaret akslarının üzerinde yerleşmesi, ilerleyen 
zamanlarda çok kültürlü bir ticari merkez olarak 
gelişmesine neden olmuş, bu da kenti Ermeni, Gürcü, 
Bizans ve Selçuklu kültürlerinin buluşma noktası haline 
getirmiştir. 

GÖBEKLITEPE (ŞANLIURFA)
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2018 
Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 
18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında 
bulunan ve ilk kez 1963’te fark edilen ören yerindeki 
kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.
Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 
1995’ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik 
döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 
ton olan, yabani hayvan figürlü “T” biçimli dikili taşlar 
bulundu. Dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 
12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre 
uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de 
gün yüzüne çıkarıldı.
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DIVRIĞI ULU CAMII 
VE DARÜŞŞIFASI
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1985

Cami 1228–29 yıllarında Mengücekli 
Beyi Ahmed Şah tarafından; 

Dârüşşifa ise aynı tarihte, Ahmed 
Şah´ın eşi Turan Melek tarafından 

Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah 
adlı bir mimara yaptırıldı. Plan tipi 

ve süsleme olarak benzersiz bir 
eserdir.

PAMUKKALE VE 
HIERAPOLIS MILLI 

PARKI
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1988

Pamukkale, güneybatı Türkiye’deki 
Denizli ilinde yer alan doğal bir 

oluşumdur. Kent kaplıcaları ve akan 
sulardan kalan karbonat mineralleri 

teraslarını, travertenleri kapsıyor. 
Türkiye´nin Ege bölgesinde, ılıman 

bir iklimi olan Menderes Nehri 
Vadisi’nde bulunur.

NEMRUT DAĞI
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1987
Dünyanın 8 harikasından biri 
olan Nemrut Dağı, Adıyaman’da 
bulunuyor. Kommagene kralı 
Antiochus Theos, MÖ. 62 yılında 
bu dağın tepesine, pek çok Yunan 
ve Pers tanrısının heykelinin yanı 
sıra kendi mezar-tapınağını da 
yaptırmıştır. Mezarda, bir kartalın başı 
gibi, tanrıların taş oymaları bulunur.

SAFRANBOLU 
ŞEHRI  
(KARABÜK)
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1994
Safranbolu 1950´lerde 
Anadolu’da gerçekleşen 
modern şehirleşmeden fazla 
etkilenmemiştir. Bu nedenle 
mimari gelenekleri, özellikle yarı 
ahşap, üç odalı Pontian Yunan 
stilinde depreme dayanıklı evleri 
korunmuştur. 
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NEOLITIK DÖNEM ÇATALHÖYÜK 
KALINTILARI
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2012
Çatalhöyük, Orta Anadolu’da, günümüzden 9 
bin yıl önce iskân edilmiş, çok geniş bir Neolitik 
Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeridir. Höyükler 
kabaca 2 bin yıl kesintisiz iskân edilmiştir. Özellikle 
neolitik yerleşimin genişliği, barındırdığı nüfusu, 
oluşturduğu güçlü sanat ve kültür geleneği ile 
son derece dikkat çekicidir. Dünyanın en eski 
yerleşimlerinden biri olan bu yerleşimin sakinleri, 
ilk tarımcı topluluklardan da biridir.

ISTANBUL´DAKI TARIHI YERLER
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1985
İstanbul, yerleşim tarihi son yapılan Yenikapı’daki kazılarla bulunan liman 
doğrultusunda 8500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 
1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada 
bulunan bir dünya kentidir. İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne 4 bölge olarak dahil edilmiştir. Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya 
İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Sultanahmet 
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan 
Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek 
Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı’nı içermektedir.

HATTUŞAŞ (BOĞAZKÖY) HITIT 
BAŞKENTI (ÇORUM)
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1986
Hitit Devleti´nin başkenti olan Hattuşaş aynı zamanda 
sanat ve mimarlık alanında gelişmiş bir bölgeydi. 
Çorum´un Sungurlu ilçesinin güneydoğusunda yer 
alıyor. Yapılan kazılarda 5 kültür katı ortaya çıktı. Bu 
katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans 
dönemlerinden kalma kalıntılar bulundu.

KSANTOS-LETOON
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1988

Letoon, Fethiye yakınlarındaki antik 
bir kenttir. Şair Ovidius’un anlattığı bir 

öyküye göre kent, Zeus´tan hamile 
kalan Leto´nun adına kuruldu. Kentte 

en eski yerleşim izleri MÖ. 7. yüzyıla 
kadar gider. Kalıntılar ve ele geçen 

kitabeler buranın dinsel ve politik bir 
alan olduğunu göstermektedir. Ören 
yeri merkezinde yan yana üç tapınak 

bulunuyor. Bunlardan en kuzeydeki 
Leto, ortadaki Artemis, güneyindeki ise 

Apollon´a adanmıştır.
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Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya 
tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok 
olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 
Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde ‘Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ kabul edilmiştir. 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla 
katılmamız uygun bulunan bu Sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 
14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne 18 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. 

UNESCO 
DÜNYA 
MIRAS 

LISTESI’NDE 
TÜRKIYE

TRUVA ANTIK KENTI 
(ÇANAKKALE)
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 1998
Antik kent, Çanakkale merkez ilçesini 
bağlı Tevfikiye köyünün batısında, “Hisarlık 
Tepesi”nde bulunur. Homeros tarafından 
yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri 
olan İlyada’da bahsi geçen Truva Savaşı’nın 
gerçekleştiği antik kent, 1870’lerde Alman 
amatör arkeolog Heinrich Schliemann 
tarafından keşfedilmiştir.

DIYARBAKIR SURLARI ILE HEVSEL 
BAHÇELERI 
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2015
Diyarbakır Kalesi kökeni MÖ. 3 binlere dayanan önemli bir 
savunma yapısı olmanın yanı sıra içinde barındırdığı Helen, Latin, 
Süryani, Ermeni ve Arap dillerindeki yazıtlarla Anadolu’da iç içe 
geçmiş uygarlıkları belgeleyen üstün evrensel değere sahip 
bir kültür varlığıdır. Binlerce yıldır kaleyle bağlantısı olan Hevsel 
Bahçeleri ise Asurlulardan günümüze, şehrin yiyecek ihtiyacını 
karşılayan önemli bir doğal alandır.

AFRODISIAS (AYDIN)
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2017

Aydın ili, Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan 
Aphrodisias Antik Kenti, Menderes (Meander) Irmağı’nın bir kolu 

olan Dandalaz (Morsynus) Çayı’nın oluşturduğu bereketli vadide, 
denizden yaklaşık 600 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer 
almaktadır. Tarih boyunca, içinde bulunduğu nehir havzasının 

doğal özelliklerinden beslenen kentin Antik Dönem’deki en büyük 
zenginlik kaynağını ise kentin kuzeyinde, Babadağ eteklerinde 

yer alan mermer ocakları sağlamıştır. Yerleşim tarihi MÖ 5. bin yıl 
ortalarına kadar uzanan Aphrodisias, MÖ 6. yüzyılda küçük bir köy 
görünümünde iken, MÖ 2. yüzyılda Menderes Vadisi’ndeki yoğun 
şehirleşme döneminde kent devleti (polis) statüsü kazanmıştır. 



CUMALIKIZIK KÖYÜ
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2014

Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı bir 
mahalle olan Cumalıkızık, Uludağ´ın 

kuzey eteklerinde kurulmuş 5 
Kızık köyünden biridir. Cumalıkızık 

Etnografya Müzesi burada 
bulunmaktadır. Kuruluşu yaklaşık 

1300´lü yıllara uzanan köyde, 
tarihi doku çok iyi korunmuştur 

ve Osmanlı erken döneminin 
kırsal kesim sivil mimari örnekleri 
günümüze ulaşmayı başarmıştır.

EFES ANTIK KENTI
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2015

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan 
Efes Antik Kenti, ‘Dünyanın Yedi 
Harikası’ndan biri olan Artemis 

Tapınağı’na ve asırlardır dini merkez 
işlevi gören Selçuk Meryem Ana Evi’ne 

ev sahipliği yapmaktadır. Efes; gerek 
Anadolu uygarlıklarının çeşitliliğini 

yansıtan eşsiz bir kültür mirası, gerek 
kültürlerarası diyalogu yüz binlerce 
ziyaretçi yoluyla canlı olarak temsil 

eden önemli bir mekândır.

BERGAMA ANTIK 
KENTI
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2014
İzmir’de bulunan Bergama, 
Antik metinlerde Pergamon ya 
da Pergamonos olarak geçer. 
Pergamon, Kuzey Ege’de Kaikos 
(Bakırçay) Irmağı’nın doğu-batı 
yönünde uzandığı graben Vadisi’nin 
kıyısında yer alıyor. Pergamon 
Tepesi’ndeki Akropol’de ilk 
yerleşim izleri M.Ö. 6. yüzyıla kadar 
gitmektedir.

SELIMIYE  
CAMII VE  
KÜLLIYESI
LISTEYE GIRIŞ TARIHI: 2011
Selimiye Camii Edirne’de bulunan, 
Osmanlı padişahı II. Selim’in Mimar 
Sinan’a yaptırdığı camidir. Sinan’ın 
90 (bazı kaynaklara göre 80 olarak) 
yaşında yaptığı ve “en iyi eserim” 
dediği Selimiye Camii gerek Mimar 
Sinan’ın gerek Osmanlı mimarisinin 
en önemli yapıtlarından biridir.
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KAYNAK: (T.C Başbakanlık 
Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü, 
kültürvarliklari.gov.tr)
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TORKAM İnşaat İcra 
Kurulu Başkanı Mahmut 
Dereli ile Emlak Konut 
için özel bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Yeni projeleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Emlak Konut GYO güvencesiyle 
Konya’nın en değerli bölgelerinden 
Meram’da hayata geçirdiğimiz 
Temaşehir Konya projemiz devam 
ediyor. 700 Milyon TL yatırım 

Ülkemizin potansiyeline 
güveniyoruz
“Öncelikli amacımız, 
vatandaşlarımıza 
nitelikli konutlar 
oluşturmak ve 
şehirlerimizin marka 
değerini arttıracak 
modern yapılar inşa 
etmek.”

bedeline sahip projemizde 740 konut, 
165 dükkan ve mağazalar yer alıyor. 
Temaşehir Konya projemiz kentin 
merkezinde yepyeni bir şehircilik 
konseptiyle yükseliyor. Projemizi 
2019 yılı ikinci çeyreğinden itibaren 
teslim etmeyi planlıyoruz. 

Ayrıca İstanbul – Sefaköy – 
Florya Aksında E5’e tam cephe olan; 
TORKAM E5 en yeni projemiz. 
TOKİ’nin düzenlemiş olduğu 
hasılat paylaşım ihalesini kazanarak 
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inşa çalışmalarına hız verdiğimiz 
TORKAM E5 projemizde ön 
talep dönemini başlattık. 1 Milyar 
45 milyon yatırım bedeline sahip 
projemiz, E-5 Otoyolu’na bitişik 
konumunun yanı sıra hemen altında 
yer alacak olan metro durağıyla da 
benzersiz bir konumda. TORKAM 
E5 projemizde 234 rezidans daire, 
117 ofis ve 310 cadde dükkanı yer 
alacak. Projenin yanı başındaki 
Metrobüs Durağı ve E5 üzerindeki 
ulaşım hacmine, Transfer merkezi 
olan Yenikapı – Sefaköy Metro 
hattı da eklendiğinde TORKAM 
E5, ekstra olarak günlük 700 bin 
kişiyi aşan bir aktarma aksı haline 
gelecek. Rezidans daireleri, ofis ve 
dükkanlarıyla tüm bölgenin yeni 
merkezi olarak geliştirilen projemiz, 
Atatürk Havalimanı’nın Millet 
Bahçesi’ne dönüşmesiyle daha cazip 
hale gelecektir.

Yurt dışı yatırımlarımızda ise 
Cezayir başı çekiyor. Şu an Cezayir 
Konut Bakanlığı’na 3 projeden oluşan 
toplam 6 bin  sosyal konut yapıyoruz. 
Yine Bulgaristan’da rezidans 
projelerimiz var. TORKAM İnşaat 
olarak yurt içinde ve yurt dışında 
markamıza duyulan güvenden güç 
alarak hep daha iyisi için çalışmaya 
devam edeceğiz.

Genel olarak sektörün gidişatını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörde 
olmasını beklediğiniz yasal bir 
düzenleme var mı?

Bugün, millet olarak en başta 
yapmamız gereken potansiyelimize 

güvenmemizdir. Türkiye’nin 
ve inşaat sektörünün önünü 
açık görüyorum. Sektördeki 
yatırımlarımız da bu güvenimizin 
önemli bir göstergesidir. Şu an 
yüksek kur ve yüksek faiz oranları 
sektörün önemli sorunu olarak 
gözükse de  hükümetimizin düşük 
faiz oranlarıyla konut alımını 
kolaylaştıracak adımları atacağına 
inanıyorum. Yatırımcı güvenli 
liman olarak gördüğü gayrimenkule 
yatırımını bugün olduğu gibi yarın 
da sürdürecektir.

Anadolu’da ve İstanbul’da da 
konut projeleri yapıyorsunuz, şu 
dönemde hangi bölgelerde daha 
yoğun satışlar oluyor?

Gayrimenkule yatırım 
yapacak alıcılar, kalite, güven ve 
memnuniyetin yanı sıra projenin 
merkezi konumunu, ulaşım 
akslarına yakınlığını çok önemsiyor. 
Biz de TORKAM İnşaat olarak 
yatırımlarımızı bu kriterlere göre 
geliştiriyoruz ve doğru lokasyonda 
doğru projeler üretiyoruz. Bugüne 
dek hayata geçirdiğimiz her projede 
bulunduğumuz bölgeye değer kattık. 
Konya’da ve İstanbul’da hayata 
geçirdiğimiz projelere konut alıcıları 
yoğun ilgi gösteriyor. Markamıza 
güvenen yatırımcıların ilgisinden 
büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Amacımız, ülke ekonomimize katma 
değer oluşturmak, milletimizin 
yaşam standartlarını artırmak ve bizi 
tercih eden vatandaşlarımıza her 
daim kazanç sağlamak olmuştur.

TORKAM E5 
projemizde ön talep 
dönemini başlattık. 
1 milyar 45 milyon 
yatırım bedeline 
sahip projemiz, E-5 
Otoyolu’na bitişik 
konumunun yanı sıra 
hemen altında yer 
alacak olan Metro 
durağıyla da benzersiz 
bir konumda yer alıyor. TORKAM CEZAYİR
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yakalamayı hedefliyoruz. Ayrıca 
Cezayir’de 5 yıldızlı otel inşaatımız da 
devam ediyor. 

TORKAM olarak kentsel 
dönüşüm için ne düşünüyorsunuz?

Bizlerin öncelikli amacı 
vatandaşlarımıza nitelikli konutlar 
oluşturmak ve şehirlerimizin 
marka değerini arttıracak modern 
yapılar inşa etmektir. Kentsel 
dönüşüm politikalarının da bu 
aşamada şehirlerimizin markalaşma 
sürecindeki en önemli etken 
olduğunu düşünüyorum. Daha 
sağlıklı, düzenli ve yaşanılabilir 
kentler meydana getirmek için başta 
hükümetimizin, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın önemli çalışmaları 
mevcut. Türkiye genelinde TOKİ’nin, 
İstanbul’da ise KİPTAŞ’ın önemli 
faaliyetleri var. Ancak sürecin daha 
da hızlanması, sağlıksız yapıların 
bir an önce dönüşmesi için gidecek 
çok yolumuz var. Gelecek nesillere 
kaliteli yaşam imkânı tanımak ve 
şehirlerimizin geleceğini şimdiden 
planlamak gerekiyor. 

2018-2019 hedefleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

2018 yılı yatırımlarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. Ülkemizin 
potansiyeline güveniyoruz. 
TORKAM İnşaat olarak bugün 
olduğu gibi yarın da yurt içi ve yurt 
dışında nitelikli konut projeleri 
üretmeye, sektördeki yatırımlarımızı 
artırmaya devam edeceğiz.

TORKAM İNŞAAT

“TORKAM İnşaat olarak 28 yıldır 
inşaat ve yapı sektöründe faaliyet 
gösteriyoruz. Bugüne dek grup 
şirketlerimiz nezdinde yurt içinde 
ve yurt dışında; konut, rezidans, 
ticari ünite, alışveriş merkezi, 
okul ve otel projeleri hayata 
geçirdik. Bu projelerimizin bir 
kısmı tamamlanmış, bir kısmı da 
devam etmektedir. Şirket olarak 
gayrimenkul sektöründe kontrollü 
ve istikrarlı büyüme hedefini 
benimsiyoruz. Türkiye, Bulgaristan 
ve Cezayir yatırımlarımız bu 
hedeflerimizin birer göstergesidir.”  

Yurt dışında da projeleriniz var. 
Cezayir’deki proje hakkında bilgi 
alabilir miyiz? Türk yatırımcıların 
ilgisi nasıl projeye?

TORKAM İnşaat olarak 
Cezayir’de sosyal konut projesi 
yapıyoruz. Türk müteahhitlerini, 
ülkemizi burada gururla temsil 
ediyoruz. Referans niteliğindeki 
projelerimizle ülkelerin, 
hükümetlerin ve yatırımcıların 
güvenini kazanmış bir firmayız. 
Cezayir hükümetine 3 etaptan oluşan 
6 bin  sosyal konut projemiz devam 
ediyor. Firma olarak tüm projelerde 
birinci sınıf işçilik ve yüksek kalite 
malzemeler kullanıyoruz. Yurt 
dışında 1 milyar dolarlık iş hacmini 

TOKİ Başkanı M.Ergun TURAN, 
TORKAM İnsaat İKB Mahmut DERELİ

TEMASEHİR KONYA
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EMLAK KONUT GYO

Zeytinburnu Belediyesi, 
Beştelsiz Mahallesi’ndeki 
askeri lojmanlarda 
ikamet eden ordu 
personelinin, büyük 

çoğunluğu tamamlanan Başakşehir 
5’inci Etap’taki yeni askeri lojmanlara 
taşınmasıyla birlikte, 94 bin 
metrekarelik Millet Bahçesi için ilk 
kazmayı vurmaya hazırlanıyor. Millet 
Bahçesi tamamlandığında Türkiye’nin 
en özgün sosyal donatı alanlarından 
biri olacak.

Tapusu 22 Mart 2016’da alınan ve 
projesi o zaman hazırlanan Beştelsiz 
Mahallesi’ndeki askeri lojmanların 
yerine yapılacak Millet Bahçesi için 
ilk kazma sonbaharda vurulacak. 
Askeri lojmanlardaki personel ise 
TOKİ tarafından yapılan ve kısa 
süre içinde tamamen bitecek olan 
Başakşehir 5’inci Etap’taki yeni askeri 

Türkiye’nin ilk 
Millet Bahçesi 
Zeytinburnu’nda 
olacak
Zeytinburnu Millet Bahçesi 
için geri sayım başladı. 4 
senedir üzerinde çalışılan 
ve kısa süre önce projesi 
tamamlanan Türkiye’nin 
ilk Millet Bahçesi için 
çalışmalar hızlandı.

lojmanlara taşınacak. Çalışmaları 
sonbaharda başlayacak olan Millet 
Bahçesi’nin yıl sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor.

Peki Millet Bahçesi nasıl olacak? 
İşte ziyaretçilerini yeşile doyuracak 94 
bin metrekarelik Zeytinburnu Millet 
Bahçesi’nin ilk detayları...

MİLLET BAHÇESİ NASIL 
OLACAK?

Öncelikle İstanbul’un en 
özgün yeşil alanları arasında yer 
alacak olan Zeytinburnu Millet 
Bahçesi’yle birlikte İstanbul ve özelde 
Zeytinburnu, 94 bin metrekarelik dev 
bir yeşil alana kavuşacak. 

Atatürk Havalimanı’na 
yapılacak Millet Bahçesi gibi 
sadece Zeytinburnu’na değil, çevre 
ilçelere de İstanbul’un en özgün 
yeşil alanlarından birini sunmayı 
amaçlayan Millet Bahçesi’ne, İstanbul 
ve Zeytinburnu’nun her noktasından 
rahatlıkla ulaşılabilecek.

Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde; 
3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, 
renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 
metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) 
istasyonu, 1.800 metrekarelik çeşitli 
yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk 
oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 
kilometrelik koşu parkuru, 2 metre 
genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet 
yolu, 4 metre genişliğinde 2.800 metre 
uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik 
alanı, toplam 33 metre genişliğinde 
çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik 
yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi,700 
çeşit bitki türünün koruma altına 
alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin 
örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, 
kaya bahçeleri, süs havuzları, 
dinlenme ve oturma alanları, açık 
teraslı büfe, cami, duş alma alanı, bay, 
bayan ve engelli lavaboları ile kültürel 
ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği 
birçok alan yer alacak.
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Mimarlık özgür 
bırakılması 
gereken bir 

meslek
Arkiteam Mimarlık’ın Kurucu Ortağı 

Mimar Seda Dündar ile Emlak Konut’a 
özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Emlak Konut şatış ofisi
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projesi ile başlamıştık, Devamında 
Emlak Konut’un birçok projesinde 
yer aldık. Firmamız genç ve dinamik 
bir firma. Ekibimiz de aynı şekilde, 
genç bir ekipten oluşuyor. Buradaki 
deneyimimle birlikte 6 yıldır markalı 
konut projeleri ile ilgili çalışmalar 
gerçekleştiriyorum. Tabii bu alanı 
sınırlamıyoruz ama bizim asıl iş 
odağımız markalı konut projeleri... 
Markalı konut projelerinin birçok 
kısmına hizmet veriyoruz. Ayrıca 
ben mimar olduğum için, sadece iç 
mimarlıkla kalmadığımız projeler 
de var. Yine cephesini, peyzajını 
çalıştığımız projeler olabiliyor. 
Önümüzdeki dönemde mimarlık 
kısmına ağırlık vermeye başlayacağız. 
Hem mimari hem iç mimarlığı birlikte 
çözmeye çalışacağız. Keyif aldığımız 
bir sektör, genelde projeci olarak 
devam ediyoruz. Uygulama ile ilgili 
olarak çok fazla bir sürecimiz yok. 
Ancak müşteri taleplerine göre 
yardımcı olabiliyoruz. İç mimarlıkta 
da bütün kalemleri işliyoruz. Sadece 
satış ofisi, örnek daire değil; markalı 
konut projesinin bütün iç mimarlık 
hizmetlerinde varız. Lobileri, sosyal 
tesisleri, daire tiplerinin çözülmesi 
ki bu sektörde doğru olan şey, 
mimarlık ile iç mimarlığın ilk baştan 
itibaren birlikte yürütülmesi. Biz 
şu an devam ettiğimiz projelerde 
artık onu oturttuk. Örnek vermek 
gerekirse, Avrupa Park Hayat, Ebruli 

Mimar Seda Dündar: 
“Her projenin 
kendi içerisinde 
özel olduğunu 
düşünüyoruz 
ve o projenin 
diline uygun bir 
tasarım yapmaya 
çalışıyoruz.’’

Ispartakule projelerinde mimari 
ekip ile birlikte en başından itibaren 
çalışmaya başlıyoruz. Bu yerleşim 
planları ile birlikte ilerlemeler ileride 
proje çalışmalarında büyük kolaylık 
sağlıyor. Biz bu aşamada dahil olmayı 
tercih ediyoruz. Daha sonra da uzun 
bir süreç başlıyor bizim için. Satış 
ofisleri, örnek daireler, lobiler, sosyal 
tesisler gibi yaklaşık bir buçuk sene 
süren bir proje aşamasına giriyoruz. 
Arkiteam Mimarlık, 3 yıllık genç 
bir firma. 3 yıla 8 tane uluslararası 
ödül sığdırdık. Bu anlamda doğru 
yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz. 
Bizim genel anlamda tercihimiz her 
projede farklı bir şey sunmak. Biz 
şundan hoşlanmıyoruz: bir satış ofisi 
yapıldığında müşteri içerisine girdiği 
zaman ‘Bunu Arkiteam Mimarlık 
yapmış’ denmesini istemeyiz. 
Elbette bir çizgimiz var ama her 
projenin kendi içerisinde özel 
olduğunu düşünüyoruz ve o projenin 
diline uygun bir tasarım yapmaya 
çalışıyoruz. Çünkü hepsinin hikayesi 
farklı aslında. Baktığımız zaman 
gündem itibarıyla markalı konut 
projeleri çoğaldı, satışlar eskiden daha 
kolaydı şimdi gittikçe zorlaşıyor. Biz 
aslında her projenin hikayesine uygun 
bir tasarım yapmaya çalışıyoruz. 

Tasarımlarınızda belirlediğiniz 
belli bir mimari tarz var mı?

Çalıştığımız projeler modern diye 
adlandırdığımız projeler. Bu projenin 
konumu ile ilgili bir durum aslında. 
Örneğin şu an bir proje üzerinde 
çalışıyoruz, proje tamamen yeşil 
ile bütünleşen bir proje. Etrafında 
orman var. Bölgesel konumu ile 
alakalı olan bir şey mesela bu bizim 
için bir brif olabiliyor. Ya da bir 
proje çalışıyoruz. Mimari formu 
üçgenlerden oluşmuş. Örneğin Karat 
projemiz. O projedeki üçgen formu 
iç mekana, satış ofisine taşıdık. 
Projenin bir hikayesi, bir konsepti 
var ve bizim tarzımız da o hikayenin 
doğrultusunda yönleniyor. Çok klasik 
bir proje pazarı vardır, o zaman 
klasik çalışmak zorudasınızdır. Sektör 
bu dönemde biraz daha modern 
projelerle ilerliyor. O anlamda sizin 
hitap ettiğiniz müşteri kitlesi, konut 
projesini almaya gelecek müşteriler 

Bize biraz kendinizden 
ve Arkiteam’in kuruluş 
hikayesinden bahseder 
misiniz?

Kültür Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü mezunuyum. 
Sektörde farklı firmalarda çalıştım. 
Yaklaşık 12 sene civarında... Daha 
sonra iç mimarlıkla ilgili firmalarda 
çalıştım. Şahıs konutları, ofis, 
mağaza gibi çeşitli tecrübelerim 
oldu. Son dönemde de daha çok 
markalı konutlar ile ilgili projeler 
geliştiriyorduk. 2015 yılında burada 
Necmi Çiçekçi ile birlikte Arkiteam 
Mimarlık’ı kurduk. Sektöre yeni 
başladığımız dönemlerde markalı 
konut projelerini hedef aldık. İlk 
olarak, örnek daire ve satış ofisi 
işlerimize Emlak Konut’un Sofa Loca 



80   AĞUSTOS / EYLÜL 2018

RÖPORTAJ
ARKİTEAM MİMARLIK

için projenin konumu çok önemli. 
Çünkü bölgesel olarak İstanbul’da 
Zeytinburnu’nda başka, Levent’te 
başka Başakşehir’de başka bir proje 
yapabilirsiniz. Çünkü alıcı kitlesinin 
de kendine göre bir tarzı var ve o tarz 
da aslında sizin çizginizi belirliyor. 

Emlak Konut güvencesinde 
proje geliştiren inşaat firmaları 
ile çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu 
çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Emlak Konut ile ilk olarak 
Sofa Loca projesi ile çalışmaya 
başladık. Bu proje Emlak Konut’un 
Ankara’daki ilk projesiydi. Güzel 
bir deneyim oldu bizim için, genel 
olarak beğenildi. O projenin biraz 
daha klasik diyebileceğimiz bir 
mimarisi vardı. Daha sonra Karat 
34 projesinde birlikte çalıştık. 
Avrupark’ın lobileri ve sosyal 
tesislerini yaptık. Şu Avrupapark 
Hayat’ın bütün örnek dairelerini 
ve bütün iç mimarlık hizmetlerini 
yapıyoruz. Ebruli Ispartakule ve 
Temaşehir Konya projelerinde 
birlikte çalıştık. İlk aldığımız ödül 
de Temaşehir Konya’nın satış ofisi 
ile ilgiliydi. Emlak Konut’un kendi 
bünyesindeki projelerde de çalışmalar 
yapıyoruz. Örneğin Gebze Emlak 
Konut’un bütün lobilerini biz yaptık. 
Emlak Konut için bir tip satış ofisi 
tasarladık. Emlak Konut’un belli 
şartları vardı. Biz devamlı Emlak 
Konut’a projeler yaptığımızdan dolayı 
biliyoruz. Mesela Emlak Konut’un 
ıslak mekanlarda kapı genişliği 

standardı vardır. Biz bunu mesela 
biliriz ve direkt uygularız. Hatta 
bazen ihaleyi alan firmalar bile bunu 
bilmez, biz uyarırız ‘bu proje Emlak 
Konut’tan geri döner’ diye. Mesela 
elektrik, anahtar, priz ile ilgili olarak 
şartları vardır. Biz bunları bildiğimiz 
için bu standartlara uygun projeler 
yapıyoruz. Yine Uluslararası Finans 
Merkezi’nin de iç mimari kısmında 
birlikte çalıştık, Özgüven Mimarlık 
ile birlikte. Orada resmi kurumlar 
bölgesinde çalıştık. Bu şekilde bir iş 
ortaklığımız devam ediyor.

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

Kentsel dönüşüm projesi olarak 
Anadolu Yakası’nda bir projede 
bulunduk. Cihan İnşaat’ın bir 
projesiydi. Açık konuşmak gerekirse 
ben bunu kentsel dönüşüm olarak 
görmüyorum. Bina yenilenmesi 
olarak görüyorum. Çünkü kentsel 
dönüşüm dediğimiz şey sadece bina 
odaklı olamaz. Kent kelimesini 
kullanıyoruz bir defa... Bir binayı 
yıkıp yerine 20 katlı bir bina yapmak 
bana göre bir kentsel dönüşüm 
değil. Bunun çok doğru çalışılması 
gerekiyordu. Konumları, yollar... 
Biz neden yapıyoruz bu kentsel 
dönüşümü? Depreme dayanıklılık, 
sağlam binalar, evet bunlar güzel. 
Deprem bölgesinde yaşıyoruz. 
İnsanlar daha güvenli binalarda 

yaşamak istiyor. Tamam ama 
enteresan bir hale dönüşmeye 
başladı. Bina müteahhitlerin kârı 
için yükseliyor. Ben Anadolu 
Yakası’na geçtiğim zaman bambaşka 
bir kent silüeti ile karşılaşıyorum. 
5 katlı binalar yerine her yerde 20 
katlı binalar var. Ben bunu kendi 
şahsım adına söyleyeyim, çok doğru 
olduğunu düşünmüyorum. Kentsel 
dönüşüm, bölge bazlı, müteahhit 
bazlı, bina bazlı olması gereken 
bir şey değil, burada bu konunun 
uzmanlarının oturup çalışma 
yapması gerekiyordu. Bu çalışma 
sadece mimar, müteahhit değil, şehir 
planlamacılarının burada olması 
gerekiyordu. Ancak o zaman daha 
doğru bir kentsel dönüşüm hayata 
geçirilebilirdi. Ama şu an sadece biz 
bunu renovasyon olarak görüyoruz. 
Benim gördüğüm o, çünkü ben kentte 
bir düzenleme göremiyorum. Sadece 
binaların yenilenmesi gibi görüyorum.

Sizce başarılı bir mimari 
projenin olmazsa olmazları nelerdir?

Tasarım çok göreceli bir kavram. 
Bir yapı ya da bir ürün tasarlarsınız, 
bu sizin için güzeldir ancak başka 
birisinde aynı etkiyi yaratmayabilir. 
Bana göre başarılı bir mimari projede 
görsellik ile fonsiyonellik birlikte 
doğru bir şekilde çözümlenmeli. 
İkisinin de bir arada olması lazım. 
Mimari sadece konut projelerini 
kapsamıyor. Yapılan proje bir 
müze yapısı olabilir, bir ofis yapısı 
olabilir. Görsellikle işlevin yani 

Başarılı bir mimari projede görsellik ile fonsiyonellik birlikte 
doğru bir şekilde çözümlenmeli.



AĞUSTOS / EYLÜL 2018   81

binanın çalışma sisteminin bir arada 
ve doğru çözülmesi gerekiyor. 
Ama daha önce de söylediğim gibi 
görsellik kısmı oldukça göreceli. 
Sizin çok beğendiğiniz bir binayı 
ben hiç beğenmeyebilirim. Bence 
mimarlık özgür bırakılması gereken 
bir meslek. Bu Türkiye’de yeni yeni 
oluşmaya başladı. Tasarım anlamında 
da mimarlar artık daha özgürler. Bu 
noktada da başarı biraz özgürlükten 
de kaynaklanan bir şey. Çünkü bizde 
eski dönemlerde ‘şu kolonu buraya 
atmamız lazım’ diye bir durum vardı. 
Binalara yapı gözüyle bakılıyordu. 
Artık öyle bir şey kalmadı. İnsanlar 
300 metrekareyi geçebiliyorlar. 
Açıklıkları geçebiliyorlar. Biz eskiden 
bu alana daha dar bir çerçeveden 
bakıyorduk. Doğa olarak mimarlar da 
o sınırlı çerçevenin içerisinde hareket 
etmeye çalışıyordu. O çerçeve 
mecburen gayrimenkul projeleri 
arttığı için farklılaşmaya başladı. Bu 
farklılaşma da tasarım özgürlüğünü 
verdi. Mimarlıkta bana göre bir 
tasarım özgürlüğü gerekiyor. Özgür 
kafa ile yapılmış tasarımların çok 
daha verimli olduğunu düşünüyorum.

2018 hedefleriniz ve projeleriniz 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Markalı konut projelerimize 
devam edeceğiz. Bunların dışında 
daha farklı projelerde de yer almak 
istiyoruz. Şu an Katar ile bir proje 
üzerinde çalışıyoruz. Biz sadece 
Türkiye bazlı düşünmüyoruz. 
Arkiteam’i uluslararası arenada 
da bilinen bir isim haline getirmek 
istiyoruz. Bu konu ile ilgili çalışmalar 
yapıyoruz. Uluslararası alanda 
yapılan yarışmalara katılıyoruz. 
Dışarıya açılan Türk mimarlarımız 
var ancak yeterli değil. Bu alanda 
çalışan daha çok mimarımızın 
olması gerekiyor. Biz de bunun 
için çalışmalar yapıyoruz. Kendi 
ofis bünyemizde tasarımlarımız 
var, yeni dönemde bu tasarımları 
daha aktif hale getirmek istiyoruz. 
Yine mimari projeler ile ilgili farklı 
ölçeklerde çalışma arayışındayız. 
Belli zamanlarda özel konut ve ofis 
projeleri almaya başladık. O da bir 
dal bizim için, uygulamasıyla birlikte 
yapıyoruz. Mevcut durumda üzerinde 

çalıştığımız gayrimenkul projelerimize 
devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte 
bir otel projesi üzerinde çalışmak 
istiyoruz, belki öyle bir şansımız olur.  
Biz iç mimarlığın bir kısmında ya da 
sadece mimarlıkta olmak istemiyoruz. 
Biz daha geniş bir yelpazede çalışmak 
istiyoruz. Sadece gayrimenkul 
odaklı çalışmak istemiyoruz. Farklı 
projelerde çalışmak bizi besliyor. 
Örneğin KİPTAŞ’ın Basın Expres’te 
bir camii projesinin bir kısmında yer 
aldık. Bu bizim için çok keyifli ve bize 
çok şey katan bir çalışmaydı. 

Sizce bu yılın tasarım trendleri 
nelerdir?

Bunu 2018 Milano Fuarı ile 
yorumlayabiliriz. Orada gördüğümüz 
ürünlerde dikkatimizi gold, pirinç 
dediğimiz sarı metaller çok fazla 
gündemdeydi. Bize eksiden klasik 
gelen sarı ya da gold dediğimiz 
malzeme şu an modern tasarımlarla 
çok güzel bütünleşebiliyor. Daha 
ışıltılı daha efektif ve bizim halkımıza 
da oldukça uygun bir tasarım. Bunun 
dışında siyah metaller dikkatimizi 
çekti. Paslanmaz metaller daha geri 
planda kalırken bu metaller daha 
ön plandaydı. Bunun haricinde yeşil 
bizim dikkatimizi çekti, hemen hemen 
her tasarımda yeşilden nüanslar 
vardı. Bunlar bizim dikkatimizi çeken 
tasarım detaylarıydı. Tasarımda 
doğaya olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü günümüzde artık doğaya 
büyük bir özlem duyulmaya başlandı. 
Bu da insanları yeşile ve daha pastel 
tonlara yönlendirdi. Bunların dışında 
tasarımda çizgilerin daha netleşmeye 
başladığını görüyoruz. Özellikle 
cephe detaylarında daha keskin 
hatlara rastlıyoruz. 

Konya’da hayata geçirdiğiniz 
Temaşehir satış ofisi, İtalya’da 
düzenlenen dünyanın en saygın 
tasarım ödüllerinden A Desing 
Award’ı kazandı. Bu alanda 
yapılan çalışmalar hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Biz yaptığımız her mekanın bir 
hikayesi olmasına önem veriyoruz. 
Konya Temaşehir projesi için 
yaptığımız o satış ofisini de yaparken 
Mevlana’dan ve öğretilerinden 
esinlendik. Müşterimizde fikrimize 

saygı gösterdi. Çünkü biz satış 
ofislerinde şöyle bir şeye geçme 
taraftarıyız. Biz masa düzeninden 
hoşlanmıyoruz. Biz orada bir loca 
kavramı oluşturduk, öyle başladık. 
Şu anda da genel olarak projeler 
eşliğinde yapıyorsak bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Bir masa düzeni varsa da 
bunu konseptle birlikte düşünüyoruz. 
Konya’da da bunu düşünerek 
bir tasarım gerçekleştirdik. Satış 
ofisindeki bankodan, kafeteryaya, 
localara kadar her noktayı Mevlana 
öğretilerini düşünerek tasarladık. 
Bu proje ofisimizin açıldığı ilk 
sene yapılmıştı. Bu proje ile de ilk 
yılımızda ödül aldık. Sonra aynı 
proje Karat 34 ile birlikte İDA’da da 
ödül aldı. Bu sene de baya bir ödül 
aldık. Bizim için bu ödüller oldukça 
önemli. Çünkü biz tasarımlarımızın 
uluslararası arenadaki yorumunu 
da merak ediyoruz. Biz evet bir 
şey yapıyoruz beğeniyoruz ya da 
müşteri beğeniyor ama uluslararası 
alanda ne tepki alıyor. O tasarım 
dünyası içerisindeki yerimiz nedir 
biraz da bunu görüyoruz aslında. En 
son olarak 15 Temmuz Anıtı için 
tasarlamış olduğumuz bir proje ile 
İDA’da ödül aldık.

Temaşehir Konya satış ofisi
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BÖLGE RAPORU
BAYRAMPAŞA

TSKB Gayrimenkul 
Değerleme A.Ş. 
Özel Projeler 
Departmanı 
Değerleme Uzmanı 
Hatice Pınar Korel 
Emlak&Konut için 
Bayrampaşa’yı 
analiz etti.

BAYRAMPAŞA
Bayrampaşa 

bildiğimiz, eski 
Bayrampaşa değil 

artık. Her geçen gün 
gelişen ilçe kentsel 

dönüşüm projeleri ile 
gündemde.

İSMİ ESKİ KENDİ YENİ: 

İ
stanbul’un geçmişten günümüze 
şehirlerarası ulaşımında düğüm 
noktası olarak öne çıkan, 
ticaret ve sanayi alanları ile 
de adını duyuran Bayrampaşa 

ilçesi son yıllarda kentsel dönüşüm 
projeleri ile gündeme geliyor. İlçenin 
merkezinden geçen D-100 Karayolu 
ve TEM bağlantı yolu, bölgeye olan 
erişimin sağlanmasında en önemli 
arterler olarak karşımıza çıkarken, 
bu iki ana arter aynı zamanda 
ilçeyi ikiye bölerek, gerek sosyal 
gerekse ekonomik anlamda bir set 
oluşturuyor.

İlçe sınırları dâhilinde istasyonları 
bulunan Yenikapı - Atatürk 
Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı 
metro hatları ile Topkapı - Mescid-i 
Selam tramvay hattı, bölgeye olan 

erişimi artırıcı unsurlardan olup, 
bölgenin gelişiminde önemli bir 
pay sahibi. İlçedeki Büyük İstanbul 
Otogarı’nın kaldırılması ve yerine 
ilçenin sosyal donatı alanı yükünü 
çekecek rekreasyon alanlarının 
oluşturulması, meyve ve sebze halinin 
taşınması planı, Ferhat Paşa Çiftliği - 
Kocatepe Mahallesi hal bağlantı yolu 
ve köprü projesi bölgenin cazibesini 
artıracak diğer projeler olarak 
karşımıza çıkıyor.

Son zamanlarda kentsel dönüşüm 
alanında yapılan yatırımların ön plana 
çıktığı ilçede, sanayi yapılarının yerine 
ağırlıklı olarak ticaret, hizmet ve 
konut fonksiyonlarının geliştirildiği 
görülüyor. Bölgede D-100 Karayolu 
boyunca nitelikli konut projeleri 
ile alışveriş merkezleri yerlerini 
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alıyor. Bölgede kentsel dönüşüm 
ile birlikte, sadece fonksiyonel 
değişikliğin değil, bölgenin hitap 
ettiği kitlede de değişikliğin yaşandığı 
görülüyor. Farklı gelir gruplarına 
da hitap eden bölgeler oluşmuş 
durumda. İlçedeki kentsel dönüşüm 
kapsamında geliştirilen projelerde, 
depreme dayanıklı, hastane, okul ve 
nitelikli toplu konutlar kazandırılması 
hedeflenerek, bu projeler uygulanan 
yenilikçi dönüşüm modelleri ve 
çevre dostu uygulamalar ile de 
destekleniyor.

İlçe genelindeki yeni projelere 
bakıldığında, genellikle konut 
yoğun karma projelerin yer aldığı 
ve bölgedeki yeni yapı stokunun 
neredeyse tamamlandığı, ikinci el 
piyasasının ise durağan seyrettiği 
görülüyor. D-100 Karayolu aksı 
boyunca yer alan nitelikli yeni 
konut projelerinde, ortalama konut 
birim satış değerlerinin 6.000 TL/
m2 - 7.000 TL/m2 aralığında olduğu 
görülmüş olup konutun bulunduğu 
projeye, projedeki konumuna, 
inşaat kalitesine ve kullanım alanı 
büyüklüğüne göre değerlerin daha 
da yukarıya çıkabildiği görülüyor. 
Bu projelerdeki nitelikli ikinci el 
konutların ortalama birim satış fiyat 
aralığının ise yaklaşık 5.000 TL/
m2 - 6.000 TL/m2 aralığında... D-100 
Karayolu aksının çeperlerine doğru 
gidildikçe değer aralığının ortalama 
3.000 TL/m2  - 4.000 TL/m2 bandına 
kadar gerilediği görülüyor.

Büyük İstanbul 
Otogarı’nın kaldırılması 
ve yerine ilçenin sosyal 
donatı alanı yükünü 
çekecek rekreasyon 
alanlarının oluşturulması, 
meyve ve sebze halinin 
taşınması, Ferhat Paşa 
Çiftliği - Kocatepe 
Mahallesi hal bağlantı 
yolu ve köprü projesi 
bölgenin cazibesini 
artıracak projeler olarak 
öne çıkıyor.

D -100 Aksı Nitelikli Projelerde Yer Alan Yeni Konutlar 6.000 TL/m² - 7.000 TL/m² 

 Nitelikli Projelerde Yer Alan İkinci El Konutlar 5.000 TL/m² - 6.000 TL/m²

D-100 Aksı Çeperi İkinci El Konutlar 3.000 TL/m² -4.000 TL/m²

2018 YILI ORTALAMA BIRIM SATIŞ DEĞERLERI

2015 yılının son çeyreğinde başlayan dönüşüm süreci ile birlikte nitelikli 
konut projeleri ve sosyal donatı alanları yaratılmasının, yeni ulaşım projeleri 
ile bölgenin erişilebilirliğinin artırılmasının, önümüzdeki dönemde ilçedeki 
gayrimenkul sektörüne hareketlilik potansiyeli yaratabileceği düşünülüyor.
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Ağrı
NUH’UN KENTİ 

Doğunun bütün 
güzelliğini topraklarında 

taşıyan Ağrı, tarih 
bakımından da çok 

zengin bir kültüre sahip. 
Efsanelere konu olan 
Türkiye’nin en yüksek 

dağı Ağrı’nın eteklerinde 
mistik bir kente yolculuk 

yapmaya hazır mısınız?
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Orta Asya’dan gelen 
kavimlerin Anadolu’ya 
girişleri sırasında Ağrı 
bir geçiş oluşturmuş, 
dolayısıyla birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 
Ancak bu medeniyetler Ağrı’yı bir 
giriş kapısı olarak gördüklerinden 
burada çok köklü bir uygarlık 
oluşturamamışlardır. Bölgede 
egemenlik kurdukları sanılan 
Hititler’in güçlerini yitirmeleri 
üzerine, M.Ö.1340-M.Ö.1200 

tarihleri arasında Hurriler bölgeye 
yerleşmişlerdir. Hurriler, krallık 
merkezi olan Urfa’dan uzak olan 
Ağrı’yı ellerinde tutamamışlardır. 
Bölgede en köklü uygarlığı Urartular 
oluşturmuştur. Urartu’nun Van 
Gölü’nün kuzey ve kuzeydoğusundaki 
ülkeler üzerine, Kral İspuini 
(M.Ö.825-M.Ö.810) döneminde 
seferler başlamış, Kral Menua 
(M.Ö.810-M.Ö.786) döneminde bu 
akınlar daha da ağırlık kazanmıştır. 
Kuzeye ve kuzeydoğuya giden 

yollar üzerinde inşa edilen kaleler, 
buraya yapılan seferlerin önceden 
planlandığını göstermektedir. 
Ağrı Dağı’nın yamaçlarında, 
Karakoyunlu ve Taşburun köylerinin 
arasında ele geçen bir Urartu yazıtı 
Kral Menua’nın bu bölgedeki 
egemenliğinin kesin kanıtıdır. 
M.Ö.712 yıllarında Kızılırmak 
boylarına kadar uzanan Kimmerler, 
Ağrı’da geçici de olsa bir hâkimiyet 
kurmuşlardır. Medler (M.Ö.708-
M.Ö.555) Asur Devleti’nin yıkılması 
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NÜFUSU VE GEÇIM 
KAYNAKLARI

2014 sayımına göre Ağrı’nın toplam 
nüfusu 549 bin 435 kişidir. Halkın 
başlıca geçim kaynağı tarım ve 
hayvancılıktır. Tarım ürünleri buğday, 
arpa ve şeker pancarıdır. Murat Nehri 
etrafında pamuk, kendir, pirinç, mısır 
ve çavdar yetişir. Bataklıklarda kamış 
fazladır. Su bakımından zengin olduğu 
halde ancak 23.522 hektar arazi 
sulanmaktadır. Doğubayazıt, Patnos ve 
Tutak ovalarının sulanması için proje 
çalışmaları yapılmaktadır. 
Ağrı ilinin en önemli gelir kaynağı 
hayvan ve hayvan ürünleridir. Koyun 
yetiştiriciliği başta gelir. Kırsal bölgelerde 
göçebeler çoğunluktadır. Ağrı ilinde 
asbest, kükürt, ponzataşı, tuz, maden 
suyu, sıcak su kaplıcaları, çimento taşı, 
kireç, tuğla ve kiremit hammaddesi ve 
Eleşkirt’te Linyit yatakları vardır. Ayrıca 
az miktarda mermer yataklarına da 
rastlanmaktadır. 
Başlıca sanayii, 1984 yılında faaliyete 
geçen şeker fabrikası, Doğubayazıt Yem 
Fabrikası, Ağrı Tuğla Fabrikası, Et-Balık 
Kurumu Kombinası, Peynir-Tereyağ 
Fabrikası, Un Fabrikası, halı-kilim ve 
hızar atölyeleridir. Tiftik işi başlık, eldiven 
ve atkıları ile meşhurdur. Geometrik 
desenlerle süslü kilim, halı ve heybeler 
en çok Doğubayazıt, Karaköse ve Tahiki 
köyünde yapılır ve çok meşhurdur. 

NUH’UN GEMISI EFSANESI 

Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı’nın 
güneyindeki Telçeker ile Üzengili 
köyleri arasında doğal bir anıttır. 
Aslında bu anıt, gemi biçiminde bir 
şekil, siluettir. Kalıntı, Türkiye – Iran 
Transit yoluna 3,5 km mesafededir.
Nuh Tufanı sonucunda karaya oturan 
geminin burada kaldığı öne sürülmektedir. 
Buranın halk arasındaki adı, Cudi Dağı’dır. 
1983 yılından itibaren kutsal geminin 
kalıntılarını burada arama çalışmaları 
hızlanmıştır. Başta James Irwin olmak 
üzere Amerikalı araştırmacılar burayı 
çok yönlü incelemişlerdir. Türk bilim 
adamları (Atatürk Üniversitesi, Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi, MTA Enstitüsü) da bu 
oluşumu bilimsel yönden incelemişlerdir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu 17 Eylül 
1987 tarih ve 3657 sayılı kararı ile gemi 
kütlesinin ‘Korunması gerekli Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlığı’ özelliği gösterdiğini 
belirttiğinden, burası doğal sit alanı ve 
açık hava müzesi olarak koruma altına 
alınmıştır. Geminin kalıntısı kuş bakışı 
görülecek bir yere Turistlik nitelikli bir 
kafeterya yapılmıştır. 
Nuh’un Gemisinin izi, 11 Eylül 1959 günü 
Harita Yüzbaşısı İhsan Durupınar, doğu 
bölgesinin havadan çekilmiş fotometrik 
haritalarını tetkik ederken ilginç bir 
resmi buldu. Resim bütün dünyayı 
ilgilendiriyordu. Bunun Nuh’un Gemisi 
olma ihtimali vardı. Bu tarihten sonra Ağrı 
Dağı ve Telçeker Köyü üstündeki heyelan 
bölgesinde gemi aramaları hızlandı.
Heyelan bölgesi, Ağrı Dağı’nın tam güney 
karşısında, Doğubayazıt – Gürbulak 
yolunun güneyinde, Telçeker ve Üzengili 
köylerinin yamaçlarındadır. Burada gemi 
biçimli bir şekil vardır. Üzerinde durulan 
toprak şekil de budur. İlk bakışta gerçekten 
gemiye benzeyen bu yapının heyelanın 
etkisiyle mi, yoksa Nuh’un Gemisinin 
karaya oturduğu yer mi olduğu henüz 
tartışma konusudur. Şekil Nuh’un Gemisi 
olması kadar ilginç olmakla beraber, doğal 
anıt niteliğindedir. Yerkabuğunun bir 
oyunu sonucunda oluşsa dâhi şekil yer 
bilimleri açısından da ilginçtir. 

ile birlikte bir yayılma sürecine 
girmiş, bunun sonucu olarak da 
Ağrı ve çevresini topraklarına 
katmışlardır. Medler’in yıkılması ile 
birlikte Persler; Büyük İskender’in 
Pers Kralı III. Darius’u (M.Ö.331) 
yenerek, Anadolu’yu ele geçirdiği 
zamana kadar yaklaşık iki yüzyıl 
boyunca bölgede yaşamışlardır. Doğu 
Anadolu’ya gelip yerleşen ilk Türk 
topluluğu M.Ö. 680 yılında bölgeye 
gelen Sakalardır. Murat Nehri ve 
Doğubayazıt çevrelerine kısa sürede 
yerleşmişlerdir. Daha sonraları 
Arsaklılar ve Artaksıyaslı Krallığı, 
Ağrı ve çevresine hakim olmuştur. 
Bölge, Hz. Osman zamanında İslam 
orduları tarafından fethedilmiştir. 
872 yılına kadar Abbasilerin kontrolü 
altında kalan Ağrı, daha sonra 
Bizans’ın egemenliğine geçmiştir. 
1071 Malazgirt Savaşı sonrası 
bölgeye Türk boyları gelmeye 
başlamıştır. Ağrı, yüz yıla yakın bir 
süre Sökmenli Devleti’nin sınırları 
içine girmiştir. 1027-1225 yılları 
arasında Ani Atabekleri, 1239’da 
Cengizliler, 1256-1358 yılları 
arasında İlhanlılar ve Celayirliler 
Ağrı’da hüküm sürmüşlerdir. 
İlhanlılar bazen kurultaylarını 
Ağrı Dağı’nda yapmış, Anadolu 
ve İran’ı buradan yönetmişlerdir. 
1393’de Moğol Hakanı Aksak 
Timur, Ağrı bölgesini ele geçirmiştir. 
1405-1468 tarihleri arasında Ağrı, 
Karakoyunlu toprakları içinde yer 
almış, Karakoyunlular yıkılınca 
bölge Akkoyunlular’ın egemenliğine 
geçmiştir. Ağrı, Çaldıran Savaşı 
sonrasında ise Yavuz Sultan Selim 
tarafından Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. Kazım Karabekir 
Paşa zamanında Karakilise ismi 
değiştirilerek Karaköse diye 
adlandırılmıştır. Nuh Tufanı ile 
ilgisinden dolayı Tevrat’ta adı 
geçen Ararat Dağı ve ülkesinin, 
Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması 
dolayısıyla Ağrı’ya Batılılar tarafından 
Ararat da denilmektedir. 1834 yılında 
bucak, 1869 yılında ilçe olan Ağrı, 
1927 yılında il merkezi olmuştur. 
5.137 m yüksekliğiyle Türkiye’nin 
en büyük dağı olan Ağrı Dağı’ndan 
dolayı il Ağrı adını almıştır.
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ISHAK PAŞA SARAYI

Doğubayazıt’ın 7 km güney 
doğusunda, eski Beyazıt’a ve ovaya 
hakim yüksek bir tepenin üzerine 
kurulmuş, pek çok bölüme sahip 
bir saraydır. Birinci Dünya savaşına 
kadar Bayazıt Sancağı bu saraydan 
yönetildi. Sarayın yapımı 1685 yılında 
Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa 
tarafından başlanılmış, aynı soydan 
gelen Küçük İshak Paşa zamanında 1784’ 
te (99 yılda) tamamlanmıştır. Mimarı, 
Ahıskalı ustalardır. Sarayın cami dışındaki 
bölümlerin çoğu yıkılmış, harap olmuş, 
tavanları sökülmüştür. Son yıllarda biraz 
onarılmış, restore edilmiştir. Cami, saray 
kompleksinin en sağlam kalan yeridir. 

Ağrı’nın tarihi ve 
doğal güzellikleri

URARTU KALESI 

Doğubayazıt’ın 5 km 
doğusunda, eski Beyazıt’ın 
kuzeydoğusundaki Belleburç 
denilen yerde bulunmaktadır. 
Kayalıklar üzerindeki bu kalenin 
yapım tarihi bilinmemektedir. 
Büyük olasılıkla kale Urartular 
döneminden kalmıştır. 
Günümüze oldukça harap 
bir durumda gelen kalenin 
içerisinde Urartu mezarları ile 
Antik Çağlardan kalma mimari 
kalıntılar bulunmaktadır.
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MEYA (GÜNBULDU) MAĞARALARI 

Diyadin ilçe merkezine 12 km uzaklıktaki Günbuldu köyündedir. Antik bir kent 
görünümündeki yerleşim yerinde mağaralar ve tarihi kalıntılar köyün 400 metre 
uzağında bulunmaktadır. Kayalara oyularak yapılmış, barınma yerleri, tapınak, 
ibadethane, oda ve mağaralar oldukça ilgi çekicidir. Barınak ve ibadethanelerde 
değişik inançların izleri görülmektedir. Oldukça tahrip edilmiş kentten, günümüze 
mihrap, haçlı taşlar ve mezarlar kalmıştır. 

AĞRI DAĞI 

Volkanik bir dağ olan Ağrı Dağı, 
ülkemizin en yüksek dağıdır. 
Ancak sanılanın aksine tek bir 
kütleden oluşmaz. Çevresi yaklaşık 
130 kilometreyi bulan bu dağ 3000 
metreden sonra ikiye ayrılır ve Büyük 
Ağrı ve Küçük Ağrı olarak adlandırılır. 
Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı 
jeolojik konumu ve Büyük Tufandan 
sonra Nuh’un gemisine ev sahipliği 
yapması dolayısıyla efsanevi özelliği 
olan bir dağdır. Kutsal kitaplarda da 
adı geçen Ağrı Dağı’nın farklı dillerde 
bir çok ismi vardır. Marco Polonun 
hiçbir zaman çıkılamayacak dediği 
dağa ilk tırmanışı, kayıtlara göre 9 
Ekim 1829 yılında Prof. Frederik Von 
Parat tarafından gerçekleştirildi. 
İkinci kış tırmanışı ise ilk tırmanıştan 
çok sonra 21 Şubat 1970’ de Dağcılık 
Federasyonu eski başkanlarından Dr. 
Bozkurt Ergör tarafından gerçekleştirildi. 
1980’li yıllarda binlerce dağcı Ağrı 
Dağını ziyaret etti. Her yıl binlerce yerli 
ve yabancı dağcı tarafından ziyaret 
edilmektedir. Yüksekliği 5137 metredir. 
Doğu Anadolu’da İran sınırları yakınında 
yükselir. 
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BALIK GÖLÜ

Balık Gölü Taşlıçay ilçesine 26 
km Doğubayazıt ilçesine 60 km 
mesafede olup iki ilçe sınırları 
içerisinde kalmaktadır. Denizden 
yüksekliği 2.241 metredir. Türkiye’nin 
en yüksek rakımlı göllerinden biridir. 
Çevresindeki dağlardan gelen küçük 
dereler, kıyısındaki pınarlar ve yeraltı 
sularıyla beslenen en derin yeri 37 
metre olan bir lav seti gölüdür. Göl içme 
suyu ve kullanma suyu koruma sahası 
statüsünde olup yakınındaki yerleşim 
birimleri için içme suyu sağlamaktadır. 

Doğu bölgelerinin kendine 
özgü otlarıyla zenginleşen 

Ağrı mutfağında keşfedilmeyi 
bekleyen onlarca lezzet var.

Kaynak: İsmet Alpaslan, (1995) Her Yönüyle Ağrı, Tutibay Yayınları.

BUZ MAĞARASI 

Küçük Ağrı Dağı’nın güney eteğinde 
Hallaç köyünün yaklaşık 3 km kuzey 
doğusunda, meteor çukuru ile aynı 
lav tüneli sistemi üzerinde bulunan 
doğal bir anıt mağarasıdır. Mağara, 
uzun eksenli, elips biçiminde, yaklaşık 
100 metre uzunluğunda, 50 metre 
genişliğinde, 8 metre derinliğinde 
elips biçimli bir çukurdur. Mağaranın 
ağzı esas çukura göre biraz yukarıda 
kalmaktadır. İçinde bazalt lavlar, kayalar 
ve bu kayaların üzerinde saf ve temiz 
suların donmasıyla oluşmuş buz 
tabakalarını görmek mümkündür.

AHMEDI HANI TÜRBESI 

1651 yılında doğan ve ölüm tarihi 
kesin olarak bilinmeyen Ahmedi 
Hani’ye ait bir türbedir. Türbenin 
yanında sonradan cami de yapılmıştır. 
Türbe Doğubayazıt’a 8 km mesafede, 
İshak Paşa Sarayının üst kısmındadır. 
Bölgede en çok ziyaret edilen türbedir. 

Yiyecek: Bal, Otlu peynir
Eşya: Halı kilim

NE 
YENİR?

NE 
ALINIR?

Abdigör köfte: Abdigor Köftesi 
Doğubeyazıt bölgesine ait 
yöresel ve lezzetli bir yemektir. 
Ana malzemesi bonfiledir.

Halise: Budğay 
ve kuş başı 
etle yapılan bir 
keşkek türüdür.

Murtağa: İçine 
bal ya da reçel 
de katılabilen bu 
yöresel daha çok 
lezzet kahvaltılarda 
tüketiliyor.

Hengel: Doğuda 
yöresel bir yemek 

olan hengelin 
yapımı mantıya 
benzer. Peynirli 
de tüketilebilir.

Keledoş: Türkiye’nin doğusunda 
bilinen, kimisine göre Ağrı, 
Bitlis, kimisine göre Van veya 
Muş yöresine ait 
yöresel bir yemektir. 
Ana malzemeleri 
nohut, kuşbaşı et ve 
mercimektir. Keledoş 
otu kullanılır.

Çiriş ketesi: 
Mayalanmış hamur, 
yufka şeklinde açılır 

ve içine yörede 
yetişen çiriş isimli bir bitki 
konularak sac üzerinde pişirilir 
Üzerine tereyağı sürülerek yenilir.

Haşıl: Sadece 
Ağrı’ya özgü değil, 
Anadolu’nun çeşitli 
illerinde buğdaydan 
yapılan bir yemektir.



KLASIK BIR YAZ!

Bachçede Yaz Festivali, klasik 
müzikseverlerle buluşmaya 
hazırlanıyor.
Daha önceden Bach in Love 
etkinliğinde de sahne alan, 
2000’de Bach Günleri’nde 
Bach’ın partita ve sonatlarını 
çalan François Fernandez barok 
kemanın en başarılı temsilcileri 
arasında yer alıyor. Fernandez, 
Les Arts Florissants’da baş 
kemancı olarak yer aldı. Eşi 
François ile birlikte La Petite 
Band’a da müzikleriyle katkı 
sağlamış olan Yun Fernandez 
müzik hayatı boyunca edindiği 
perspektifi bugüne yansıtma 
konusunda oldukça başarılı 
bir yol izledi. Sakıp Sabancı 
Müzesi Fıstıklı Teras’ta verilecek 
olan Bach ve O’ndan Önceki 
Dahilerden Füg ve Kanonlar 
başlıklı konserini kaçırmamanızı 
öneriyoruz.
> 15 Ağustos 2018/Sakıp 
Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras-
İstanbul

KENDI HEYKELINIZI 
YAPIN!

Keyifli bir ortam, sakinleştirici 
müzikler ile Masterpiece sizi sanata 
davet ediyor.
Keyifli bir ortamda güzel müzikler 
eşliğinde sonunda kendinizi bile 
şaşırtacak heykeller yapmaya ne 
dersiniz? Heykel sanatına ilişkin deneyim 
sahibi olmanıza gerek yok, hatta daha 
önce hiç heykel yapmamışsanız çok 
daha keyifli. Masterpiece bir kurs 
olarak değil, kil ve formlar ile dolu 
geçireceğiniz bir keyif seansı olarak 
düşünün. Heykeltıraşlarımızın adım 
adım yönlendirmeleri ile sonunda 
evinize, ofisinize götürebileceğiniz, 
arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz 
size ait bir heykeliniz olacak.
> 2 Eylül 2018 17:30/Masterpiece 
Galata Heykel-İstanbul

OSMAN HAMDI BEY 
SERGISI

Sakıp Sabancı Müzesi, Bank of 
America Merrill Lynch’in dünya çapında 
yürüttüğü ‘Sanatı Koruma Projesi’ 
kapsamında, ‘Görünenin Ötesinde 
Osman Hamdi Bey’ adlı bir sergiyle 
sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 31 
Aralık tarihine kadar görülebilecek olan 
sergi, ‘Osman Hamdi Bey Tablolarının 
Bilimsel Analizleri ve Konservasyonu’ 
projesinin süreçleri çevresinde gelişiyor.
> 5 Haziran-31 Aralık 2018/Sakıp 
Sabancı Müzesi-İstanbul

AĞUSTOS VE EYLÜL AYINDA KATILABILECEĞINIZ ETKINLIKLER
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FUAR TAKVİMİ
SEKTÖRE CAN SUYU KATAN FUARLAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

SEKTÖRE IVME 
KAZANDIRACAK FUAR

Metal Expor Euroasia Istanbul, 
alanında uzman 170 katılımcı 
kuruluşu ağırlayacak.
Metal Expor Euroasia Istanbul, 
demir çelik sektörüne hizmet ve 
ürün veren kurum ve kuruluşları 
sektörle bir araya getirerek, etkin B2B 
görüşmeleriyle sürdürülebilir, karlı 
iş birliktelikleri oluşturabilmelerini 
sağlamayı hedeflerken, demir çelik 
endüstrisi ve makine imalat sanayinin, 
dünya pazarlarına entegrasyonuna 

MEDYA SEKTÖRÜ BU 
FUARDA BULUŞUYOR

Yayıncılık ekosisteminin bütün 
unsurlarını kapsayan iTVF, ilgili 
bakanlıkları, kamu kurum ve 
kuruluşlarını, sektörel birlik ve 
dernekleri bir araya getirmektedir.
Türk medya pazarını yakından tanımak, 
EMEA (Europe, the Middle East and 
Africa) bölgesindeki fırsatları yakalamak, 
global işbirlikleri oluşturmak ve 
geliştirmek için ortam sunan Istanbul 
Televizyon Forum ve Fuarı, yayıncılık 
endüstrisinin tüm paydaşlarını, 
Istanbul’da buluşturacak. iTVF (Istanbul 
TV Forum ve Fuarı) kapsamında 2014 
yılında, 25.000 metrekare sergileme 

TICARET VE KÜLTÜR 
BIR ARADA

13-16 Eylül tarihlerinde 
29.’su düzenlenecek olan 
Uluslararası Zuchex Fuarı, 
katılımcılarını bekliyor.
Zuchex Fuarı, ev eşyaları, 
dekoratif ürünler ve elektrikli 
ev gereçleri fuarı, sergilenen 
ürün çeşitliliğinin yanı sıra 
dört güne yayılan kültürel 
etkinlikleriyle dikkat çekiyor. 
Uluslararası Zuchex, dünya 
genelinde tam 206 ülkeye ürün 
satışı gerçekleştiren züccaciye 
sektörünü, 29. kez Tüyap 
Beylikdüzü’nde buluşturuyor. 
Yurt içi ve yurt dışından 550 
firmanın katılımı beklenen 
Uluslararası Zuchex 2018’de 
sofra ve mutfak eşyalarından, 
elektrikli ev aletlerine, çelik 
mutfak eşyalarından dekoratif 
mobilya ve ev aksesuarlarına, 
ev tekstilinden cam, porselen 
ve seramiğe, plastik ev 
gereçlerinden, aydınlatma ve 
banyo & mutfak aksesuarlarına 
kadar binlerce tasarım 
sergilenecek. Sektörünün tüm 
paydaşlarını bir araya getirecek 
olan fuar, sunacağı eşsiz ticaret 
fırsatları ve yeniliklerin yanı sıra 
birbirinden özel etkinliklere de ev 
sahipliği yapacak.
> 13-16 Eylül 2018/ Tüyap 
İstanbul Fuar ve Kongre 
Merkezi-İstanbul
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alanı üzerinde, 170 marka temsil 
edilmiş, organizasyon 68 konuşmacı 
ve 75 ülkeden 3849 delegeyi 
ağırlamıştır. Forum bölümünde, 
konferanslar, seminerler ve atölye 
çalışmaları ile birlikte ana oturumlarda 
tüm paydaşları etkileyen sorunlar 
ve çözüm önerileri, geleceğe dair 
öngörüler, raporlar ve lider firmaların 
başarı stratejileri ele alınmakta ve 
sektörel evrimin yapıtaşları ortaya 
koyulmaktadır. Sektöre hizmet eden 
profesyonelleri bir araya getiren 
iTVF, yarattığı işbirliği olanaklarının 
yanı sıra 75 ülkeden katılım sağlayan 
ziyaretçileriyle önemli bir kültürel 
buluşmaya ev sahipliği yapmaktadır.
> 5-8 Eylül 2018/Haliç Kongre 
Merkezi-İstanbul

ivme kazandırmayı amaçlıyor.Imalat 
kapasitesini maksimize edecek yol 
haritaları belirlemek ve böylelikle istihdam 
talebine yanıt verecek politikaları 
desteklemek gibi önemli amaçları da 
ön plana çıkaran platform sektör için 
önemli bir değer taşıyor. Metal Expo, 
bir fuar organizasyonu olmakla birlikte, 
organizasyon içeriğindeki etkinlikler 
dolayısıyla dört gün boyunca demir 
çelik sektörünün dinamiklerinin yeniden 
belirleneceği bir merkez olacak. Etkinlik, 
ulusal ve uluslararası boyutta 170 katılımcı 
kuruluşu ağırlayacak.
> 12-15 Eylül 2018/İstanbul Fuar Merkezi-
İstanbul



ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da 
Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan 
Büyük Taaruz’u anmak için kutlanan ulusal bir bayramdır.
Atatürk başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un 
başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan Orduları 
orduları İzmir’e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922’de İzmir’in 
kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. 
İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra 
gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının 
geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da 
Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, 
Türkiye’de 1926 yılından itibaren Zafer Bayramı adıyla 
kutlanmaktadır. 30 Ağustos günü Türkiye’de resmi tatil olarak 
ilan edilmiş olup, ülkenin çeşitli yerlerinde kutlama ve törenler 
yapılmaktadır.
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BARIŞ DOLU BIR DÜNYA IÇIN

Dünya Barış Günü veya Uluslararası 
Barış Günü, her yıl 1 Eylül tarihinde 
kutlanan uluslararası bir bayramdır. 
Teknolojinin hızla geliştiği ve bilgiye 
ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde, 
insanlar için barışın temini daha çok 
önem kazandı. Tüm dünyada şiddet ve 
terör olaylarına karşı eş zamanlı olarak 
sesler ve tepkiler yükselirken, barış 
ve dostluk ortamı insanların özlemini 
çektiği öncelikli unsur olarak kendini 
gösteriyor. Dünya Barış Günü’nü 1 
Eylül tarihinde sadece Türkiye’de ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
kutlanmaktadır. Oysa ‘Dünya Barış Günü’ 
160 ülkede binlerce kurumun katılımıyla 
21 Eylül tarihinde kutlanmaktadır. 
Esasen, her iki gün de Birleşmiş 
Milletlerin aldığı kararlar doğrultusunda 
gelişmiştir. Türkiye’de 1 Eylül tarihinde 
kutlanan ‘Dünya Barış Günü’ 2. Dünya 
Savaşı’nın başlama tarihi ve Birleşmiş 

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

ÖNEMLI GÜNLER

Milletlerin buna yönelik olarak aldığı bir 
kararla ilişkilidir. Takvimler 1 Eylül 1939’u 
gösterirken Naziler Polonya’yı işgal 
etmişler ve bu işgal 2. Dünya Savaşı’nın 
da başlangıcı olmuştur. İnsanlık 
tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan 
bu savaşın unutulmaması amacıyla 
dünyanın dört bir yanında 1 Eylül’ün 
‘Dünya Barış Günü’ olarak kutlanması 
kararlaştırılmıştır. Yani Türkiye’deki 
‘Dünya Barış Günü’nün geçerliliği bu 
nedenle Birleşmiş Milletlerin aldığı bu 
kararda yatmaktadır.
Fakat daha sonra, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin ve 
Varşova Paktı’nın dağılması üzerine, 
Hitler faşizminin 1939 yılında Polonya’yı 
işgal ederek 2. Dünya Savaşı’nı başlattığı 
tarih olan 1 Eylül tarihi, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun 30 Kasım 
1981 tarihindeki 57. birleşiminde, ‘Genel 
Kurul’un açılış günü olan her Eylül’ün 
üçüncü salı gününün ‘Uluslararası Barış 
Günü’ ilan edilmesiyle değişmiştir.

MUTLU BAYRAMLAR!

Islam âlemi tarafından kutlanan iki bayramdan biri 
olan Kurban Bayramı, bu yıl da heyecanla bekleniyor. 
Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine 
katkıda bulunur. Kurban Bayramı bu yıl 21-24 Ağustos 
tarihleri arasında kutlanacak.
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TARİH
DOLMABAHÇE CAMİİ

İ
stanbul’un revaçta olan 
semtlerinden Karaköy’e 
çevirelim dedik bu ay ibremizi. 
Sadece semtin değil, İstanbul’un 
da en ilginç ibadethanelerinden 

birisi olan Yeraltı Camii çıktı 
karşımıza ilk önce. Adı üstünde 
bu cami yerin altında. Hem çarpıcı 
atmosferi hem de zengin tarihiyle 
İstanbul’un kayda değer eserleri 
arasında yer alıyor. Yapım yılı tam 
olarak bilinmeyen cami için Evliya 
Çelebi 711 senesini öne sürmüştür. İlk 
önceleri bir ‘Kule’ olarak  tasarlanan 
yapı sonradan camiye çevrilmiş. Bir 
başka kaynağa göre ise burası savaş 
savunmasında kullanılmak üzere 
yapılmış bir hisardır; adı da Kastellion 
ton Galatau olarak tanımlanmış. Bu 
bağlamda II. Tiberios döneminde 
artan Arap akınlarına karşı Haliç’in 
girişini kontrol amacıyla yaptırıldığı 
ileri sürülür. Aslında bu konuda 
bize yardımcı olacak en esaslı 
kaynak gravürler. Misal Cristoforo 
Buondelmonti’nin gravürlerinde 
etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir 
avlu ve yüksek bir kuleden oluşan 
hisar görüntüsü karşımıza çıkar. 
Yani bu bilgiyi en doğrusu olarak 
görmemiz mümkün. Yapı, Osmanlı’ya 
geçtikten sonra su sarnıcı, cephane 
deposu olarak kullanılmış. Camiye 
dönüş hikâyesine baktığımızda ise 
tarihleri bizi 1752 yılına götürür. 
Mahzenin camiye dönüştürülme fikri 
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa’dan 
çıkmıştır. Eyüpsultan’dan sonra 
İstanbul’un en çok ilgi gören camisi 
olarak nitelendirilen Yeraltı Camii 
içinde kabirler de bulunur. Bilinen 
ismiyle bunlar Sahabeden Amr bin 
el-Âs, Vehb B. Huşeyre ve Tebeu’t-
tâbiîn’den Süfyân B. Uyeyne’dir. İlk 
yapıldığı yıl kule şekinde minaresi 
depremde büyük zarar görmüş, 
Sultan I. Mahmud tarafından yeniden 
yaptırılmış. 

ÇARPICI MIMARI 
DOKUNUŞLAR
Caminin giriş kapısı 
üstünde bulunan tuğra 
I. Mahmud’a aittir. 
Dikdörtgen planlı olarak 
tasarlanmış yapının 
pencereleri deniz tarafına 
konmuş. Tüm ışığı da bu 
pencerelerden alır. Tam 
üstünde Sahiller Sağlık 
Merkezi Müdürlüğü binası 
olarak kullanılan tarihi 
bir konak yer alır. İki 
giriş kapısı olan camiye 
Kemeraltı Caddesi’nden 
ve Karantina Sokağı’ndan 
girilir.

Yeraltının nuru
Karaköy’de bulunan Yeraltı Camii, hem konumu hem 
de ilginç mimarisiyle şehrin keşfedilmesi gereken 
değerleri arasında. Hem gezmek hem de ibadet için 
İstanbul’un en kabalalık camilerinden birisi burası. 
A. SAMİ ÖZBUDAK

TARİHTE 
AĞUSTOS!

• 1543  Osmanlı 
ordusu Estergon 
Kalesi’ni aldı.

• 1684  IV. Murad içki 
yasağı ilan ederek 
meyhaneleri yıktırdı. 

• 1910 İstanbul 
Moda’da ilk tenis 
kortu açıldı.

• 1914  Ohio’da ilk 
elektrikli trafik ışıkları 
hizmete girdi.

• 1921 Gazi Mustafa 
Kemal, Türk Orduları 
Başkomutanlığı’na 
getirildi.

• 1960 Çanakkale Anıtı 
törenle açıldı.

• 1968  Bolu’da 
çimento fabrikası 
kuruldu.

• 1988 Sekiz yıl süren 
İran-Irak Savaşı 
ateşkesle sona erdi.



94   AĞUSTOS / EYLÜL 2018

DEKORASYON

Mimar Figen 
Erdağ Demircan, 
“Duvarları 
boyamak evde 
yapabileceğiniz en 

büyük değişikliklerden biridir. 2 
teneke boya pekala da yatak odanızın 
duvarlarını yenilemeye yetecektir. 
Tüm duvarları boyamak yerine tek 
bir duvarı boyamak da bir seçenektir. 
2.5 litrelik bir boya ile yatak odanızda 
size huzur verecek bir renkle tek bir 
duvarınızı boyamayı düşünebilirsiniz” 
diyor.

Mimar Demircan sezonun 
renkleri olan hardal sarısı, indigo 
mavisi, altın, bronz, zümrüt yeşiline 
bir şans verilebileceğinin de altını 
çiziyor.

Demircan, “Evimi nasıl 
yenileyebilirim sorusundan önce 
kendinize hangi eşyalardan 
kurtulabilirim?” diye sormanın 
daha doğru olduğunu söylüyor. 
Hasar görmüş, zedelenmiş eşyaları 
yenilemek ya da onları evden 
çıkarmak ilk işlem olmalıdır” diyen 
Mimar Demircan şöyle devam ediyor: 
“Sadece mobilyalar değil, duvarda 
asılı duran tablolar, eskimiş mutfak 
eşyaları, rengi solmuş yastıklar, 
nevresimler… Bütün bunlardan 
kurtulduktan sonra yeni bir gözle 
evinizi yenilemeyi planlayabilirsiniz.” 

KÜÇÜK 
BÜTÇELERLE 

BÜYÜK 
DEĞIŞIKLIKLER

Mimar Figen Erdağ Demircan az 
bir bütçeyle evlerinde değişiklikler 

yapmak isteyenlere önerilerde 
bulundu.
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AKSESUARLARINIZI 
KENDINIZ YAPIN

Mimar Figen Erdağ Demircan, 
“Kendi çerçevelerinizi süsleyebilir, 
bu yılın modası olan makreme ile 
uğraşabilir, örgü seviyorsanız nostaljik 
bir görünüme katkı yapacak olan yastık 
kılıfları örebilirsiniz” diyor. Seksenlerin 
geri dönüşte olduğu bu günlerde online 
tablo alışverişi yapabilir; mutlaka evinize 
yakışır bir şeyler bulabilirsiniz” diyor.

• Büyük yapraklı tekstil ürünlerinin 
yükselişte olduğu bu dönemde yine 
bu trende uygun bir perde siparişi 
verebilirsiniz.

• Evinize bolca bitki alabilirsiniz.
• Büyük yapraklı yastıklarla evde orman 

havası yakalayabilirsiniz. 
• Online dekorasyon mağazalarını takip 

edin. Birçok mobilya ve aksesuarı çok 
uygun fiyatlarla bulmanız mümkün.

• Antikacıları, ikinci el dükkanlarını, 
sahafları dolaşın. Hiç ummadığınız 
güzellikte birçok ürünü buralarda 
bulabilir, evinize harika bir parça 
katabilirsiniz. 

• Bütün koltuklarınızı kaplatmak yerine 
tek bir parçayı; örneğin bir berjeri 
ya da pufu kaplatın. Büyük bir fark 
yarattığını göreceksiniz. 

• Ayna kullanın. Aynalar evde değişiklik 
yapmak için idealdir. Birkaçını birden 
tek bir yerde kullanarak ferah bir 
görünüm yaratabilirsiniz. 

• Aydınlatmalarınızı değiştirebilirsiniz; 
tavandaki avize deliğini kapatıp büyük 
şapkalı bir lambader kullanmaya 
başlayın, her zamanki eşyalarınız 
gözünüze farklı görünecektir.

• Her zaman evinizde bir şömine 
keyfi yapmak istediniz ama teknik 
sıkıntılardan dolayı olmadıysa, 
elektrikli bir şömine alarak bu 
arzunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞTE 
AZ BİR 

BÜTÇEYLE EVDE 
DEĞİŞİKLİK 

YAPMAK 
İSTEYENLERE 

DİĞER 
ÖNERİLER:
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DEKORASYON

EvimiTasarla.net‘in 
kurucuları Ebru Tamer 
ve Banu Hatipoğlu, iyi 
bir uyku için gerekli olan 
yatak odası tasarımını 6 

maddede sıralıyor.

SAĞLIKLI AYDINLATMA IÇIN 
IŞIK KONTROLÜ

Altı adımda sağlıklı bir yatak 
odası tasarımını gerçekleştirmenin 
mümkün olduğunu kaydeden 
Tamer ve Hatipoğlu, iyi bir uyku 
için öncelikle ışık kontrolünün 
önemli olduğunu kaydederek şunları 
belirtiyor: “Yatak odalarındaki 
aydınlatmaların dim edilebilir, yani 
kısılabilir olması gerekli. Yatak 
başucunda düşünülmüş vaviyen 
anahtarlar da kişiyi rahatlatır. 
Böylece yattıktan sonra da yatak 
başucunuzdan ışığınızı açıp 
kapayabilir veya kısabilirsiniz. Işık 
rengi olarak daha çok sıcak renkleri 
tercih etmek gerekir.”

YATAK, YORGAN VE NEVRESIM 
TERCIHI

İkinci adımın yatak, yorgan ve 
nevresim seçimi olduğunu ifade eden 
Tamer ve Hatipoğlu, “İyi bir uyku 
için yatak seçiminde vücudunuza en 
uygun yatağı seçmek önemli. Bunun 

Hayatın üçte birinin 
uykuyla geçtiği 
düşünüldüğünde, 
kaliteli bir uyku için 
yatak odası tasarımı 
büyük önem taşıyor.

Iyi bir uyku için 
doğru yatak 
odası şart

için yeterli bütçe ayrılmalı. Ayrıca 
yorgan ve nevresim konusunda 
da hassas davranmak, mevsimsel 
değişimlere uygun seçimlere dikkat 
etmek gerekir“ uyarısında bulunuyor. 

ODA ISISINA DIKKAT
İdeal uyku için en uygun ısının 

18-21 derece arasında olduğunu 
kaydeden Tamer ve Hatipoğlu, şu 
bilgileri veriyor: “24 derecenin üzeri 
ciddi rahatsızlık verebilir. Sıcak 
yaz günlerinde ısıyı düşürmek için 
kullandığımız klimaların konumları 
yatağımızın doğrudan karşısında 
olmamalı. Ayrıca yerden ısıtma 
kullanılıyorsa boruların yoğunlukta 
olduğu bölgeye yatak koymamak 
gerekir. Aksi takdirde tansiyon ve kan 
dolaşımında problem yaşanabildiği 
uzmanlar tarafından bildiriliyor. Ayrıca 
iyi bir uykudan önce odayı doğal olarak 
havalandırmak taze hava eşliğinde 
uykuya dalmak oldukça faydalıdır.”

DUVAR RENKLERININ SEÇIMI
Yatak odasının renk seçiminin 

ise odanın aydınlık durumuna göre 
yapılması gerektiğini söyleyen Tamer 
ve Hatipoğlu, “Çok aydınlık bir odada 
koyu renkler belki seçilebilir. Ama az 
aydınlık bir odada mutlaka çok açık 
ve pastel renklere gitmek gerekir. 

Turuncu, kırmızı gibi renkler heyecan 
aşılayan, uykuyu kaçırabilecek 
renklerdir. Gül kurusu, açık gri, 
pastel mavi ve pastel yeşil, lila, krem, 
bej gibi renkler ise rahatlıkla tercih 
edilebilir“ diyor.

OKUMA KÖŞESI OLUŞTURUN
İyi bir uyku için yatak odası 

tasarımında önemli diğer bir kriterin 
de rahatlık olduğunu belirten Tamer 
ve Hatipoğlu, şu önerileri yapıyor: 
“Odanızda sevimli bir okuma köşesi 
yaratın. Yatak odanızın bir köşesinde 
böyle bir alan ayıramıyorsanız, 
yatak başucunuzu buna uygun 
şekilde düzenleyebilirsiniz. Başucu 
aydınlatmanız ve hafif müzik 
dinleyebileceğiniz bir ortam 
yaratmanız, kısa bir okuma süreciyle 
beyin dalgalarınızı sakinleştirecek ve 
sizi uykuya daha iyi hazırlayacaktır.“

KENDINIZI ŞIMARTMA KÖŞESI
Yatak odasında kullanıcıyı 

şımartacak şeylerin bulunduğu bir 
köşe veya duvar yaratmanın da 
dekorasyona renk katacağını belirten 
Tamer ve Hatipoğlu, “Bu köşede 
sevdiklerinizin resimleri, güzel 
anılarla dolu seyahat fotoğrafları, 
sevdiklerinizin size armağan ettiği 
objeler bulunabilir“ diyor.
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PRATIK
ÖNERILER

ESKI DIKIŞ MAKINENIZ 
YENI LAMBANIZ 

Uzun zamandır evinin bir köşesinde 
bulunan dikiş makinasını ne 
yapacağını düşünenlere bir önerimiz 
var! Geçmişte işinize yarayan ancak 
şimdilerde hem vakitsizlikten hem 
de modern yaşamın kolaylığından 
kullanmadığınız dikiş makinanızı 
çok şık birer masa lambasına 
dönüştürebilirsiniz. Eski dikiş makinenizi, 
bir labader şapkası ve elektrik 
malzemelerinizi aldıysanız başlayalım! 
Öncelikle dikiş makinenizin makara 
kısmına lambanızın elektrik aksamını 
sabitleyin. Ardından üzerine lambader 
şapkanızı yerleştirin. Yakınlardaki 
bir prize lambanızın fişini takarak 
kullanmaya başlayabilirsiniz.

EVINIZE FARKLI BIR HAVA KATIN!

Sıradan ışıklandırma sistemlerinden 
sıkıldıysanız, bu önerimiz tam size göre! Halat 
ip, 3 adet, istenilen boyutta ahşap ürün, rende, 3 
adet lamba ve matkap yardımı ile özgün bir abajur 
tasarlayabilirsiniz. Öncelikle ahşabımızın üzerine 
matkap yardımı ile üç adet delik açıyoruz. Ardından 
deliklere lambaları kablo kısmı yukarı gelecek 
şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında rendeleri ahşabın 
altına doğru yerleştirip lamba ile birlikte ahşaba 
sabitliyoruz. Ahşabın üst kısmına ise halat iplerimizi 
sabitliyoruz ve lambanınız hazır! Emeğinizin ışığında 
keyifli akşamlar!

KENDI SAATINIZI 
TASARLAYIN!

Halat ip, saat mekanizması, mukavva, 
yapıştırıcı ve tercihe göre plastik 
rakamlar kullanarak kendi saatinizi 
yapabilirsiniz. Öncelikle mukavvanızın 
üzerine istediğiniz boyutta bir daire 
çizin. Ardından tam ortasına saat 
mekanizmanız için uygun boyutlu bir 
delik açın, halat ipinizi orta noktadan 
başlayarak dairesel şekiller ile yapıştırın. 
Bu işlemi yaparken mukavvanın 
ortasında bırakmış olduğunuz 
deliği kapatmamaya özen gösterin. 
Mukavvanızın üzerini kapladıktan sonra 
bir ip uzantısı bırakın. Bu uzantı daha 
sonra saatinizi asmanıza yardımcı 
olacak. Halat ipinizi yapıştırdıktan 
sonra saat mekanizmanızı yerleştirin. 
Dilerseniz saatinize plastik rakamlar 
yapıştırabilirsiniz. Saatiniz hazır!

ESME TAHTASINDAN 
NOTLUK

Mutfağınızda yaratıcı bir notluğa 
ne dersiniz? Klasik görünümlü kesme 
tahtanızı, lastik, ip, kıskaç, yapıştırıcı, 
makas zımba, rulo kağıt ile notluğa 
dönüştürebilirsiniz. Öncelikle kesme 
tahtanızın ortasını yatay bir şekilde 
zımba yardımı ile sabitleyin. Ardından 
ip yardımı ile ekmek tahtanızın sapına 
rulo kağıdınızı bağlayın. Kıskaçları 
tahtanın üzerine yapıştırın. Rulo kağıdı 
lastiklerin içinden geçirin. Not almaya 
başlayabilirsiniz!
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PSİKOLOJİ

GÜVENLİ 
ALANIMIZ ‘EV’
Her ev kendi içinde duygusal semboller 
taşır. Her bir eşya bir yaşanmışlıktır.
Hazırlayan: Psikolog Çiğdem Nur Kuzu
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“Doğduğumuz 
ev, bizi barındıran 
çatı olmaktan çok 
düşleri barındıran 
bir çatıdır.”

Çocukluğumuzu 
geçirdiğimiz evimiz, 
anılarımızın yıllarca 
unutamayacağımız ilk 
sahnesidir. İlk adımı 

attığımız, duygularımızı saklamadan 
rahatlıkla dışa vurabildiğimiz yerdir, 
aile olma hissini veren, bizi anılar ve 
duygularımızla kapsayan, koruyan 
yuvamızdır. Bu yüzden önemi 
büyüktür ve ruhumuzda derin izler 
bırakır. Bu nedenle psikoterapi 
görüşmelerinde çocuklara ev 
çizdirilir. Aile ilişkileri/dinamiği, 
ruhsal-duygusal durumu hakkında 
önemli bilgiler verir. Terapi 
seanslarında çoğu danışanımız 
‘güvenli alan’ çalışmalarında kendini 
sakin, huzurlu, güvende hissettiği 
yeri evi olarak seçer ve evde olduğu 
düşünü kurar. 

‘Doğduğumuz ev, bizi barındıran 
çatı olmaktan çok düşleri barındıran 
bir çatıdır’ der Gaston Bachelard, 
Mekanın Poetikası adlı yapıtında. 
Evimiz nasıl ruhumuzda izler 
bırakırsa, ruhumuzun izleri de 
evimize yansır. Yaşantımızda 
düzensizlikler varsa bazen evimiz 
de dağınıktır. Bazen de yaşamda 
kuramadığımız dengeyi ve düzeni 
evimizi sürekli düzenlemeye 
çalışarak kurmayı deneriz. Kimi 
zaman mahrem/gizli dünyamızdaki 
bozulmaları yansıtmamak için 
evimizin dış dünyaya en yakın sahnesi 
olan salonumuzu fazla gösterişli 
düzenleriz, üstelik yatak odamız, 
banyomuz fazla özensizken… 
Aile olmanın gücünü hissettiğimiz 
konutumuzda ortak alanlarda 
konuşulmadan karara varılmış 
bireysel alanlarımız vardır. Yemek 
masasında her bireyin yeri bellidir 
ya da oturma grubu gizli anlaşmayla 
paylaşılmıştır. Bazen lider yokken 
bir başka aile üyesi otoritenin yerini 
alır. Bazen de herkes yerinden 
memnundur. Evimizdeki eşyalar 
da ruhsal dünyamızın mekanımıza 
yansıyan nesneleridir. Yıllar öncesine 
ait bir eşya anılarla yüklüdür ve 
geçmişte ait olduğu kişinin izini taşır. 
Evde herhangi bir objenin yeri de 
birçok ipucuyla yüklüdür aslında. 
O objenin kim tarafından alındığı, 

alan kişinin aile içindeki konumu 
ve eşyanın ev içinde yerleştirildiği 
konum… Duvarlar, asılan sanat 
eserleri ya da fotoğraflarla yeni 
kişilikler edinir; kullanılan objelerin 
çeşitliliği, renkleri, biçimleri bizim 
ruhsal dünyamız ya da kişiliğimizi 
betimler.

KONUT IÇINDEKIYLE RUH 
KAZANIR, YUVAYA DÖNÜŞÜR

Seçtiğimiz renkler bile bazen 
farkında olmadığımız gizli anlamlarla 
yüklüdür. Evin soğuk bir köşesinin 
bize verdiği soğuk duyguyu sıcak 
renkler katarak ısıtırız, bazen de sık 
eşyalar kullandığımız kalabalık bir 
odayı soğuk renklerle ferahlatırız, 
tüm bu seçimleri duygularımızı 
dikkate alarak yaparız. Geçmiş 
bağlarından kopmak istemeyen biri 
eski eşyaları kırık dökük olsa da 
atmaya kıyamaz, saklar, biriktirir. 
Kimimiz için de süresi dolan eşyaları 
ayıklamak, dışarı atmak tazelik 
verir, iyi hissettirir. Bazen tek bir 
eşya bile evin duygu dünyasında 
önemli değişiklikler yaratabilir. 
Dışardayken eve duyduğumuz özlem 
aslında kendi dünyamızda tanıdık 
eşyalarımız arasında rahatlama 
özlemidir. Evimizin penceresinden 
gördüğümüz küçük manzara dış 
dünyanın temsilidir. Evden gelen 
yemek kokusu, duyulan sesler 
rutinimizi hatırlatır anne kucağı gibi. 
Tabii bizimkisi ataerkil toplum olunca 
bu duyguyu tarif etmek için baba 
ocağı tabiri daha sık kullanılır. Baba 
ocağı ya da anne kucağı… Hepimizde 
benzer duygular uyandırır, köşk de 
olsa gecekondu da…

Geçen haftalarda yeni bir koltuk 
aldım. Genelde yaparız bunu zaten 
sıkıldıklarımızdan kurtulmak, ortalığı 
ferahlatmak ya da değişim rüzgarı 
estirmek için. Koltuk beyaza yakın 
açık renk. Çocuklu ev kabusu tam 
da. Mekanımız Urfa’da, malum 
her yer mangal isi. Evimizin en çok 
kullandığımız odasının baş köşesine 
yerleştirdiğim bu koltuk baya 
ferahlattı koyu mobilyalarla kaplı 
salonumuzu. Sanat eseri gibi durdu. 
Her evin kuralları vardır kendine 
göre. Bizim evin de en mühim kuralı 

bu beyaz koltukta yemek yememek, 
kirli ayaklarla koltuğa uzanmamak 
oldu şimdilerde. Çok rahat oturup 
üzerinde döke saça atıştırmalıklar 
yiyebildiğimiz eski yıpranmış deri 
koltuklar balkona taşındı. Peki ne 
oldu? Hepimiz balkona taşındık tabi 
ki… beyaz koltuk da arada kirleniyor 
ama kullanmadan, pencereden giren 
mangal isiyle. Bir süre sonra yeterince 
kirlenip yıprandıktan sonra onda da 
rahat oturabilmeyi diliyoruz.

Yeni kurduğumuz yuvamızı 
imkanlarımızın yettiğince 
beğenilerimize göre kursak da 
çoğu zaman anne kucağı baba 
ocağı evimizin izlerini ararız. Eski 
yuvaya tatillerdeki kısa süreli 
ziyaretler de o ergen hüznünü 
barındırır. Yaşanmışlıklardır aslında 
konutu yuva yapan. Böylelikle yeni 
yuvamız da yeni dertlerimize ya da 
sevinçlerimize sahne oldukça, yeni 
eşyalar yaşanmışlıklarla doldukça 
içselleştirilir ve yuvamıza dönüşür. 
Koltuktaki yemek lekesi, duvardaki el 
izleri, pencereden görülen manzaraya 
bakan gözler… Konut oldu sana bir 
yuva… Depresif hisseden birinin 
eve kapanma arzusu ya da kaygılı 
birinin evden çıkma korkusu bize 
evimizin koruyuculuğuna atfettiğimiz 
gücü yeterince kanıtlamaz mı? 
Ruhsal dünyamıza böylesine sağlam 
bir kılıf oluşturan konut o derece 
güvenilirdir ki en zayıf anlarımızı 
saklamadan rahatlıkla ona açarız. 
Ev kişiselleştirilir, bizi koruyan 
ebeveynimiz gibi, dertlerimizi 
paylaşan dostumuz gibi…
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GÖK YÜZÜNÜN 
ÇOCUKLARI

Bilemiyorum, 
önümüzdeki yüz yılda 
deveye neden boynun 

eğri diye sormak 
gerekir mi? Çünkü 

her yeri eğrilecek bir 
nesil geliyor. Doğru, 

hizalı bir vücuda sahip 
insanların sayısı ciddi 
oranda azalacak gibi. 

SPOR
Mahmut 

Talha Sağlıklı
Spor Eğitmeni
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Benim en büyük şansım 
seksenlerin sonunda, 
doksanların başında 
çocuk olmamdı. İnternet 
ve teknolojik cihazların 

yaygınlaşmadığı bu dönemde 
çocukların en büyük hobisi sokakta 
oyun oynamak ve birlikte vakit 
geçirmekti.

Büyüklerimiz bir şey anlatırken 
başımızı yukarı kaldırır ve onları 
dinlerdik, boyları bizden uzundu ve 
bizden daha fazla bilgiye sahiplerdi. 
Anneanne ve dede tarafından 
anlatılan anılar ve hikâyeler cazipti. 
Bilgiye ulaşmak için başını kaldırman 
ve soru sorman gerekirdi.

 Bir de oynadığımız oyunlar vardı, 
havadan gelen topları görebilmek için 
başımızı kaldırırdık, arkadaşlarımızla 
konuşurken dik dururduk, bir şey 
geçerdi havadan ve birbirimize bu 
mucizeyi anlatırken bunun uçak 
olduğunu öğrenir, her seferinde 
hayranlıkla seyrederdik. Hülasası 
bizler gökyüzünün çocuklarıydık 
ve başımız dik, duruşumuz güzeldi, 
bulutlar her gün farklı şekiller alır ve 
bizim için değişik anlamlara gelirdi.

 
PEKI YA ŞIMDI?

Yemeğini yemesi için önüne 
tablet bilgisayar konulan bir bebek, 
çizgi filmler ile hipnoz olmuşçasına 
açıyorken ağzını, başı yere bakıyor.

Çocuklar sokakları terk etmiş 

ve telefonun büyülü dünyasına esir 
olmuş durumda. Tekli oyuncu, çoklu 
oyuncu derken sanal oyunların içinde 
bir o tarafa bir bu tarafa tıklıyorlar, 
bu esnada hepsinin başı yere bakıyor. 
Dışarıdan gelen seslerin, o ortamdaki 
insanların bir önemi yok, esas olan 
oyundaki karakterin kazanması, 
dünyadaki karakterini kaybediyorken.

Beyinlerin hayal kurmasına bile 
gerek yok çünkü beynimizin yerine 
çizen, seslendiren, karakterleri 
oynatan TV, bilgisayar ve video 
siteleri var. Canın sıkılıyorsa tek 
yapman gereken seni eğlendirecek bir 
bağlantının üzerine tıklaman. Komik 
olan video ya da o geçici eğlence 
sona erdiğinde bilişsel becerileri 
azalmış, hayal kuramayan ve anılarını 
bile hatırlamayan sıkıcı beynine 
geri dönersin yani vücudun altın 
kuralı işlemiş olur: “Kullanmazsan 
kaybedersin.”

Sanal dünyada belki de binlerce 
dostun vardır ama evde bir çay 
demlesen, davet edebileceğin üç 
tane arkadaşın yoktur. Sohbet ya 
elindedir yada kulaklığında ama 
kimseyi bulamazsın karşında ve bu 
durumda ben seni suçlayamam başını 
kaldırmadın, doğru durmadın diye.

Eğer gökyüzünün çocuğu 
değilsen, başın hep öndedir, 
bakışların her an tıklayacak bir 
bağlantıyı arar, dostlar azdır, 
avlayacak pokemonlar çoktur, 

etrafında cereyan eden olaylar sanal, 
sanal dünya ise gerçektir, bedenin bir 
avatar gibidir, yani sanal dünyanın 
programcıları tarafından yönlendirilir.

Ta ki bir ağrı sana ihtar verinceye 
kadar devam edersin bu köleliğe...

Sonra da boynunda oluşan fıtığa, 
belindeki ağrıya ya da sırtından 
gelen tuhaf seslere çözüm aramaya 
başlarsın.

Bir de bakmışsın mesajlaşma 
boynu (text neck) sendromu 
yaşıyorsun yani çenen, vücudunun 
merkezinden uzaklaşmış ve öne 
kaymış ya da sırtında yüksek bir dağ 
ortaya çıkmış, belki de bir omzun 
yukarıda, bir omzun aşağıdadır. 
Vücutlarımıza çok iyi bakmak 
zorundayız çünkü yaşamak zorunda 
olduğumuz tek yer orası ve bu bilinci 
oluşturmak için çocuklarımızın da 
genel sağlık durumuna duruşlarına 
özen göstermeliyiz.

 Gök yüzünün çocuklarıyla 
şenlenen sokaklar, kahkaha sesleriyle 
yankılanan oyun alanları diliyor ve 
diğer yazılarımızda görüşmek üzere 
diyorum.   
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KADINCA
KADINLAR IÇIN HER ŞEY

ESKIMEYEN AKSESUAR 
GÜMÜŞ TAKILAR

Michael Kors; gümüş, yarı değerli 
taşlar, ışıltılı aksamlar ve 14 
karat altın ile rodyum’dan oluşan 
yeni takı koleksiyonunu sundu. 
Detaylardaki zenginlik ve zamansız 
tasarımın birleşimindeki uyum, 
ortaya zarif kolyeleri, bileklikleri, 
yüzük ve küpelerden oluşan günlük 
kullanıma uygun bir koleksiyon 
çıkarıyor.
Yeni koleksiyon, Mercer Lock ile 
moda dünyasına merhaba derken, 
ikonik öğe ilhamını Michael Kors’un 
ilk mağazasını açtığı New York’taki 
ünlü SoHo bölgesindeki Mercer 
sokağından aldı. Lansmanda kilit 
motifi üzerine kurgulanmış birbirinden 
farklı ama aynı zamanda da birbiriyle 
alakalı 3 farklı hikaye bulunuyor. İlk 
hikâye olan Mercer Link, asma kilidin 
yeniden tasarlanması ile ortaya çıkan 
şık zincir link. İkinci hikaye ise, Kors 
Color, kişiselleştirilebilen değerli 
taşların hayattaki özel anları kutlama 
üzerine tasarlandığı bir tasarım 
oldu. Son hikaye ise, Custom Kors, 
günlük kombinlerinizle kolaylıkla 
eşleştirebileceğiniz kolye, bilezik ve 
yüzüklerinize ekleyebileceğiniz bir 
grup charm’dan oluşuyor.

VÜCUTTAKI KURU 
BÖLGELER IÇIN 
MUCIZE IKSIR

Besleyici ve onarıcı Shea Yağı 
içeriği, vücudumuzu yenilerken 
kullanacağımız Shea Butter Ultra 
Rich Body Scrub ile karşımıza 

geliyor. Nazik hareketlerle 
masaj yaparak uyguladığınızda 
vücudunuzdaki sert, kuru, yıpranmış 
bölgelerin kısa sürede yenilenmesi 
sürecini başlatıyor.
Sonrasında elbette zengin içerikli bir 
nemlendirici gerekiyor. L’Occitane’ın 
önerisi Ultra Rich Body krem. Yoğun 
Shea Yağı içeriğiyle derinlemesine cildi 
besliyor, koruyor ve kendini yenilemesini 
sağlıyor. Keten tohumu, badem, bal 
ve hatmi çiçeği cildi nemlendirirken, 
sizi gün boyu pürüzsüz ve yumuşak 
bir cilde kavuşturuyor. Ciltteki emilimi 
hızlı olduğundan dolayı sürdükten bir 
süre sonra kıyafetlerinizi giyebilirsiniz, 
cildinizdeki pürüzsüzlüğü 72 saat 
hissedebiliyorsunuz.

SONBAHAR KOLEKSIYONLARI 
DOĞADAN ILHAM ALDI

• • • Kadının gücünü doğanın eşsiz ihtişamıyla 
buluşturan NetWork Sonbahar/Kış 2018 

kadın koleksiyonu, iddialı renklerden pastel 
tonlara uzanan geniş renk yelpazesi sunan 

temalarıyla kendinden emin bir duruş 
sergiliyor.

NetWork doğanın gücünden ilham aldığı 
koleksiyonda kristal, taş ve payet unsurları 
şıklığı detaylarda vurguluyor. Beyazın yanı 
sıra bej ve ekrunun birlikteliğinden doğan 

kombinasyonlara, omuz dekolteli trikolar ve 
oversize paltolar eşlik ediyor. Ekru renginin 

duruluğu puffer mont, kaban ve parkalarda da 
hakimiyetini sürdürüyor.
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MUTFAK Mutfak hayatındaki 
pratik bilgiler hem vakit 

kazandırıyor hem de daha 
lezzetli, sorunsuz yemekler 

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

•••  Tart hamuru hazırlanırken 
topaklanırsa 1 adet yumurtanın 
sarısını ekleyin ve iyice 
yoğurarak yumurtayı hamura 
yedirin.

•••  Kuru fasulyeleri dağılmadan 
pişirmek istiyorsanız tuzu 
ve salçayı veya domatesleri 
fasulyeler biraz piştikten sonra 
koyun.

•••  Paslanmaz çelik tencereniz 
matlaşırsa, biraz sirkeyi ateşe 
koyup ısıtın. Sonra yumuşak 
bir bezi ılık sirkeye batırarak 
iyice ovun. Sonra iyice 
durulayın.

•••  Hazırladığınız 
kekin üzerine 
eritilmiş çikolata 
dökeceğiniz 
zaman, çikolataya 
biraz tereyağı 
katın. Böylece 
çikolatanızın 
lezzeti artacak 
ve yumuşak bir 
kıvama ulaşacak.

•••  Yumurtanın taze olup olmadığını 
su dolu bir bardak kullanarak 
anlayabilirsiniz. Yumurta dibe 
çökerse tazedir. Bir kaç günlük 
yumurta bardağın ortasına, bayat 
yumurta ise su yüzeyine çıkar.

•••  Kek kalıbınızın içine hamurunuzu 
dökmeden önce ortasına bir 
alüminyum folyo koyun. Böylece 
kekinizi pişirdikten sonra kolayca 
çıkarabilirsiniz.

•••  Bayatlamış ekmeklerin üzerine 
su serpin ve folyo kâğıda sarıp 
5-10 dakika fırınlayın. Böylece 
ekmekleriniz tazeliğe kavuşacak.

•••  Meyvelerin arasına herhangi 
bir çeşit yaprak yerleştirirseniz 
meyveler daha uzun süre 

 taze kalır.
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ÇOCUK
AKTIVITE

Kağıttan fenerler, 
çocukları hem 
eğlendiriyor hem 
de el becerilerinin 
gelişmesine katkı 

sağlıyor. Artık eskisi gibi sadece 
kağıtlarla sınırlı kalmıyor, 
fenerlerimizin üstüne sim, boncuk 
gibi istediğimiz malzemeyi de 
yapıştırabiliyoruz. İşte size 
çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz 
keyifli bir aktivite: fener yapımı...

Önce kağıdınızın üstünü, keseceğiniz aralıkları 
belirlemek için kalem yardımıyla işaretleyin.

Daha sonra 
işaretlediğiniz yerleri 
makasla kesin.

Kağıtları katlayarak fener için bir şekil oluşturuyoruz. 
Şekli tam tersi çevirerek yapıştırıyoruz.

Fenerimizin askısı için karşılıklı delikler 
açıyor ve içinden kurdele geçiriyoruz. 
Bununla birlikte, üst tarafına kestiğiniz bir 
kağıdı yapıştırıp askı yapabilirsiniz...

Unutmayın fenerinize istediğiniz 
şekli vermek sizin elinizde. Fenerinizi 

evinizin en güzel köşesine, 
mutlu anılarınızı hatırlatması için 

asabilirsiniz...

MUTLULUK 
FENERLERI 
Bu ay size yine çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz 
bir aktivite önerimiz var: kağıttan fener yapımı!
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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

KÜÇÜK BIR RICA
Vizyon tarihi: 14 Eylül 2018
Yönetmen: Paul Feig  
Oyuncular: Anna Kendrick, Blake 
Lively,Henry Golding, Rupert 
Friend, Linda Cardellini, Jean Smart, 
Eric Johnson, Sarah Baker
Yoğun bir iş kadını olan Emily günün 
birinde çocuğunu tek başına büyüten 
vlogger anne arkadaşı Stephanie’den 
‘küçük bir ricada’ bulunur. Stephanie’den 
istenen şey Emily’nin beş yaşındaki 
oğlunu okuldan almasıdır. Ricayı yerine 
getiren Stephanie’yi şaşırtan şey ise 
Emily’nin beklenmedik bir şekilde 
ortadan kaybolmasıdır. Emily’ye ulaşmak 
için telefonlar, mesajlar çare etmeyince 
Stephanie vlogunun takipçilerini 
de devreye sokar. Ancak asıl kabus 
Stephanie ile Emily’nin kocası endişeli 
arayışlarının sonunda Emily’ye ulaşınca 
başlayacaktır.

MILYONLUK KUŞ
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yönetmen: Hayal Aslanzade
Oyuncular: Gökçe Özyol, Mehtap 
Bayrı, Ufuk Özkan, Dilara Aliyeva, 
Musviq Şahverdiyev
Hakkı, lüks bir otelde şoför olarak 
çalışmaktadır. Yeni görevi yurtdışından 
gelecek olan mimarı karşılamaktır. 
Konuğunu almak için havaalanına 
giden Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine 
polis tarafından aranan bir kuş hırsızını 
arabasına alır. Sorunlar bununla da 
kalmaz, restorasyonu tamamlanmak 
üzere olan tarihi bir heykel de mimar 
sanılan kuş hırsızına verilir. Davetsiz 
misafirin yol açtığı sorunlarla uğraşmak 
zorunda kalan Hakkı bir yandan da 
sabırsız ve dominant eşi Sevda ve 
oteldeki rakibi Bayram ile baş etmeye 
çalışır.

LUIS VE UZAYLI DOSTLARI
Vizyon tarihi: 14 Eylül 2018
Yönetmen: Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein, Sean 
McCormack 
Oyuncular: Timothé Vom Dorp, 
Thierry Desroses, Tobias Diakow, 
Tobias Diakow, Tanja Dohse, Claude 
Perron, Marek Ehrhardt
12 yaşındaki Luis oldukça yalnız bir 
çocuktur. Birlikte zaman geçireceği 
hiç arkadaşı yoktur ve UFO bilimcisi 
babası Arnold Sunday ona zaman 
ayırmamaktadır. Arnold, saplantılı bir 
şekilde uzayda yaşamın olduğunu 
ispatlamaya çalışır ve tüm gecelerini 
teleskopunun başında, tüm günlerini 
ise uyuyarak geçirir. Okulda da yalnız 
olan Luis’in durumu okul müdürünün 
dikkatini çeker. Müdür Luis’in ihmal 
edildiğinin farkındadır ve onun yatılı 
okula gönderilmesi gerektiğini düşünür. 
Fakat bir gün Luis’in hayatı şaşırtıcı bir 
şekilde değişir. 3 şapşal uzaylı Mag, 
Nag ve Wabo dünyadaki alışveriş kanalı 
NubbiDubbi’de satılan masaj matını 
ararken Luiz’in kapısına çakılırlar. Luis, 
durum karşısında oldukça heyecanlanır 
ve hemen onlarla arkadaş olur. Fakat bu 
arkadaşlığı babasından saklar. Çünkü 
babası uzaylıların tehlikeli olduğunu 
ve ilk görüşte şokla dondurulması 
gerektiğini düşünmektedir. 

MISAFIR
Vizyon Tarihi: 14 Eylül 2018
Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular: Saba Mubarak, Rawan 
Iskeif, Homam Hout, Şebnem 
Dönmez, Yeşim Ceren Bozoğlu, Rıza 
Akın, Ümit Olcay, Esin Gündoğdu
Akrabalarını Suriye’deki savaşta 
kaybeden 7 yaşındaki Lena, küçük 
kız kardeşiyle birlikte, onları sonunda 
Türkiye’ye götüren bir yolculuğa çıkar. 
Bir yandan yaşamını sürdürebilmek 
için para kazanmak, diğer yandan da 
küçük kız kardeşine annelik yapmayı 
öğrenmek zorundadır. Ailesinin 
öldüğünü kabullenmeyi reddeder ve 
ısrarla Suriye’ye geri dönmek ister. 
Bu zorlu yolculukta karşılaştığı tüm 
engelleri aşarak bir kahramana dönüşür. 
Filmin yönetmenliğini ‘Her Şey Aşktan’ 
filmi ile adından bahsettiren Andaç 
Haznedaroğlu üstleniyor.
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HOBİ
OTOMOBİL

Seneler süren testler ve 
gelen açıklamalardan 
sonra İngiliz lüks 
otomotiv devi Rolls-
Royce’ın ilk SUV modeli 

ilan edildi. Şu ana kadar keşfedilmiş 
en büyük elmas Cullinan ile aynı 
ada sahip olan yeni araç, sportif ve 
kullanışlı araç tutkunlarına hitap 
ediyor. Bu senenin en çok merak 
edilen ve arzulanan araçlarından 
biri olduğu ortada. 325 bin dolar 
değerindeki Cullinan bu sene içinde 
satışta olacak. Dört çeker araca 
devasa 6.75 litre kapasiteli ve çift 
Turbolu V12 motor güç vermekte. 
563 beygir gücündeki bu motoru 
Phantom modelinde görmüştük. 
2660 kg ağırlığındaki aracın güçlü 
motoru hızlanma sorunlarını ortadan 
kaldırıyor. Şu aşamada dizel versiyon 
planlanmıyor. Sadece PHEV hibrit 
seçenek eklenebilir. Elbette Rolls-
Royce denildiğinde akla gelen bir 
diğer nokta lüks. Aracın her yanında 
konfor detayları eksik edilmemiş. 
Arka koltuklar arasında yer alan 
özel bar ve buzdolabı, keyfine 
düşkün olanlar için birebir. Isıtmalı 
ve havalandırmalı koltuklar son 
derece konforlu. Kablosuz bilgi 

ROLLS ROYCE ÇAĞA 
AYAK UYDURDU

Rolls Royce yeni akıma ayak uydurarak fark yaratan 
özelliklere sahip yeni SUV modelini tanıttı.

ekranları, kablosuz şarj, beş USB 
yuvası, Wi-Fi erişim noktası, sürücü 
kısmındaki HUD bilgi ekranı, 
gece görüş kameraları, aktif sürüş 
kontrolü, şerit değişim ve çarpışma 
uyarı sistemleri şaşırtıcı gelmemeli. 
Havalı süspansiyon sistemi sürekli 
hesaplama yaparak ideal konforu 
sunabiliyor. Flagbeared adlı kamera 
sistemi yolu analiz edip süspansiyon 
ayar sistemine destek oluyor.

Özel tasarımıyla dünyanın 
neresinde olursanız olun sizi yolda 
bırakmayacak bir ara olmuş Cullinan. 
Üstelik ön tekerler yanında arka 
tekerler de dönebiliyor! Daha da 
ileri giden Rolls-Royce, Volcanog 
etkinliğine (yanardağ kenarından 
aşağı kayma sporu) gitmek için 
bile ideal olduğunu ifade ediyor. 
5.3 metre uzunluklu dev bir SUV 

olduğundan geniş bir iç mekan ve 
bagaj alanı sunabiliyor. Katlanır 
koltuklar gizlenerek kolaylık sağlıyor. 
Rolls-Royce’un önerisi arka kısma 
eklenebilen özel modüllerle aracı 
özelleştirmeniz. 

GÜÇLÜ BATARYA TEKNOLOJISI
Rolls-Royce öncesinde Bentley 

(Bentayga), Maserati (Levante) 
ve hatta Lamborghini (Urus) 
gibi firmaların SUV sunduğunu 
gördük. Porsche, Mercedes, Jaguar, 
BMW, Cadillac’ın SUV satışlarıyla 
elde ettiği başarı ve pazar payı 
dikkatlerden kaçmadı. Ford’un bu 
nedenden ötürü ABD’de binek 
araç üretimine son verdiğini bile 
gördük. Çok daha büyük ve ağır olan 
SUV’larla ilgili ana sıkıntıysa sayıları 
giderek artan elektrikli araçlar 
arasına katılmamaları. Bunların 
elektrikli motorlarla beslenmesi 
halinde batarya kullanım süresi epey 
düşük kalıyor. Bataryalar arttırılırsa 
bu kez zaten ağır olan SUV daha da 
ağır hale geliyor ve içinden çıkılmaz 
bir hal alıyor. Batarya teknolojisi 
ilerleyip güç yoğunluğu yükselene 
kadar SUV’ları hibrit motorlu 
görebileceğiz. 
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Uluslararası Üniversite 
Sporları Federasyonu 
(FISU) tarafından iki 
yılda bir düzenlenen 
Dünya Üniversiteler 

Karate Şampiyonası’nın 11’incisi, 19-
22 Temmuz tarihlerinde Japonya’nın 
Kobe kentinde düzenlendi. Dört 
Türk karatecinin mücadele ettiği 
şampiyonada Türkiye bir altın, bir 
bronz madalya ile organizasyonu 
noktaladı. Bursa Uludağ Üniversitesi 
adına kumite 60 kiloda yarışan Eray 
Şamdan, finalde Suudi Arabistan’dan 
Saud Albasher ile karşılaştı. Asya 
üçüncülüğü bulunan rakibi karşısında 
tatamiden 5-3 galip ayrılan Milli 
karateci, altın madalyanın sahibi oldu. 
Kariyerinde altı Avrupa, bir dünya 
şampiyonluğu bulunan 1997 doğumlu 
Eray, başarılarına üniversiteler dünya 
şampiyonluğunu da ekledi.

Ankara Gazi Üniversitesi’nde 
öğretim hayatını sürdüren 21 yaş altı 
dünya ikincisi Emre Vefa Göktaş, 
Kobe’de bronz madalya kazandı. 
Milli katacı, ferdi kata üçüncülük 
finalinde Tayvanlı Chao-Ching 
Chen’i 5-0 yendi. Japonya’da tatamiye 
çıkan Türk karatecilerden Umay 
Uygur, kumite 50 kilo bronz madalya 
mücadelesinde Fransız rakibi 
Sara Heurtault’a 1-0 kaybederek 
dünya beşinciliği ile organizasyonu 
noktaladı. Kumite 50 kilodaki 
temsilcilerimizden Gülsen Demirtürk 
ise elemelerde şampiyonaya veda etti.

SPOR

Kobe’de bir altın, 
bir bronz madalya
Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen Üniversiteler 
Dünya Karate Şampiyonası’nda Eray Şamdan altın, 
Emre Vefa Göktaş da bronz madalya kazandı. 
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SAĞLIK
D VİTAMİNİ

Güneş ışığı vitamini olarak 
da bilinen D vitaminin 
eksikliği çeşitli sağlık 
sorunlarını beraberinde 

getiriyor. Vücutta D vitamini eksikliği 
insülin direncinden, obeziteye, 
depresyondan, kanser riskine kadar 
pek çok soruna sebep olabiliyor. D 
vitamininin etkili alımı için Prof. Dr. 
Muazzez Garipağaoğlu tavsiyelerde 
bulunuyor

Prof. Dr. Muazzez 
Garipağaoğlu

Sağlıklı yaşamın sırrı 
D vitamininde 
Türkiye’nin D vitamini eksikliği ciddi boyutlara ulaştı.

D vitamini, kemik direnci ve 
genel sağlık değerleri üzerinde hayati 
öneme sahip. Son yıllarda D vitamini 
eksikliği, ülkemiz dâhil tüm dünyada 
sık rastlanan ciddi bir durum. Ana 
kaynağının güneş ışınları olduğu D 
vitamini, besinlerde çok az miktarda 
bulunuyor. Güneşten yeterince 
yararlanılmadığı durumlarda 
D vitamini eksikliği yaşanması 
kaçınılmaz oluyor.
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D VITAMINI EKSIKLIĞI 
ÜLKEMIZDE ÇOK YAYGIN

Vücudun kendiliğinden üretemediği 
D vitamininin, sağlık açısından ciddi bir 
öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Ülkemizdeki 
en önemli sağlık sorunlarının başında 
D vitamini eksikliği geliyor. Ancak kişiler 
bunu fark etmekte zorlanıyor. D vitamini 
eksikliğinin başlıca belirtileri arasında 
kas ağrısı ve kramp, halsizlik, nedensiz 
mutsuzluk ve depresyon, aşırı saç 
dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi ve 
başın terlemesi bulunuyor” şeklinde 
konuştu.

GÜNLÜK D VITAMINI 
IHTIYACI 10 MIKROGRAM

Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, 
“Günlük alınması gereken vitamin 
D miktarı, 10 mikrogram (mcg)’dır. Süt 
ve ürünleri, tereyağı, karaciğer, balık ve 
yumurta sarısı, çok az da olsa D vitamini 
içeren besinler arasında bulunuyor.  Çok 
iyi dengelenmiş beslenme programları 
ile günde ancak 2 ile 4 mcg kadar D 
vitamini alınabiliyor. Son yıllarda oldukça 
sık rastlanan vitamin D eksikliğinden 
korunabilmek için özellikle yaz aylarında 
yeterince güneşlenmek gerekiyor” dedi. 

GÜNEŞTEN BOLCA 
FAYDALANIN

D vitamininin vücutta yeteri 
miktarda bulunması için günlük 
ortalama 20 dakikalık güneş ışığı 
gerektiğini söyleyen Garipağaoğlu, 
“D vitamini seviyesi, kanda ölçülen 
25 (OH)D miktarı üzerinden belirlenir.  
Kandaki 25 (OH) düzeyi, 25 nmol/L’nin 
altındaysa ciddi eksiklik, 25-50 nmol/L 
ise yetersizlik, 50 nmol/L’nin üzerinde 
ise yeterli olarak değerlendirilir” 
ifadelerini kullandı. Garipağaoğlu, D 
vitamini eksikliğinin oluşmaması için 
yaz aylarında güneş ışınlarından bolca 
faydalanmak gerektiğini vurguluyor.

D VITAMINI DUYGU 
DURUMLARINI DA 
ETKILIYOR

D vitamini eksikliğinde duygu 
durumu ve bağışıklık sistemindeki 
değişikliklere ilave olarak kemik 
metabolizmasında da değişiklikler 
olduğunu belirten Prof. Dr. 
Garipağaoğlu, “Güneş ışınlarından 
alınan D vitamini etkisinin artması 
için peynir, süt, balık gibi D vitamini 
içeren besinleri yeteri kadar tüketmek 
gerekiyor. Kemiğin ana yapı taşlarından 
birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için 
de D vitaminine gereksinim duyuluyor. 
D Vitamininin sinir sisteminden, kasların 
çalışabilmesi ve bağışıklığın devam 
etmesine kadar önemli görevleri 
bulunuyor. Dengeli beslenmemek, 
bazı ilaçlar, güneş ışınlarından 
yararlanamamak ve hamilelik D vitamini 
eksikliğine neden olabilir” dedi. 

Prof. Dr. Muazzez 
Garipağaoğlu, D 
vitamini eksikliğinin 
oluşmaması için 
yaz aylarında 
güneş ışınlarından 
bolca faydalanmak 
gerektiğini 
vurguluyor.
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GURME

BAYRAM KAVURMASI

MALZEMELER:
• 1 kilogram kuzu but eti ya da dana eti
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı kekik
• Arzuya göre: 1 adet büyük boy 

domates
• 2 adetyeşil sivri biber
• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
• 1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI:
But etinin yağlı tarafından çıkarttığınız 
kuzu etini küp şeklinde doğrayın. 
Kavurma işleminde kuzu etinin kendi 
yağını ayrıca kullanacaksanız onları 
da küçük parçalar halinde kesin. 
Mümkünse döküm bir tencerede 
kuzunun iç yağını eritin eğer ekstra yağ 

Bayram bereketi 
sofralara geliyor
Kurban Bayramı’nın 
gelişi ile beraber 
etli yemek tarifleri 
internette en çok 
aranılan bilgiler arasına 
girdi. Bu bayram eti 
nasıl pişirsem güzel 
olur diye uzun uzun 
düşünmeyin. Sizler için 
hazırladığımız tarifleri 
deneyin. Şimdiden 
afiyet olsun!
HAZIRLAYAN: EZGI KIZIL

kullanmayacaksanız 
kızgın durumda olan 
tencereye doğradığınız 
kuzu etlerini aktarın. Yüksek 
ateşte, çok fazla karıştırmadan etleri 
mühürleyin. Bu şekilde yumuşak kalan 
ve suyunu içine hapseden etleri, 
kapağını kapattığınız tencerede, kısık 
ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirin. 
Kullandığınız etin ırkına ve dinlenme 
süresine göre pişirme süresi değişiklik 
gösterecektir. Pişme derecesini 
kontrol edin, etler arzu ettiğiniz kadar 
yumuşamadıysa azar azar sıcak su 
ekleyip, pişirmeye devam edin. Suyunu 
çeken ve yumuşayan etlere tereyağını 
ekledikten sonra 2-3 dakika daha 
kavurun. Bu aşamada tuz ve kekik 
ekleyin. Baharatlarla tadını alan bayram 
kavurmanız servise hazır.
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TERBIYELI KUZU ŞIŞ

MALZEMELER:
• 800 gram kuzu şiş
• 1 adet dolmalık kırmızı biber
• 1 adet dolmalık sarı biber

TERBIYESI IÇIN: 
• 4 yemek kaşığı yoğurt
• 2 yemek kaşığı soğan suyu
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı biber salçası
• 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane 

karabiber
• 1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber
• 1/2 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı sarımsak tozu
• 1 dal biberiye

HÜNKAR BEĞENDI

MALZEMELER:
• 600 gram kuzu but (arzuya göre 

dana eti)
• 2 adet orta boy kuru soğan
• 4 diş sarımsak
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 3 adet orta boy domates
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 1 tatlı kaşığı biber salçası
• 2 su bardağı sıcak su
• 1 çay kaşığı tuz

BEĞENDI IÇIN:
• 4 adet orta boy patlıcan
• 1,5 su bardağı süt
• 1,5 yemek kaşığı un
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar 

peyniri
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane 

karabiber

HAZIRLANIŞI:
Yağlı kısımları alınmış kuzu but 
etini kuşbaşı şeklinde doğrayın. 
Kabuklarını soyduğunuz kuru soğan 
ve sarımsakları yemeklik doğrayın. 
Kabuklarını soyduğunuz domatesleri 
küp şeklinde doğrayın. Yıkayıp 
üzerlerini kuruladığınız patlıcanları 
aralarda ters yüz edip ızgarada pişirin. 
Zeytinyağını tencerede kızdırın. Kuru 
soğan, sarımsak ve kuşbaşı doğranmış 
kuzu etini yüksek ateşte kavurun. 
Kabuklarını soyduktan sonra küp 
şeklinde doğradığınız domatesleri 
ilave edin. 4-5 dakika pişirdikten 
sonra domates ve biber salçası 
karışımını katın. Sıcak su eklediğiniz 
eti, ara ara karıştırarak kısık ateşte 30 
dakika kadar pişirin. Pişirme işleminin 
sonuna doğru tuz ekleyin. Beğendi 
için, ızgarada pişirdiğiniz patlıcanların 
kabuklarını dikkatli bir şekilde soyun. 
Küçük parçalar halinde kesin. Küçük 
bir tencerede tereyağını eritin. 
Unu ekleyin ve eriyen tereyağında 
kavurun. Keskin bir bıçakla kıydığınız 
ya da zırhtan geçirdiğiniz közlenmiş 
patlıcanları ve soğuk sütü ilave 
edin. Beğendi karışımı kısık ateşte 
kaynamaya başladığında rendelenmiş 
kaşar peyniri, tuz ve taze çekilmiş 
tane karabiberi ekleyin. Pişirme işlemi 
tamamlanan patlıcan beğendiyi, 
servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine 
salçalı ve etli karışımı alıp sıcak olarak 
servis edin.

HAZIRLANIŞI:
Terbiye karışımını hazırlamak için, 
yoğurt, soğan suyu, zeytinyağı, biber 
salçası, taze çekilmiş tane karabiber, 
toz kırmızı biber, kimyon, sarımsak tozu 
ve biberiyeyi derin bir kapta karıştırın. 
Kemiğini sıyırdıktan sonra küçük küpler 
halinde şişlik kestiğiniz kuzu but etini 
terbiye karışımı ile karıştırdıktan sonra 
en az 30 dakika kadar bekletin. Ortadan 
ikiye kestiğiniz renkli dolmalık biberleri 
iri parçalar halinde kesin. Etleri ızgarada 
pişirecekseniz metal şişlere, döküm 
tavada pişirecekseniz tahta şişlere bir et, 
iki adet renkli biber dilimi olmak üzere 
geçirin. Aynı işlemi tüm malzeme bitene 
kadar tekrarlayın. Kızgın ızgara ya da 
tavada arkalı önlü ters çevirerek pişirin. 
Arzu ettiğiniz yeşilliklerden oluşan salata 
ile servis edin. Şimdiden afiyet olsun!



TEKNOLOJİ
YENİLİK

Samsung New York’ta 
yaptığı lansmanla 
Android ekosisteminin en 
güçlü cihazı olan Galaxy 
Note9’u tüketicilerin 

beğenisine sundu. Gayet yenilikçi 
özelliklerle karşımıza çıkan Galaxy 
Note9’da, Note serisinin imzası 
haline gelen Spen isimli kaleme 
Bluetooth özelliği getiren Samsung, 
daha uzun batarya süresi, daha 
güçlü kamera ve yapay zeka desteği 
sunuyor.

Teknik özellikleri olarak 
ülkemizde satılacak modelinde 
Samsung Exynos 9810 işlemcisi, 6 
GB ve 8 GB bellek seçeneklerine 
sahip olan Note9, depolama 
alanında ise 128 GB ve 512 GB 
depolama alanı ve 512 GB’a 
kadar Micro SD kart desteğiyle 
beraber 1 TB’a kadar oldukça 

geniş bir depolama alanı sunuyor.
Kamera tarafında Galaxy S9+’ta 

gördüğümüz çift arka kamera 
dizilimini sunan Samsung, arkadaki 
iki adet 12 MP sensöründen birinde 
f/1,5 ile f/2,4 diyafram geçişi değeri 

ÇOK GÜÇLÜ

>  Tüm özellikler bir araya geldiğinde Samsung Galaxy Note9, şu an dünyanın 
en güçlü telefonlarından biri olarak son kullanıcıların karşısına çıkmış oluyor. 
Amerika’da yapılan lansmandan hemen bir hafta sonra Türkiye’de de satılmaya 
başlayan telefonun tavsiye edilen satış fiyatı 6.499 TL olarak açıklandı.

SAMSUNG 
GALAXY 

NOTE9 
TANITILDI!

Samsung, Galaxy 
Note9’da, Note 

serisinin imzası haline 
gelen Spen isimli 

kaleme Bluetooth 
özelliği getiriyor.
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KISA... KISA... KISA...

> GAMESIR X1
Artık birçok kişi cep telefonundan 
oyun da oynuyor. BU nedenle de cep 
telefonlarından daha konforlu oyun 
oynamamızı sağlayan yeni aparatlar 
da hayatımıza girmeye başladı. 
Gamesir markalı X1 oyun konsolu da 
cep telefonumuzu oyun canavarına 
dönüştürmemizi sağlıyor.
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sunarken diğer sensör de 
12 MP değerinde ve f/2,4 
diyafram değeri sunuyor. 
Ön kamerası ise 8 MP 
değerinde ve f/1,7 diyafram 
açıklığı imkânı veriyor.

Yenilik açısından 
SPen’e odaklanan Samsung 
Galaxy Note9, Bluetooth 
desteği kazanıyor ve aynı 
zamanda kumanda işlevi 
kazanıyor. Bu sayede 
telefonunuzu bir yere 
sabitleyerek Spen ile 
çekim yapabileceksiniz. 
Bunun yanı sıra Note9’daki 
masaüstü deneyimi 
sunan DeX teknolojisi de 
yenilenerek bir stand yerine 
sadece kablo ile masaüstü 
deneyimi sunabiliyor.

Son olarak ekranında  
6,4 inçlik bir büyüklükteki 
Super AMOLED 
teknolojisi ile sunulan cihaz 
bir önceki nesilden 0,1 inç 
daha büyük bir ekran ile 
karşımıza çıkıyor.

> ACER SWIFT 5
Çok şık ve sizi yolda bırakmayacak 
bir laptop arıyorsanız Tayvanlı üretici 
Acer’ın Swift 5 isimli yeni dizüstü 
bilgisayarına mutlaka bakmalısınız. 
Sadece 970 gram ağırlığındaki 
bilgisayar hem performans, hem ses 
gücü, hem de ekran kalitesi olarak üst 
seviye özellikler sunuyor.

> LACIE DJI 
COPILOT
Seagate’in profesyonel ürün 
markası Lacie’nin drone 
üreticisi DJI ile ortaklığı 
sonunda ortaya çıkan DJI 
Copilot isimli taşınabilir 
sabit sürücüsü, sadece bir 
taşınabilir disk olmaktan öteye 
geçerek aynı zamanda USB 
hub, harici batarya ve kart 
okuyucu gibi görevleri de tek 
başına üstleniyor ve bu sayede 
yaratıcı çekimlerinizi anında 
yedekleme imkânı sunuyor.
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BULMACA

Resimdeki
proje

Kazma ve
yükleme
makinesi

Dilsiz

Lityumun
simgesi

Soru sözü

Karın

Palamutun
büyüğü Etçil Arapçada 

ilk harf
Yapılarda
bloklar

arası aralık

Rey

Karşı 
çıkma

Esenlik

Tesirli

Ödeme
Uzaklık 
anlatan
sözcük

İşitme taşı
“… 

Thurman”
(Aktris)

Milattan
Sonra 
(Kısa)

Ufuklar
Betonun
direnci

Ayarlama,
düzenleme

Yüksek okul
Elektrik
sağlayan
kuruluş

Oldukça
ufak

Akıcı, sıvı
Kayanın

daha
küçüğü

Karşılık,
ödün

“… Akın”
(Aktris)

Akıl
Dişi deve

Çizgi

Yemek

İşler, 
işlemler

İç eğim
Evet 

ünlemi

Güldürücü

Vazife
Karaciğer

sıvısı
Ölecek
kadar

Mirasta 
hak sahibi

olma

Ekmek
Beyaz 

mermerin
sert kısmı

Elem, tasa
Bir bağlaç

Bir karışıma
giren miktar

Namuslu
Bir ilimiz

Bir çalgıyı
ayarlama

İlaç
Limitet
(Kısa)

Yunan aşk
tanrısı

Aşama

Parlayan,
parlak

Hicap

Öğütülmüş
tahıl

“Hande …”
(Aktris)

Afrika’da 
bir ülke
Bir doğa

olayı
Belirti

Dünyanın
uydusu

Batman’ın
bir ilçesi

Bir nota

Efendisiz
samuray

Bir nota

Efsanevi
Babil 

Kraliçesi
Hayır 

ünlemi

Seçkinci Vilayet
Gelgitte
denizin

kabarması

Dışarlık,
merkez 

dışı yerler

Mikropla
bulaşan

hastalıklar

Kalbur

Çatılarda
örtüyü
taşıyan
aşırma

Doktor
(Kısa)

Kısa 
anımsama

yazısı

İSTMARİNA

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

Resimdeki
proje

Çin başkenti

Düşey
sürekli 

yükseltilen
kalıp

Valide

Ek
İsim Antalya’nın

bir ilçesi
Edinme, 
iktisap

Denizli’nin
bir ilçesi

Zehir

Kısa 
anımsama

yazısı

Tibet’in
başkenti

Hint sosyal
sınıarı

İnleyen

Işık

Kiloamper
simgesi

N. Cumalı
romanı

Yarı 
karanlık

Mağara
Mana

Bir haber
ajansı

Bir nota

Avanak
Su

yapılarında
rastlanan

oyulma olayı

İrlanda
plakası

“… farika”
(marka)

Harabe
Proje dışı

yapılan 
işler

Yönetim 
Kurulu
(kısa)

Delicisi
dönen 
sondaj

makinesi
Bağışlama

Siyah
“… Delon”

(aktör)

Avuç içi
“… Palme”
(eski İsveç
Başbakanı)

Abide

Saat 
kadranı
Demirin
simgesi

İnşaat
denetleyen
kişi, kurul

Konut

Casus
Çok temiz

Namuslu

Uzaklık
sözcüğü
Başarısız

kimse
Romanya
plakası

Ağaçlıklı yol

Bir masal
dağı

Boru sesi

Bir tür
sucuk

Oynak 
ya da 
esnek 

olmayan
Lanetli

Dilsiz

İsyancı

Jüpiter’in
bir uydusu

Buyuran,
üst

Cet

Prensip
Bir tür

hastalık

Üç öneki

Yunanistan
başkenti

Yaşamayan

Geçmişe 
ait eşya,

sanat eseri
Temel
pabucu

Litre (kısa)

Dünyanın
uydusu

Yunancada
bir harf Namuslu Büyük taş

kütlesi

Bir soru 
eki Ağ torba

Teknisyen
okulu

mezunu
gözetmen

İnşaatın bir
bölümünü
üstlenen

rma

Olağandan
daha

hacimli

Para
yardımı

Avrupa’da
bir ülke

Ünlü bir
müzikal

Seher 
vakti

YENİKÖY 
KONAKLARI

Y A A A K Ç T
P E K İ N D L H A S A A

N A L A N K A Z E L İ Ş
Z İ Y A O A N L A M R E

K A V İ T A S Y O N E İ R
Ö R E N A T A Ş M A N O
Y K A L A İ N
K A R A A Y A
O L O F M İ N E

A N I T F E E V
A P A K T A İ

A K R O K T R İ J İ T
L A İ N A S İ A A T A

L A L T İ F O A T İ N A
R E T R O S Ö M E L L T

M I R O S İ L İ K A Y A
F İ L E S Ü R V E Y A N

Orta bölümde yer alan projemiz ‘Yeniköy Konakları’ydı.

Daha Güçlü Ekonomi İçin
Niğde İçin Kazanç Vakti
%10
iNDiRiM

%0,98
VADE FARKI

%10
PEŞiNAT

BANKASIZ
KEFiLSiZ

10 YIL
VADE

Dövizinizi, altınınızı bozdurun; peşinatınızı 12 ay boyunca garanti altına alalım.
Peşinat tutarı, beyanınız esas alınarak ister altın ister döviz kuru üzerinden sabitlenecektir.

Sınırlı Sayıda - Sınırlı Sürede
Son Tarih 31 EKiM

Detaylı Bilgi:
0388 233 11 66 
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emlak&konutçocuk
1 numaradan başlayarak 42 numaraya kadar  
sayıları birbirine baglayın. Ortaya bir resim  

çıktıgını göreceksiniz. Ardından bu resmin içini de 
istediginiz renklerde boyayabilirsiniz.

)

)

)
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Emlak&Konut 
dergisinin ücretsiz 

ekidir, para ile 
satılmaz.

Boyama kitabıemlak&konutçocuk3-7 yaş



emlak&konutçocuk

İki resim arasındaki 6 farkı bulun.
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Dogru yolu kullanarak, denizaltını geminin yanına çıkartın.
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