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GENEL MÜDÜR’DEN
HAKAN GEDİKLİ

Yatay ve geleneksel 
mimari ağırlık 

kazanacak
Kıymetli Okurlarımız ve Değerli 

Paydaşlarımız;
2018 yılını geride bırakıp 2019 

yılını karşılamaya hazırlandığımız 
bu günlerde Emlak Konut olarak 

65 yıldır sahip olduğumuz ‘devamlı daha 
ileriye gitme’ anlayışımızı sürdürmekteyiz. 
Özellikle son 16 yıldır ülkemizde gerçekleşen 
olumlu değişimlerin de bir parçası olma 
çabamız devam etmektedir. Sektörün öncü 
kuruluşu olarak ülkemize değer katma 
uğraşımız, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın 
gayretleriyle daha iyi noktalara gelecektir. 
Devraldığımız bu bayrak yarışında bizler de 
Emlak Konut’u her anlamda hedeflerimize 
ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Geçtiğimiz dönemi genel olarak 
değerlendirdiğimizde şunları söylememiz 
mümkün  Türkiye ekonomisi oldukça güçlü 
ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Özellikle 
son 16 yıldır sağlanan istikrar ile söz konusu 
temeller daha da güçlü bir hal almıştır. Bugünü 
doğru analiz etmek için geçmişteki duruma 
bakmak yerinde olacaktır. Ülkemiz 1999-2004 

yılları arası ortalama olarak yalnızca yüzde 3 
büyürken, 2011-2017 yılları arasında ise yüzde 6,2 
büyüme sağlamıştır. Satın Alma Gücü paritesi 
açısından bakıldığında ise durum daha net olarak 
görülmektedir. Türkiye ekonomisi 2017 yılında 
dünyanın en büyük 13. ekonomisi konumuna 
ulaşmıştır. İhracat rakamlarındaki değişim de 
oldukça çarpıcıdır. 2002 yılında Türkiye’nin 
ihracatı 36 Milyar ABD Doları iken 2018 
senesini 160 Milyar ABD Doları üzerinde bir 
rakamla kapatacak olmamız çok dikkat çekicidir. 
Ekonomik olarak önemli kazanımları her türlü 
küresel ve jeopolitik risklere karşı elde etmemiz 
de bu başarıya ayrı bir anlam kazandırmaktadır.

2018 yılında yaşadığımız dövize dayalı 
saldırılar ile enflasyon ve faiz oranlarında meydan 
gelen dalgalanmaların ekonomik yapıya zarar 
vermemesi için hükümetimiz harekete geçmiştir. 
Devletimiz, ekonominin yeni bir dengeye ihtiyaç 
duyduğunu YEP (Yeni Ekonomi Programı) 
ile açıklamıştır. Alınan yerinde önlemler ile 
ülkemizde tasarrufların artırılması, dövizde 
yaşanan atakların önlenmesi, enflasyonun 
düşürülmesi ve üretimin özendirilmesi amacı 
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Hakan Gedikli

güdülmüştür. Bu süreçte kontrollü bir büyüme 
ile ekonomideki değerlerin dengelenmesi 
hedeflenmiştir. Uygulanan program gerek 
hükümetimizin ve şirketlerimizin gerekse 
de vatandaşlarımızın topyekûn desteği ile 
kısa sürede ilk olumlu işaretleri vermeye 
başlamıştır. Ekonomideki dengelenme 
sürecinin sektörümüze de etkileri olacaktır. 
2019 yılı da bu bağlamda umutlu olunması 
gereken bir yapıya sahiptir.

‘İnşaat ve Gayrimenkul’ sektörü ülkemizin 
önemli itici güçlerinden biri durumundadır. 
Son yıllarda ekonomimizin sağladığı başarıların 
arkasında diğer sektörlerimiz kadar inşaat 
sektörünün de payı olduğu unutulmamalıdır. 
İnşaat sektörü aynı zamanda sanayi sektörünün 
de nihai mamullerini kullanması sebebiyle 
üretime de kaynak oluşturmaktadır. Yaklaşık 
250 alt sektörü harekete geçiren 2 milyon kişiye 
istihdam olanağı sağlayan sektörümüz genel 
üretimimizden hane halkının gelirine kadar pek 
çok doğrudan ve dolaylı katkı sağlamaktadır.

Gayrimenkul ve inşaat sektörü de ekonomik 
şartlara uyma konusunda oldukça başarılı bir 
tablo çizmektedir. Artan girdi maliyetlerine 
karşı daha da fazla yerli malzemenin 
kullanılması, kaliteden ödün verilmeden mahal 
listelerinin yeniden düzenlenmesi, inşa fizibilite 
çalışmalarının değişen talep ve ekonomik 
koşullara göre yapılması sektörümüzde alınan 
ilk önlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan düzenlemelerin etkisi konut satış 
rakamlarında da görülmeye başlanmıştır. 
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut 
satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 
146.536 olmuştur. Ocak-Ekim 2018 döneminde 
gerçekleşen toplam satış ise sektörün dinamik 
yapısını destekler nitelikte olup 1.148.927 adete 
ulaşmıştır. Ekonomik olarak alınan önlem ve 
teşviklerin de etkisiyle 2018 yılının yine oldukça 
yüksek sayıda konut satışıyla tamamlanacağı 
görülmektedir.

Dünya gayrimenkul piyasası da oldukça 
dinamik bir yapıya sahip olup tüketici 
davranışlarından kolaylıkla etkilenebilmektedir. 
Diğer yandan ülkelerin kültürel yapıları, sosyal 
dokuları, şehirleşme anlayışları da gayrimenkul 
piyasası üzerinde etkili olabilmektedir. 
Görünür bir gelecekte şehircilik ve konut 
yapımında daha yalın ve tüketici beklentileri 
doğrultusunda bazı değişikliklerin olacağı 
aşikârdır. 2019 yılında ülkemizde yatay 

mimarinin daha etkin olması ve geleneksel mimari 
motiflerinin ağırlık kazanması beklenebilir.

İnşaat sektörü küresel ekonomi için de büyük 
bir önem arz etmektedir. Dünyada yaşanan 
‘büyüme sorunları’ göz önüne alındığında gerek 
istihdamı artırması gerekse diğer sektörleri de 
harekete geçirmesi bakımından dikkatle izlenmesi 
gereklidir.

2013 yılında dünyada inşaat sektörünün 
büyüklüğü 7,2 trilyon ABD doları düzeyinde olup, 
bu rakamın 2025 yılında 15 trilyon ABD Doları’na 
ulaşacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda inşaat 
sektörünün küresel ekonomiden aldığı pay yüzde 
10 12 seviyesindedir. 2025 yılına gelindiğinde 
İnşaat sektörünün ekonomideki payının 
gelişmekte olan ülkelerde yüzde 16 17, gelişmiş 
ülkelerde ise yüzde 10 düzeyinde olacağı tahmin 
edilmektedir. Dolayısıyla Türk inşaat sektörünün 
GSYH’den aldığı payın önümüzdeki yıllarda 
artma potansiyeli olduğu düşünülebilir.

2018 yılının Şirketimiz için koyulan hedefler 
doğrultusunda olumlu geçtiğini ifade edebilirim. 
Emlak Konut olarak her zaman olduğu gibi yıl 
içerisinde ihaleler gerçekleştirdik. Bunun yanında 
birçok projemizin lansman toplantılarını yaptık. 
Bu süreçte doğayla iç içe bir konsept sunan Düşler 

adisi Riva, İzmir’e yeni bir soluk getirecek Evora 
İzmir, Mahalle Konsepti ve yatay mimarinin en 
güzel örneklerinden olacak Tual Bizim Mahalle, 
tarihi yarımada da hayata geçirdiğimiz er 
İstanbul ve şehrin önemli noktalarından biri 
Seyrantepe’de hayata geçirdiğimiz Avangart 
İstanbul projelerimizin satışlarına başladık. 
Ayrıca 2018 yılında Ayazma Emlak Konutları 1-2, 
Körfezkent Emlak Konutları 4. Etap, Başakşehir 
Emlak Konutları 2. Etap, Avrupa Konutları 
Başakşehir, Avrupark ve Evvel İstanbul  Adım 
İstanbul projelerimizi sahiplerine teslim ettik. 
Önümüzdeki dönemde de şirket olarak ülkemiz 
için yeni değerler üretmeye devam edeceğiz.

Sözlerimi sonlandırırken sektörde büyük 
rol üstlenen kurumlardan biri olarak ülkemize 
karşı sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu 
yineliyor, 2019 yılının şimdiden tüm insanlığa 
sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 

Saygılarımla

Emlak Konut GYO Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Üyesi
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132.501 adet bağımsız bölüm 48 okul, 31 cami projesi geliştirdi.

Genel toplam: 132.501 bağımsız bölüm
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BANKALARDAN 0,98 
DESTEĞİ

Bunun yanında Ziraat Bankası’yla 
aktif şekilde kredili çalışmakta 
olan KONUTDER üyeleriyle bu 
firmalardan konut satın alan 
müşterileri hedefleyen uygulama, 
aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 
aya varan vade seçenekleriyle 
500 bin TL’ye kadar konut 
kredisi kullanma imkânı sunacak. 
Bankayla çalışmakta olan konut 
üreticisi firmaların da maliyetin 
bir kısmını katkı payı olarak 
üstlenmeleri neticesinde faiz 
oranının müşterilere aylık yüzde 
0.98 olarak yansıtılmasına karar 
verildi. Halkbank, İş bankası ve 
Vakıfbank da konut kredilerine 
düzenleme getirerek, anlaşmalı 
olduğu firmaların satıştaki yeni 
konut projelerinde konut faiz 
oranlarını 0.98’e indirdi.

sektörü ve ekonomiyi desteklemek, 
hem de farklı gelir gruplarındaki 
müşterilerimizin en uygun koşullarda 
ev sahibi olmasına katkıda 
bulunabilmek için konut kredisi faiz 
oranlarımızı güncelleyerek, şu an 
piyasada 120 ay vade için en düşük 
oran olan yüzde 1.89’a çektik. G 
Bank olarak, sunduğumuz avantajlar 
ve kampanyalar ile müşterilerimize 
ve ekonomiye katkı sağlamaya devam 
edeceğiz dedi. 

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK
Yüksek konut kredisi faizleri 

sektörü olumsuz etkilemeye 
başlamıştı. İnşaat şirketlerinin yaptığı 
çağrılar yanıtsız kalmadı. Konut 
kredisi faiz oranları yüzde 0.98’i 
görmeye başladı.

ING Bank B�reysel 
Bankacılık Genel 

Müdür Yardımcısı 
Alper Gökgöz

Konut kred�s� fa�zler� 
�nmeye başladı
Sektörün �stekler�ne cevapsız kalmayan bankalar b�rer 
b�rer anlaşmalı oldukları konut üret�c�ler�n�n projeler�nde, 
konut kred� kred� fa�z oranlarını 0.98’e düşürdü.

HABER
BANKA KREDİLERİ 

I G Bank, hem tüketicilerin 
uygun koşullarda ev sahibi 
olabilmeleri hem de ekonominin 
lokomotif sektörlerinden 

gayrimenkul sektörünü desteklemek 
için yapılan çalışmalar kapsamında, 
konut kredisi faiz oranlarını 120 ayda 
yüzde 1.89’a indirdi. 

G Bank Bireysel Bankacılık 
Genel Müdür Yardımcısı Alper 
Gökgöz, gayrimenkul sektörünün 
ekonominin ana unsurlarından 
biri olduğunu vurgulayarak, Hem 
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HABER
YATIRIM 

Türkiye Millet Bahçeleri’ne 
kavuşmaya başladı. 
Başakşehir, Kayaşehir, 
Hoşdere, Baruthane 
ve Çırpıcı Millet 

Bahçelerinin toplam büyüklüğü 
1.5 milyon metrekare. Millet 
Bahçelerinin toplu açılış töreninde 
konuşan umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Hizmete 
sunduğumuz millet bahçelerimizde 

100 günlük icraat programımızda 
yer alan taahhütlerimizden birini 
daha yerine getirmiş oluyoruz  
açıklamasını yaptı.

umhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yaptığı konuşmadan bazı önemli 
açıklamalar şöyle  Açılışlarını 
yapmak üzere bir araya geldiğimiz;  
Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, 
Baruthane ve Çırpıcı Millet 
Bahçeleri’nin şehrimize, ülkemize 

milletimize hayırlı olmasını Allah’tan 
niyaz ediyorum. Ayrıca bu vesileyle 
resmi açılışlarını yapacağımız 
Hasan Küçükoğlu amii ve Halkalı 

amii’nin de hayırlı olmasını 
rabbimden niyaz ediyorum. Bu 
güzel eserlerin inşasında emeği 
geçen, katkısı olan herkese teşekkür 
ediyorum. Hizmete sunduğumuz 
millet bahçelerimizde 100 günlük 
icraat programımızda yer alan 

TÜRKİYE MİLLET 
BAHÇELERİ’NE 

KAVUŞTU
İstanbul’da yapımı tamamlanan M�llet Bahçeler� h�zmete açıldı.

Hoşdere M�llet Bahçes�

Başakşeh�r M�llet Bahçes�
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taahhütlerimizden birini daha 
yerine getirmiş oluyoruz. Söz verdik, 
yaptık. Bitmedi, yapıyoruz yapacağız. 
Başakşehir Millet bahçemiz 
camiden kapalı otoparka, biyolojik 
göletten koku bahçelerinde, etkinlik 
çayırından millet kıraathanesine, 
bisiklet yollarından oyun alanlarına 
kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek 
tesislerle donatılmıştır.

HER TÜRLÜ İHTİYACA CEVAP 
VERECEK TESİSLER

Kayaşehir Millet bahçemiz, 
yaklaşık 300 bin metrekare bir alan 
üzerinde. Her türlü ihtiyaca cevap 
verecek tesislere sahip bir projedir. 
Biz yaparız, onlar konuşur. Bu 
projede de yürüyüş yollarından seyir 
terasına, kültür sanat etkinliği için 
kullanılacak sahneden piknik alanına 
kadar pek çok tesis bulunuyor. 
Hoşdere Millet bahçemiz 142 bin 
metrekare. Şu katılımı görünce 
rabbime hamdediyorum. 
Bütün vatandaşlarım burada. 31 
Mart’a hazır mıyız
Baruthane millet bahçemiz 60 bin 
metrekare alan üzerinde kurulmuştur. 
Meyve ağacı, mevsimlik çiçek yanında 
bu bahçemiz Osmanlı baruthanesi 
binası ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. 
O tarihi eseri yıktırmadık, sahip 
çıktık. Çırpıcı millet bahçemiz 465 bin 
metrekare alan üzerinde. Etap etap 

inşa ediliyor. Bugün tamamlanmış 
etabının açılışını yapıyoruz.

13 İLDE 33 MİLLET BAHÇESİ 
YAPILACAK

Erdoğan sözlerine şöyle devam 
etti  Ayrıca 18 ilimizdeki 33 
millet bahçesiyle ilgili çalışmalar 
son aşamaya gelmiş durumda. 
Hedefimiz her şehrimize en az birer 
tane millet bahçesi kazandırmaktır. 
Biz durmuyoruz ya, onlar dedikodu 
yapıyor. Onlar ne yapılırsa yapılsın 
karşılarına dikiliyorlar. Biz Kanal 
İstanbul diyoruz, yapacağız, 
isteseniz de istemeseniz de 
yapacağız. Millet bahçelerimizin 
büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi 
buluyor. Kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını yüzde 10 artırmış 
oluyoruz. İnşallah Atatürk 
havalimanı sahasındaki millet 
bahçemizi açtığımızda bu oran 
daha yükseğe çıkacaktır. Orada 
bir tane pist bırakıyoruz. Kapalı 
alanları inşallah fuar alanı 
haline getiriyoruz. Türkiye’nin 
en büyük fuar alanını Atatürk 
Havalimanı’ndaki o kapalı alanlarla 
yapmış olacağız. Bunun dışında da 
devasa bir millet bahçesini orada 
yapacağız. İstanbul daha da güzel 
olacak.  

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: “M�llet 
bahçeler�m�z�n 
büyüklüğü 1,5 
m�lyon metrekarey� 
buluyor. K�ş� başına 
düşen yeş�l alan 
m�ktarını yüzde 10 
artırmış oluyoruz.” 
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Boğaz manzaralı M�llet Bahçes�
NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ 
DE HİZMETE AÇILDI

Üsküdar’daki dev yatırımların 
açılış törenine de katılan 

umhurbaşkanı Erdoğan yaptığı 
konuşmada İstanbul akkaştepe 
millet bahçesi 50 bin metrekarelik 
alanıyla İstanbul’un en gözde 
mekanlarından olmaya aday. 
Onlarda entral Park varsa bizde de 

akkaştepe var  diye konuştu.
50.000 metrekarelik bir 

alanda kurulan akkaştepe Millet 
Bahçesi’nde piknik alanları, açık ve 
kapalı oyun sahaları, Macera Adası, 
spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, 
etkinlik çayırı, biyolojik gölet, ahşap 
uçan yollar, ahşap seyir terasları, 
köprüler, mini spor sahası, çocuklar 

için doğal keyif atölyeleri, kamp 
alanları, okçuluk alanları yer alıyor. 

50 bin metrekarelik bir alana 
kurulan akkaştepe Millet Bahçesi’nin 
büyük bölümü Boğaz manzaralı. 
Piknik alanları, açık ve kapalı oyun 
sahaları, macera adası, spor aletleri, 
yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, 
biyolojik gölet, uçan ahşap yollar, 
ahşap seyir terasları, mini spor sahası, 
çocuklar için doğal keyif atölyeleri 
ve kamp ile okçuluk alanlarının yer 
aldığı park, eskiden askeri bölgeydi. 
Bahçenin peyzajında hiç beton 
malzeme kullanılmazken tüm yapı 
ahşap malzemelerle inşa edildi. 
Mevcut ağaçların korunduğu projede, 
çam, kamelya, ardıç, biberiye ve defne 
gibi yeni ağaçlar da peyzaja eklendi.

UÇAN TERASTAN ÜÇ 
KÖPRÜ DE GÖRÜLÜYOR

Millet Bahçesi’nin içinde 
bulunan ve en çok cezbetmesi 
beklenen yer ise ‘uçan teras’ 
olarak adlandırılan bölüm. 
Teras, tüm İstanbul’u ayaklar 
altına sererek gelenlere seyir 
zevki sunuyor. Boğaza hakim 
bir yerde bulunan terastan 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
ve Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün bir bölümü 
görülebiliyor. Aynı anda 2 bin 
500 kişi istifade edebilecek 
şekilde dizayn edilen parkın bir 
bölümünde aydınlatma güneş 
panelleriyle sağlanıyor. (DHA)

Nakkaştepe M�llet Bahçes�

Nakkaştepe M�llet Bahçes�

Çırpıcı M�llet Bahçes�
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Türkiye Satılık Konut 
Fiyat Endeksi’nin 
Ekim ayında verdiği 
toparlanma sinyalleri 
yatay seyirde devam 

ediyor. Endeks bir önceki aya göre 
yüzde 0,30, geçen yılın aynı dönemine 
göre ise yüzde 6,65 oranında arttı. 
RE D -GYODER Yeni Konut 
Fiyat Endeksi’ne göre Kasım ayında, 
markalı konut projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen satışların yüzde 
8’lik kısmının yabancı yatırımcılara 
yapıldığı gözlemlendi.
Bu ay itibarıyla 120’inci defa 
yayınlanan ve 10’uncu yılını 
kutlayan Türkiye Satılık Konut Fiyat 
Endeksi’ne göre Türkiye genelinde 
konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 
0,30 artarken, son üç ayda yüzde 0,53, 
son altı ayda yüzde 1,98, son bir yılda 
yüzde 6,65, son üç yılda yüzde 30,61, 
son beş yılda ise yüzde 79,44 oranında 
arttı. Konut kira değerleri ise son bir 
ayda yüzde 0,10, son üç ayda yüzde 
0,07 azalış gösterirken, son 6 ayda 
yüzde 3,54, son 1 yılda yüzde 5,95, 
son 3 yılda yüzde 22,88, son 5 yılda ise 
yüzde 62,49 oranında artış gösterdi.
RE D -GYODER Yeni Konut 
Fiyat Endeksi’ne göre kasım ayında, 
markalı konut projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen satışların yüzde 
8’lik kısmının yabancı yatırımcılara 

Gayr�menkul sektöründek� 
toparlanma sürüyor

Yen� Konut F�yat Endeks�, Kasım ayında b�r öncek� aya göre yüzde 0,27 
oranında, geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 2,92 oranında, artış 

gösterd�.
yapıldığı gözlemlendi ve böylece 
yabancı yatırımcı oranı geçtiğimiz 
ay yakaladığı son iki yılın rekor 
seviyesinden sonra ilk defa düşüş 
gösterdi. Yabancı yatırımcıların tercih 
noktasında ağırlıklı olarak (yüzde 44) 
2+1 özellikteki konutların öne çıktığı 
gözlemlendi. Onu yüzde 33 ile 1+1 
ve yüzde 14 ile 3+1 konutlar izledi. 
Son altı aylık ortalamanın yüzde 13 
olduğu yabancı yatırımcılara satışlar 
temmuz ayında yüzde 9, ağustos 
ayında yüzde 11, eylül ayında yüzde 
18, ekim ayında ise yüzde 19 oranında 
gerçekleşmişti.

BİTMEMİŞ KONUTLAR DAHA 
ÇOK TERCİH EDİLİYOR
Kasım ayında satışı gerçekleştirilen 
konutların yüzde 36’sı bitmiş konut 
stoklarından oluşurken, yüzde 64’ü 
ise bitmemiş konut stoklarından 
oluştu. Bitmemiş konutların satış 
oranında 4 puanlık bir düşüş olurken, 
bitmiş konutların satış oranında ise 4 
puanlık bir artış yaşandı. Ayrıca Yeni 
Konut Fiyat Endeksi, kasım ayı stok 
erime hızı değerlendirildiğinde adet 
bazlı yüzde 3,9 oranında, metrekare 
bazlı ise yüzde 3,3 oranında erime 
gözlemlendi.
Yeni Konut Fiyat Endeksi Kasım 
ayında bir önceki aya göre 1+1 
konut tipinde yüzde 0,71 oranında; 

2+1 konut tipinde yüzde 0,16 
oranında; 3+1 konut tipinde yüzde 
0,38 oranında artarken; 4+1 konut 
tipinde ise yüzde 0,56 oranında 
azaldı. Metrekare bazında ise 
51-75 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0,56 oranında; 
76-100 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0,22 oranında 
düşerken; 101-125 metrekare 
büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 
0,32; 126-150 metrekare büyüklüğe 
sahip konutlarda yüzde 0,33 oranında 
artarken; 151 metrekare ve daha 
büyük alana sahip konutlarda ise 
yüzde 0,51 oranında azalma gösterdi.
Yeni Konut Fiyat Endeksi, Kasım 
ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 
oranında, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2,92 oranında, endeksin 
başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak 
ayına göre ise yüzde 83 oranında 
artış gösterdi ve endeks değeri 183’e 
ulaştı. Yeni Konut Fiyat Endeksi 
kasım ayında bir önceki aya göre, 
İstanbul Asya Yakası’nda yer alan 
markalı konut projelerinde yüzde 
0,21 oranında; İstanbul Avrupa 
Yakası’nda yer alan markalı konut 
projelerinde ise yüzde 0,39 oranında 
arttı. Endeksin başlangıç dönemine 
göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki 
projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 
10,10 puan fazla artış gösterdi.
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Türkiye’de 2011 yılında 
yapımına başlanan ve 
özel sektörün tek noktaya 
yaptığı en büyük yatırım 
olan Star Rafinerisi, 

büyük bir törenle faaliyete geçti. 
Star Rafineri, Avrupa, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda 
gerçekleştirilen en büyük petrol 
operasyonları arasında yer alıyor.

İzmir Aliağa’da yaklaşık 6.3 milyar 
dolar yatırımla kurulan rafineri, aynı 
zamanda Türkiye’deki ilk ‘Stratejik 
Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip 
proje olma özelliği de taşıyor. Yıllık 
10 milyon ton ham petrol işleme 
kapasitesi bulunan ve doğrudan 1.100 
kişiyi istihdam edecek olan rafinerinin 
cari açığa yıllık 1.5 milyar dolar katkı 
yapması bekleniyor.

RAFİNERİNİN 
STARI

Azer� SOCAR’ın �nşa ett�ğ� ‘Star Raf�ner�’ açıldı. Mal�yet� 6.3 
m�lyar dolar olan ve motor�nde �thalatı yüzde 40’ın altına 

�nd�recek proje, Türk�ye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı 
en büyük yatırım özell�ğ� taşıyor.

Stratejik ürünlere odaklanan Star 
Rafineri’de, yılda 4,8 milyon ton dizel 
ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra jet 
yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin 
de üretimi gerçekleştirilecek.

Star Rafineri, Azerbaycan 
Devletinin Petrol Şirketi SO AR 
tarafından 7 yılda tamamlandı. 
Aliağa Siteler Mahallesinde 2 bin 
680 dönümlük alanda hizmet veren 
rafineri, Türkiye’nin işlenmiş petrol 
ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini tek 
başına karşılayacak.

AVRUPA’NIN EN MODERNİ
Rafineri her yıl petrol fiyatlarına 

bağlı olmakla birlikte 6-8 milyar 
dolarlık bir ticaret hacmi oluşturacak. 
Türkiye’de ilk kez rafineri petrokimya 
entegrasyonunu kuran yatırım, 

Avrupa’nın en modern tesisi olacak.
Tesiste ham petrolün siyah ürün 

elde etmeden doğrudan yüksek katma 
değerli ürünlere dönüştürülecek. Bu 
özelliğiyle Avrupa’da 3 rafineriden 
biri olma özelliğine sahip.

Rafineri, Petkim, Petlim 
Konteyner Terminali, Petkim 
RES ve SO AR Depolama gibi 
tüm şirketlerin özel endüstri 
bölgesi kapsamında verilecek 
teşvik ve sağlanacak kolaylıklardan 
faydalanabilecek.

SO AR Türkiye Üst Yöneticisi 
aur Gahramanov, 2008’de Petkim’i 

satın alarak Türkiye pazarına 
giren SO AR Türkiye’nin şu ana 
kadarki yatırım miktarının 14,2 
milyar dolar olduğunu, tüm projeler 
tamamlandığında ise bu rakamın 19,5 
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milyar dolara ulaşacağını söyledi. 
Gahramanov, şunları kaydetti  
Gelecek yıl başlamayı planladığımız 

yeni petrokimya yatırımımız yine 
burada olacak. Daha önce STAR 
Rafineri için ilk Stratejik Teşvik 
Belgesi’ni almıştık. Şimdi de SO AR 
Türkiye’nin projelerinin bulunduğu 
araziyle ilgili başvurumuzun ardından 
ilk özel endüstri bölgesi unvanı 
almaktan çok mutluyuz. Bugüne 
kadar Türkiye’de dev projelere imza 
attık. Bundan sonra da Türkiye 
ve Azerbaycan ekonomilerini 
geliştirmek için durmadan çalışacağız. 
Özel endüstri bölgesi olarak artık 
iş süreçleri daha da hızlanacak. Biz 
Türkiye’de, hükümetin de öncelikli 
sektör olarak belirlediği petrokimyayı 
merkeze alarak büyük bir entegre 
tesis haline gelebilmek için kollarımızı 
sıvadık.

2019’DA TAM KAPASİTEYE 
ULAŞACAK

STAR Rafineri, açılışının 
ardından kademeli olarak üniteleri 

devreye aldı. STAR Rafineri Genel 
Müdürü Mesut İlter, üretime 
başladıklarını dile getirerek 
2019’da tam kapasiteye ulaşmayı 
hedeflediklerini söyledi. İlter 
şöyle devam etti  Ürünlerimizin 
tamamını Türkiye’nin ithal ettiği 
ürünler oluşturuyor. Amacımız, 
ürünlerimizi iç pazara vererek cari 
açığın azaltılmasına yardımcı olmak 
ve ekonomiye değer kazandırmak.  

EKONOMİYE KATKILARI NE 
OLACAK?

Star rafinerisi yılda yaklaşık 10 
milyon ton, yani günde 200 bin varil 
işleme kapasitesine sahip olacak ve 
Rafineri tam kapasite ile üretime 
geçtiği zaman yılda 4 milyon 900 bin 
ton Ultra Düşük Kükürtlü Motorin, 1 
milyon 300 bin ton afta, 457 bin ton 
Karışık Ksilen, 1 milyon 630 bin ton 
et Yakıtı, 260 bin ton LPG, 525 bin 

ton Reformat, 692 bin ton Petrokok 
ve 159 bin ton Kükürt üretecek. 
Böylelikle
• Mevcut durumda yüzde 80 olan 

LPG ithalatı yüzde 70’e düşecek.
• Dizelde rekabet artacak, ithalat 

oranı yüzde 40’ın altına inecek.
• Türkiye’nin tüm jet yakıtı ihtiyacı 

karşılanacak.
• Böylelikle rafinerinin Türkiye’nin 

dış ticaret açığına katkısı 1,5 
milyar dolar olacak.
Petkim açısından yüzde 18 

oranında dolaylı paya sahip 
olduğu Rafineri tesisinin Şirket’in 
maliyetlerini düşürmesi ve karlılığa 
yıllık bazda 100 milyon dolar katkı 
yapması beklenmektedir.

Rafineri ile birlikte açılışı 
gerçekleştirilen Petlim Konteyner 
Terminali ise yıllık 1.5 milyon TEU 
kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük 
3 limanından biri. Petlim Konteyner 
Terminaline de yaklaşık 400 milyon 
dolar yatırım yapıldı.

SO AR’ın alternatif enerji 
alanında gerçekleştirdiği önemli 
projesi olan PETKİM Rüzgar 
Enerji Santrali 51 megavat güce 
sahiptir ve projeye 55 milyon euro 
yatırım yapıldı. Santral, Türkiye’nin 
genel enerji sistemine bağlı olarak, 
SO AR’ın Aliağa’daki enerji 
talebinin karşılanmasına da önemli 
katkı sunacak.

Rafineri inşaatının en yoğun 
döneminde 14 ülkeden 3000’in 
üzerinde mühendis olmak üzere 
toplam 19.500 kişi çalıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alyev

ENERJİDE DÖRT 
KOLDAN YATIRIM 

Türk�ye’de dört koldan enerj� yatırımları 
sürüyor. Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı 
Fat�h Dönmez, Kars’tan Ed�rne’ye kadar 
her �lde 40-50’ser megavatlık güneş 
enerj�s� santral� yapılacağını söyled�.
Türk�ye’n�n �lk sondaj gem�s� Fat�h’�n 
Antalya açıklarında çalışmalarını 
sürdürdüğünü bel�rten Enerj� ve Tab�� 
Kaynaklar Bakanı Fat�h Dönmez, 
“Fat�h sondaj gem�m�z Akden�z’de �lk 
sondajını gerçekleşt�recek. İnşallah, 
�k�nc� gem�y� de yakın b�r zaman 
�çer�s�nde f�lomuza katacağız. Özell�kle 
Akden�z’de uluslararası hukuktan 
kaynaklı kaynaklarımızı sonuna kadar 
koruyacağımızı �fade etmek �ster�m” 
ded�. 
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Dış ataklarla spekülatif 
olarak yükselen 
döviz kurları iç 
pazarda enflasyon 
baskısı yarattı. İthal 

mallarının artan fiyatı, iç pazarda 
tüketicinin cebine zam olarak yansıdı, 
bu da aylık enflasyon rakamları 
üzerinde kendisini hissettirdi. Dış 
müdahalelere karşı ekonomiyi 
koruyan tedbirleri arka arkaya 
hayata sokan ekonomi yönetimi, 
enflasyondaki bu riski görerek, 
bu konuda da ayrı bir mücadele 
programını kamuoyuna duyurdu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, ‘Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele’ başlığını taşıyan 
programı, firmalara ucuz finansman 
desteğinden, ürünlerde yüzde 
10 indirime kadar birçok önlemi 
beraberinde getirdi.

İŞTE PROGRAMDAKİ ANA 
MADDELER:

 İşletmelere TL insi krediler 
için yüzde 14’e kadar finansman 
desteği sağlanacak.

 İhracatçı KOBİ’lere 200 bin 
dolara kadar 6 ay vadeli düşük 
faizli kredi desteği sağlanacak.

 Firmalar Yüzde 10 İndirim 
Yapacak

 Elektrik ve doğalgaza yılsonuna 
kadar zam yapılmayacak.

 KD  iadeleriyle ilgili ödeme 
süreçleri hızlandırılıp yıl 
sonuna kadar başvurular 
neticelendirilecek.

 Bankalar, yüksek faizlerde 
kullandırılan kredilerin faizini 
yüzde 10 düşürecek. 

 Kısmi çalışma devreye sokulacak. 
Şirketlerin işten çıkarması 
önlenecek.

 Meyve sebze fiyatlarının 
ucuzlaması için Hal Yasası 
değiştirilecek. Komisyonculuk 
kaldırılacak.

 Kira artışları tüketici fiyatlarına 
göre yapılacak.
Bakan Albayrak bakanlar ve iş 

dünyası temsilcilerinin katılımıyla 
açıkladığı programlar yatırımcı 
güvenini ileriye taşıyacaklarını 
söyledi. Bakan Albayrak sözlerini 

ENFLASYONLA 
TOPYEKÜN 

MÜCADELE ZAMANI
Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Berat Albayrak’ın 

öncülüğünde başlayan ‘Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele’ programı, f�rmalara ucuz f�nansman 

desteğ�nden, ürünlerde yüzde 10 �nd�r�me kadar 
b�rçok önlem� beraber�nde get�rd�.
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Bakan Albayrak: 
“Vatandaşlarımız 
�nd�r�m logolu 
ürünler� terc�h 
ets�n.”

şöyle sürdürdü  Bütün paydaşların 
birlikte kazandığı bir tablo 
oluşturacağız. İşsizliğin artmaması 
için neler yapabiliriz bunları da 
çalıştık. İş dünyamız ve birliklerimizle 
iletişime geçerek görüşmeler yaptık. 
İşçi çıkarmalarının önüne geçilmesi 
aşamasında işletmelerimize destek 
vereceğiz. Tüm firmalarımızdan 
asgari yüzde 10 indirim yapmalarını 
talep ettik. Yüzde 10 indirim 
enflasyon sepetindeki tüm 
ürünleri kapsıyor. Bu kapsamda 
‘enflasyonlamucadele.org.tr’ diye 
bir site kurduk. Kampanyaya destek 
olmak isteyenler bu siteden dahil 
olabilir. Sözleşmelerde Türk Lirası’na 
geçiş, tüketici kredileri ve kredi kartı 
taksit oranlarına sınırlama adımlarını 
attık.

HAL YASASI’NDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Hal yasasında değişiklik 
yapılacak. Meclise gelmesiyle ilgili 
süreç bu ay içerisinde nihayete 
eriyor. Yeni haller kurularak satıcı 
sayısının ve rekabetin artırılması, 
üretici ve üretici örgütlerinin satış 
imkânlarının artırılması öncelikli 
hedef olacak. Ürünlerin bozulmasını 
engellemek için depolama, ambalaj, 
nakliyat konularında yeni standartlar 

uygulamaya konulacak. Çok özgün 
bir modeli Tarım Bakanlığımız, 
Ticaret Bakanlığımız ve biz çok detay 
şekilde çalışmaya başladık. Yasal 
düzenleme sonrası Türkiye’ye özgün 
yeni bir stratejik model üzerinde 
eş zamanlı da çalışıyoruz. Gıda 
ürünlerinde fiyat dalgalanmasının 
büyük veri ve ileri analitik yöntemler 
kullanılarak yakından takip edileceği 
Ürün Gözetim Mekanizması için 
çalışmalar başladı.

Enflasyon ile yapısal adımlarla 
yapacağımız mücadelenin yanında, 
spekülatif fiyat artışlarına sebep 
olan fırsatçılık, stokçuluk ile etkin 
mücadele edeceğiz. Bu kapsamda 
vatandaşlarımızın doğrudan 
şikâyetlerine yanıt vermek için 
Ticaret Bakanlığı’nın ‘Alo 175’ 
hattı üzerinden şikâyet ve başvuru 
kanallarını genişletiyoruz. Ayrıca 
BDDK içerisinde de bankalarla 
ilgili kampanya takibi ve özellikle 

reel sektörün kredi süreçlerindeki 
şikâyetlerinin daha etkin takibi 
için de var olan çağrı merkezini 
güçlendireceğiz. Fiyat takibi için ürün 
gözetimi kurulacak. atandaşlarımız 
yüzde 10 indirim logosu olan 
işyerlerini tercih etsinler.

İŞ DÜNYASINDAN TAM 
DESTEK

Topyekün Mücadeleye iş 
dünyasının önde gelen kuruluşları 
da tam destek vererek programın 
uygulama alanının genişlemesine 
katkı sağladı. İşte belli başlı kuruluş 
ve şirketlerin açıklamaları

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız tarafından hazırlanan 
Enflasyonla Mücadele Programı’nı 
ve Bakanımız Berat Albayrak’ın mali 
disiplini koruma ve fiyat istikrarını 
sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm 
bu sıkıntıları gidermek anlamında 
önemli buluyor ve destekliyoruz  
dedi.

Koç Topluluğu, ‘Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele Programı’nı, 
uygun sektörlerde ve belirli 
ürünlerde yapacakları indirimlerle 
destekleyeceğini açıkladı. Koç 
Topluluğu’ndan yapılan açıklamada 
şu konuların altı çizildi  Hiç 
şüphesiz uzun vadeli sürdürülebilir 
büyümeyi sağlama yolunda en 
öncelikli unsur ekonomide güven 
ortamının oluşmasıdır. Doğru 
politikalarla sanayimizi güçlendiren, 
Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat 
kabiliyetlerimizi artıran ve yatırımları 
teşvik eden bir yaklaşım ülkemizin 
sahip olduğu potansiyeli daha da 
ileri taşıyacaktır. Bu bağlamda, 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
tarafından başlatılan, ‘Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele Programı’nı 
uygun sektörlerde ve belirli 
ürünlerde yapacağımız indirimlerle 
destekliyoruz.

Sabancı Topluluğu, enflasyonla 
mücadele seferberliğinde destek 
olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek 
amacıyla; regüle olmayan sektörlerde, 
üretimi olan ürünlerin satışlarında 
gereken indirimi yapacak.

Sabancı Topluluğunun 

Haz�ne ve Mal�ye Bakanı 
Berat Albayrak
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enflasyon programıyla ilgili 
açıklamaları şöyle  Enflasyonla 
mücadele seferberliğine destek 
olmak ve enflasyonu aşağıya 
çekmek amacıyla; regüle olmayan 
sektörlerde, üretimimiz olan 
ürünlerin satışlarında gereken 
indirimi yapacağız. Bu yaklaşımın, 
hem makro hem mikro ekonomik 
göstergelere olumlu yansımalarını 
en kısa sürede görmeyi temenni 
ediyoruz. Geçmişte defalarca 
başardığımız gibi, yaşanan sıkıntıları 
birlik ve beraberlik anlayışı 
içinde hareket ederek yine geride 
bırakacağımıza yürekten inanıyoruz.

GEREKLİ FEDAKÂRLIĞI 
GÖSTERMELİYİZ

MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan da büyük 
hedeflerin büyük fedakârlıklar 
istediğini kaydetti. Kaan, Değişim 
için gerekli fedakârlığı göstermeliyiz  
dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 
Enflasyonla Mücadele Programı’nın 
bu zor dönemden çıkış için en 
önemli adım olduğunu vurguladı. 
Bilecik, İş dünyası olarak hep 
birlikte bu programın başarısı için 
sorumluluk almaya, elimizden geleni 
yapmaya hazırız  dedi.

Türkiye Bankalar Birliği 
Başkanı Hüseyin Aydın, Enflasyonla 
Topyekün Mücadele Programı 
öncesinde yaptığı konuşmada 
Ekonominin finansmanı için kaynak 

sağlamaya devam edeceğiz  dedi.
Yıldız Holding, Ülker Bisküvi ile 

ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış 
Mağazaları, diğer uygun sektörlerde 
ve belirli ürünlerde tüm Türkiye’de 
satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli 
kampanyalarla destekleyerek indirim 
yaptıklarını açıkladı.

A101 marketler zinciri de 8 bin 
marketlerinde enflasyonla topyekun 
mücadele sürecinde, indirim 
kampanyalarını güçlendirerek devam 
ettireceğini duyurdu. Açıklamada 
Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış 

fiyatı artmadıkça artmayacak. A101 
fiyatları, her zaman enflasyonun 
altında olacak  denildi.

UCUZ ET 
PROJESİ 
DEVAM 
EDECEK

Tarım ve Orman 
Bakanı Bek�r 
Pakdem�rl�, tohumdan 
sofraya kadar g�den 
tüm z�nc�rdek� 
olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak �ç�n 
çalıştıklarını vurguladı. 
Pakdem�rl�, “Ucuz 
et projes� devam 
edecek. Çaykur zam 
yapmayacak. Tüm 
z�nc�r mağazalar 50 
üründe 2 ay boyunca 
yüzde 10 �nd�r�m 
yapacak. TMO p�r�nc� 
yüzde 20-40 �nd�r�mle 
arasında satacak. 
Carrefour, BİM, Şok, 
M�gros ve Metro 50 
üründe �k� ay süreyle 
yüzde 10 �nd�r�m 
yapacak” ded�.

Tarım ve Orman Bakanı  
Bek�r Pakdem�rl�

K�ra artışları 
tüket�c� 

f�yatlarına 
göre 

yapılacak



ARALIK 2018   17

Sanay� Bakanı 
Mustafa 

Varank

A�le Çalışma 
ve Sosyal 

Bakanı Zehra 
Zümrüt 
Selçuk

İŞLETMELERE YENİ 
FİNANSMAN DESTEĞİ
Sanay� Bakanı Mustafa Varank da 
enflasyonla mücadele konusunda 
Bakanlığının yapacaklarını şu sözlerle 
özetled�: “Öncel�kle f�nansman destek 
programını hayata geç�r�yoruz. 
İşletmeler�n TL c�ns� kred�ler�nde yüzde 
14’e kadar f�nansman desteğ� vereceğ�z. 
İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 
b�n dolara kadar 180 gün vadel� l�bor 

EMEKÇİYİ DE İŞVERENİ 
DE ENFLASYONA 
EZDİRMEYECEĞİZ
A�le Çalışma ve Sosyal Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk emekç�y� de �şveren� de 
enflasyona ezd�rmeyecekler�n� söyled�. 
Bakan Selçuk, “İşveren� desteklemek �ç�n 

oranında yen� b�r destek ver�yoruz. 
3 m�lyar l�ralık f�nansman er�ş�m 
sağlanmış olacak. KOSGEB borçları 1 
yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından 
destek kararı alınan üç farklı programla 
toplamda 1 m�lyar l�ralık mak�ne ve 
teçh�zat yatırımına yüzde 25’e kadar 
�lave destek sağlayacağız. Car� açığa 
neden olan ürünler �ç�n yerl�leşt�rme 
programı kapsamındak� �k�nc� 
çağrımızda, en az 1,5 m�lyar l�ralık yen� 
yatırıma destek vereceğ�z.”

pol�t�kalar gel�şt�rmeye devam edeceğ�z. 
Yapısal reformlar konusunda enflasyonla 
mücadeleye destek vereceğ�z. B�rçok 
reform paket� programın �ç�nde yer 
alacak. İst�hdamı destekleyecek yen� 
programlar da açıklayacağız. Kısa 
çalışma ödeneğ�n� yakın zamanda 
planlıyoruz” d�ye konuştu.

Topyekûn 
Mücadeleye �ş 
dünyasının önde 
gelen kuruluşları 
da tam destek 
vererek programın 
uygulama alanının 
gen�şlemes�ne 
katkı sağladı.



HABER
SEKTÖRDEN

İMAR 
BARIŞINDA 

SONA GELİNDİ
Kamuoyunda İmar Barışı olarak b�l�nen Yapı 
Kayıt Belges�’ne başvurular 31 Aralık 2018 

tar�h�nde sona er�yor.  Kasım sonu �t�bar�yle 
�mar barışına 8.9 m�lyon k�ş� başvurdu. 

Yılsonu gel�r beklent�s� 10 m�lyar l�ra olarak 
açıklandı.

Kamuoyunda İmar Barışı 
olarak bilinen Yapı 
Kayıt Belgesi başvuru 
süresi, 31 Aralık 2018 
tarihinde sona eriyor. 

Ekim sonu bitmesi beklenen başvuru 
süreci, umhurbaşkanlığı kararıyla 
yılsonuna kadar uzatılmıştı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
uygulanan İmar Barışı kapsamında 
başvurular Türkiye genelinde 8 
milyonu aştı. Kasım sonu itibariyle 
İmar Barışı’ndan faydalananların 
sayısı 8.9 milyon olarak açıklandı. 
Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 
milyon lira gelir söz konusu.

BEKLENTİNİN 4 MİLYAR LİRA 
ÜZERİNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, beklentilerinin yaklaşık 14-15 
milyon vatandaşın bu uygulamadan 
faydalanması yönünde olduğunu 
söylerken, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak da uygulamadan 10 
milyar lira gelir olacağını tahmin 
ettiklerini söyledi. Berat Albayrak, 
imar barışı ile beklentilerden 4 
milyar lira fazla gelir elde edileceğini 
açıkladı. Bütçe gelirlerinin, 
Yeni Ekonomi Programı (YEP) 
beklentilerinden daha iyi seyrettiğini 
anlatan Albayrak, 630,5 milyar lira 
olarak öngörülen vergi gelirlerimize 
ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı 
şekilde sürüyor. 119,1 milyar liralık 
vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar 
üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 
9 milyar liralık beklentimizin 500 
milyon lira, imar barışında 6 milyar 
liralık beklentimizin 4 milyar lira 
üzerinde gerçekleşme olacağını 
tahmin ediyoruz  yorumunu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 
vatandaşın devletle ihtilaflı 
durumunun ortadan kaldırılması, 
imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat 
eklerine aykırı yapıların kayıt altına 
alınması yoluyla bu yapılara yasallık 
kazandırılması hedeflenen ‘İmar 
Barışı’ düzenlemesine başvurular 8 
Haziran’da başlamıştı.

DEVLETLE İHTİLAFI ÇÖZECEK
umhurbaşkanı ve AK 

Parti Genel Başkanı Recep 
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Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanı Murat Kurum

İmar Barışında 
RAKAMSAL 
GERÇEKLER

Türk	ye’dek	 13 m	lyon konutun 
	skan sorunu bulunuyor. İmar barışı 

kapsamında bu sorun çözülmek 
	sten	yor. 

Kayıt bedeller	 Emlak Verg	s	 
Kanunu’na göre bel	rlenen emlak 
verg	 değer	 	le yapının Çevre ve 
Şeh	rc	l	k Bakanlığı’nca bel	rlenen 
yaklaşık mal	yet bedel	n	n toplamı 

üzer	nden konutlarda yüzde 3, t	car	 
kullanımlarda yüzde 5 oranında 

alınacak. 

İMAR 
BARIŞINDA 

DOĞRU 
BİLİNEN 

YANLIŞLAR

Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat 
Yüksek Mühend	s	 Hakan Çatalkaya, 
vatandaşların evler	n	n küçük b	r 
bölümünde 	mara aykırılık dah	 olsa 
toplam evler	 üzer	nden para ödemeler	 
gerekt	ğ	ne d	kkat çekt	. Çatalkaya, 
yapılan başvuruların çoğunun yanlış 
olduğunu bel	rterek, başvuru düzeltme 
hakkının 	se sadece b	r kez olduğunu 
söyled	. 
 Vatandaşların eller	nde mezura 	le 
yaptıkları metrekare ölçümler	n	n 
çoğunlukla yanlış olduğunu ve 	skan 
tapu alımı 	ç	n ç	z	len proje aşamasında 
bu yanlışın ortaya çıktığını anlatan 
Çatalkaya, “Vatandaşlar 	mar barışı 
başvurusu sonrası yapı kayıt belges	 
ödemes	n	 yaptıktan sonra E-Devlet 
S	stem	 üzer	nden Yapı Kayıt Belgeler	’n	 
alıyorlar ancak bu belgey	 almaları 
başvurunun doğru olduğu anlamına 
gelm	yor. Özell	kle b	reysel başvuru 
yapanlar ve beled	ye ve bakanlık İmar 
Barışı of	s	ne g	d	p başvuru yapan 
çoğu k	ş	n	n beyanı yanlış görünüyor. 
İskan tapusu 	ç	n ç	z	len projen	n Yapı 
Kayıt Belges	 	ç	n yapılan 	lk beyan 	le 
uyumsuz olması hal	nde c	dd	 sorunlar 
	le karşılaşılab	l	yorlar. Bunu düzeltmek 
	ç	n 	se sadece tek b	r hakları var” ded	. 

Tayyip Erdoğan, imar barışına 
da değinerek, İmar barışıyla 
ülkemizin her köşesine yayılmış 
13 milyon imarsız birimin hukuki 
sorununu, yani buraların kullanıcısı 
olan vatandaşlarımızın devletle 
ihtilafını çözmeyi hedefliyoruz  
dedi. umhurbaşkanı Erdoğan 
sözlerini şöyle sürdürdü  Şu anda 
başvurular sürüyor. İnşallah bu 
sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar 
barışından faydalanacak görünüyor. 
Bu süreçte binlerinin süreci istismar 
etmesine, fırsata çevirmesine asla göz 
yummuyoruz.  

12 ADIMDA İMAR 
BARIŞI BAŞVURUSU 

1.  İmar barışına başvuru yapılması 
2.  B�nanız �ç�n tüm resm� 

�ncelemeler�n yapılıp; �mar barışı 
başvuru kapsamının doğru b�r 
şek�lde bel�rlenmes� 

3.  İmar Barışı �ç�n b�nada gerekl� 
tüm tekn�k testler�n yapılması 

4.  İmar Barışı �ç�n bakanlığa 
gerekl�ğ� b�lg�ler�n beyan 
ed�lmes� 

5.  İmar Barışı �ç�n yapı kayıt 
bedel�n�n hesaplanıp, ödemen�n 
yapılması 

6.  Bakanlık onaylı yapı kayıt 
belges�n�n çıkarılması 

7.  Resm� kurumlara �mar barışından 
yararlandığınızın b�ld�r�lmes� 

8.  İskanlı tapu �ç�n b�na projes�n�n 
hazırlanması 

9.  B�na zem�n tesp�t tutanağının 
Kadastro Müdürlüğü’ne 
onaylatılması, beled�yeden 
‘İskan Olur’ yazısının alınması 

10.  İmar Barışı dosyasının tapuya 
tesl�m ed�lmes� 

11.  İskanlı tapu bedel�n�n hesaplanıp 
ödemen�n yapılması 

12.  İskanlı yen� tapuların çıkarılması

İZMİR İLK SIRADA 

İmar Barışında 600 b	n başvuru 	le İzm	r, 
Türk	ye genel	nde 	lk sıraya yükseld	. 
Çevre ve Şeh	rc	l	k İzm	r İl Müdürü 
Selahatt	n Varan, İzm	r’de 2,5 m	lyon 
c	varında yapı stoku bulunduğunu, 
1 m	lyon 300 b	n b	r	m yapının İmar 
Barışından faydalanması gereken yapılar 
olduğunu kaydett	. Varan, 600 b	n 
başvuru 	le İzm	r’	n Türk	ye genel	nde 	lk 
sıraya yükseld	ğ	n	 söyled	. 
İzm	r’de 	mar barışından faydalanan 
projeler	n toplam değer	 700 m	lyon 
l	rayı aştı. İzm	r’de yüzde 18.6 oranla 
en çok Bornova 	lçes	nde müracaat 
yapılırken, Bornova’yı yüzde 12.5 	le Buca 
tak	p ett	.



20   ARALIK 2018

HABER
EĞİTİM

Ataşehir Emlak Konut 
Ortaokulu, Emlak 
Konut GYO A.Ş. 
sponsorluğunda, 2014 
yılında İstanbul’da 

kuruldu. Okul, 1 müdür, 3 müdür 
yardımcısı, 2 memur, 17 hizmetli 
ve 72 öğretmeniyle 10-14 yaş 
aralığındaki 1375 öğrenciye hizmet 
veriyor. İki bina olarak faaliyet 
gösteren okul kampüsünde 40 derslik 
yer alıyor. Buna ek olarak binalarda 
iki konferans salonu, iki fen bilimleri 
laboratuvarı, iki yemekhane, bir 
müzik atölyesi, bir görsel sanatlar 
atölyesi, bir bilgisayar laboratuvarı, 
bir robotik kodlama atölyesi, PDR 

öğretmenlerine ait üç görüşme odası, 
yönetici, öğretmen, memur ve okul 
aile birliği üyelerinin yararlandığı 
10 çalışma odası, bir kütüphane ve 
bir revir bulunuyor. Yaklaşık 15 
dönüm arazi üzerine kurulu olan 
okulun bahçesinde, peyzaj ve yürüme 
alanlarıyla birlikte bir spor salonu, 
bir futbol sahası, bir basketbol 
sahası ve geniş öğrenci kafeteryası 
yer alıyor. Tüm sınıflar, atölyeler 
ve laboratuvarlar, Apple markalı 
bilgisayarlarla entegre olarak çalışan 

SMARTBOARD markalı akıllı 
tahtalarla donatıldı. Tüm öğretmenler 
ve idareciler, öğrenci-öğretmen-
veli işbirliğinin interaktif olmasını 
sağlayan, online bir platform olan, 

lass Dojo’yu kullanıyor.
Okul bünyesinde kurulan Okul 

Aile Birliği üyeleri ve içerisinde 
üniversitede öğretim görevlisi olan 
akademisyenlerin de yer aldığı 
Okul Danışma Kurulu üyeleri, okul 
gelişimine pozitif katkı sağlayarak 
aktif şekilde çalışıyor. Ataşehir 

YENİ NESİL 
OKULLAR BAŞARIYI 

KAÇINILMAZ KILIYOR
Ataşeh�r Emlak Konut Ortaokulu, hem ders hem ders dışı etk�nl�kler�yle, 

öğrenc�ler�n yetenekler�n� keşfederek onları �lg� alanlarına yönlend�ren b�r 
eğ�t�m anlayışıyla başarıya götürüyor.
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Emlak Konut Ortaokulu, İngilizce 
ağırlıklı eğitim veren ilk devlet 
ortaokuludur. Bu İngilizce program 
kapsamında, 5. sınıflar haftalık 18 
saat zorunlu İngilizce dersleri alırken, 
6., 7. ve 8. sınıflar haftalık 10 saate 
yakın zorunlu İngilizce dersi alıyor. 
Ayrıca, her seviyeden öğrenciler, 
kendi ihtiyaçlarına ve taleplerine 
bağlı olarak, umartesi günleri 6 
saatlik ek İngilizce kursu alabilmekte. 
Bu İngilizce programının temeli, 

ambridge University Press’in 
katkılarıyla İngilizce öğretmenlerince 
atılmış. 

TÜBİTAK BİLİM FUARLARI
Öğrencilerin İngilizce öğretiminin 

hazır bulunuşluk, süreç, sonuç 
odaklı ölçme ve değerlendirilmesi 
aynı zaman da yapılan ölçümlerin 
belgelendirilmesi, Türkiye’deki 
TOEFL temsilciliği ofisi tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 2015 yılı 
Eylül ayında okula kayıt yaptıran 
312 öğrencinin dil seviyesi A1 
seviyesindeyken, aynı öğrencilerin 
yüzde 72’sinin dil seviyesi 2017 
yılı Haziran ayında B1 seviyesine 
yükselmiş. 2019 Haziran ayında ilk 
defa mezun verecek olan Ataşehir 
Emlak Konut Ortaokulu, öğrencilerin 
en az B2 seviyesinde İngilizce dil 
yeterliliğine erişmesini hedefliyor. 
Mezun vereceği bu öğrencilerin, 
TOEFL, LGS gibi ulusal ve 
uluslararası sınavlardan alacakları 
başarılar, aynı zamanda okulun 
kaliteli eğitim verdiğinin bilimsel 
göstergesi olacak. 

Okulda öğrencilerin çok yönlü 
bir şekilde yetişmesini desteklemek 
için yapılan ders dışı etkinlikler de 
gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin, 
danışman öğretmenlerin 
rehberliğinde, hazırladıkları 
projelerini sundukları TÜBİTAK 
Bilim Fuarları gerçekleştiriliyor. 2017 
yılında 20, 2018 yılında 40 projem 
TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş. 
Gerçekleştirilen bilim fuarlarında 
400’e yakın öğrenci projelerini 
sergileme şansı bulmuş. Fuarları başta 
Emlak Konut GYO Genel Müdürü 
ve ekibi olmak üzere, Milli Eğitim 
Yöneticileri, üniversite hocaları, 

konsoloslar ve birçok okuldan öğrenci 
ve veliler ziyaret etmiş. Öğrenci 
Meclisi, Emlak Konut GYO, Türk 
Telekom, Hürriyet Gazetesi, Anadolu 
Adliyesi, Marmara Üniversitesi ve 
1.Ordu Komutanlığı’na ziyaretler 
yapmış ve söyleşiler gerçekleştirmiş. 
Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım 
dersi kapsamında gerçekleştirilen 
Çanakkale Savaşı’nın 101. Yılında 
101 adet yağlı boya resim çalışması 
Emlak Konut GYO ofisinde 
sergilenmiş. Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi zümresi; İslam ve Tıp, İslam 
ve Bilim, İslam ve Sanat, İslam ve 
Ekoloji konulu söyleşi etkinliklerinde 
üniversitelerdeki akademisyenlerle 
okulun öğrencilerini buluşturmuş. 

FUTBOL TURNUVASINDA 
3’CÜLÜK GELDİ

Türkçe ümresi; Muzaffer İzgü, 
Aytül Akal gibi önemli birçok çocuk 
kitabı yazarlarını okul bünyesinde 
konuk ederek öğrencilerle bir araya 
getirmiş. Beden Eğitimi ümresi; 
İspanya, İtalya, Avusturya, Hollanda 
gibi Avrupa ülkelerinde futbol, 
basketbol, voleybol dallarında 
çok sayıda uluslararası spor 
organizasyonlarına okul takımlarının 
katılımını sağlamış. 2016 yılında 
okul, İspanya’da düzenlenen 
KOMM M T uluslararası futbol 
turnuvasında 3’cülük kupası almış. 
Bilişim Teknolojileri ümresi, 
okulun bünyesinde ‘robotik 
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kodlama’ öğrenmeye istekli ve 
yetenekli öğrencilerinden bir 
takım kurmuş. Kurulan Robotik 
Kodlama Takımı ‘First Lego League’ 
turnuvasında okulu başarılı bir 
şekilde temsil etmiş. Fen Bilimleri 

ümresi; SA E OUR SPE ES 
(S.O.S.) isimli proje kapsamında 
yapılan çalışmalar ile öğrencilerin 
Finlandiya’da düzenlenen bilim 
etkinliğine katılımını sağlamış. 
Matematik zümresi her yıl zengin 
görselliklerle dolu ‘pi günü’ 
etkinlikleri ve matematik öğrenmeyi 
eğlenceli hale getirmek amaçlı 
çeşitli aktiviteler düzenliyor. Müzik 

ümresi katkılarıyla, yaklaşık 50 
öğrenciden oluşan EKO Orkestrası 
kurulmuş. Orkestra belirli gün ve 
haftalar kapsamında düzenlenen 
törenler başta olmak üzere birçok 
etkinlikte sahne almaya devam 
ediyor. İngilizce ümresi her yıl 
EKOFEST adı altında birçok dans 
gösterisi, drama, koro, serginin 
yer aldığı geniş katılımlı festival ve 
sertifika törenleri düzenliyor. Bu yıl 
‘Smart Tools in Schools’ ve ‘Building 
Bridges Between ultures’ isimli 
iki Erasmus+ projesinde ortaklığı 
başlamış. Bu projeler kapsamında 
yaklaşık 50 öğrenci, 7 farklı Avrupa 
Birliği ülkesine gidecek. Bu yılki en 
önemli projelerden biri de Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 
yürüttükleri ‘Sıfır Atık’ projesi. 
Teknoloji Tasarım ümresi, sıfır 
atık ve geri dönüşüm temalı önemli 
çalışmalara öncülük edecek EKO-
Tim öğrenci örgütüne danışmanlık 
yapacakmış. Bilim fuarının ana 
teması da ‘Sıfır Atık’ projesi olacaktır. 
Öğrenciler bu yılki proje çalışmalarını 
bu konu üzerinde yoğunlaştıracak.

2019 Haz�ran ayında 
�lk defa mezun verecek 
olan Ataşeh�r Emlak 
Konut Ortaokulu, 
öğrenc�ler�n en az B2 
sev�yes�nde İng�l�zce 
d�l yeterl�l�ğ�ne 
er�şmes�n� hedefl�yor
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100 m�lyar dolarlık 
dönüşüm �ç�n ger� 
sayım başladı Enerj� K�ml�k 

Belges� artık 
mevcut yapılarda 
da zorunlu olacak. 
Yen� uygulama 1 
Ocak 2020 �t�bar�yle 
uygulamaya g�recek. 
Bu uygulamayla 
16 m�lyon konuta 
yalıtım yaptırılacak.
Hazırlayan: Asya Gülten
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Türkiye’de yalıtım pazarı 
son 10 yılda her yıl 
ortalama yüzde 20-
25 oranında büyüme 
performansı sergileyerek 

5 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişti. 
Başta yeni gayrimenkul projeleri ve 
kentsel dönüşüm projeleri kaynaklı 
bu büyüme bu yıl da sürecek. Bu yıl 
yüzde 5 olması beklenen büyümenin 
2019 yılında hızlanması bekleniyor. 
Çünkü yeni binalarda zorunlu olan 
Enerji Kimlik Belgesi artık mevcut 
yapılarda da zorunlu olacak. Yeni 
uygulama 1 Ocak 2020 itibariyle 
uygulamaya girecek. Bu uygulamayla 
16 milyon konuta yalıtım yaptırılması 
bekleniyor. Enerji Kimlik Belgesi 
alamayan ise konutunu satamayacak 
ve kiralayamayacak. Tapuda satış 
yapması için mutlaka gidip Enerji 
Kimlik Belgesi alması gerekiyor. 
Bekleyen bu konutların yalıtımı 
için gereken miktar ise 100 milyar 
dolar. Enerji Kimlik Belgesi ile tıpkı 
beyaz eşyadaki gibi evin tükettiği 
enerjiye göre belge verilecek. Kimlik 
uygulamasında A, B ve  gibi 
segmentler olacak. Mevcut binalar 
ise sadece mevzuta uygun ısı yalıtımı 
yaparak  sınıfı belge sahibi olabilir. 
Bu belgeyi alamayanlar ise evini 
kiralamayacak ya da satamayacak.

HER YIL 12 MİLYAR DOLARLIK 
TASARRUF GETİRECEK

Yalıtım sektörü enerji 
verimliliğinin kavramının giderek 
önem kazandığı günümüzde enerji 
tasarrufu sağlamada çok önemli bir 
unsur haline geldi. Türkiye’de enerji 
harcamaları çok yüksek. Ancak 
bunun önüne geçmek mümkün. 
Hatta Türkiye’de binalarda yapılacak 
yalıtım uygulamasıyla en az 12 milyar 
dolarlık tasarruf etmek mümkün. 
Türkiye enerji ihtiyacının yüzde 70’ini 
ithal ediyor. Bu yıl yurt dışına enerji 
faturaları için yapacağı ödemenin 
40 milyar doları bulması bekleniyor. 
Ayrıca kendi kaynaklarımız 
ürettiğimiz enerjiyle birlikte enerji 
faturaları için harcadığımız toplam 
para ise 60 milyar dolar. Bunun yüzde 
38-40’na yakınını yani 25-35 milyar 
dolarını binalarda kullanıyoruz. 

Binalarda kullandığımız enerjinin de 
yüzde 80’ini  ısıtma ve soğutma, yüzde 
20’sini ise aydınlatma ve elektrikli 
ev aletlerinin çalıştırılması amacıyla 
kullanıyoruz. Ancak 25 ila 35 milyar 
dolarlık enerji harcamaların yüzde 
75’i ise binalar yalıtımsız olduğu için 
boşa gidiyor. Bu binaların yalıtımlı 
olması halinde her yıl 10-12 milyar 
doların Türkiye’de kalması mümkün 
olacak.

NELER YAPILIYOR?
Türkiye’de bu konuda çeşitli 

adımlar atıldı. Yönetmeliklerle ısı 
yalıtım yeni binalarda zorunlu hale 
getirildi. Bu yılın Haziran ayında 
ise su ve ses yalıtımı zorunlu bir 
uygulama olarak eklendi. Buna ilave 
olarak ısı yalıtımı 2020 yılında tüm 
binalarda zorunlu olacak. 2020 için 
geri sayım başlarken hükümetinde bu 
konuda adımlar atacağı belirtiliyor. 
Hükümetin önemli bir harcama 
kalemi olan enerjiyle ilgili çalışmalar 
yaptığı belirtiliyor. Bu çalışmalar 
arasında 2019 yılının ‘Enerji Yılı’ ilan 
edilmesi de yer alıyor. Konuyla ilgili 
bilgi veren İ ODER ( sı, Su, Ses ve 
Yangın Yalıtımcıları Derneği) Genel 
Sekreteri Timur Diz, Yalıtımsızlık 
nedeniyle her yıl 12 milyar dolar 
israf ediliyor. 22 milyon binanın 
16 milyonu yalıtımsız. Bunların 
hepsinin iyileştirilmesi için 100 milyar 
dolar gibi bir para gerekli  dedi. 
Enerji Maliye ve Çevre Şehircilik 
Bakanlığı’nın katkısıyla başlayacak 
‘Enerji Yılı’ uygulamasıyla KD ’nin 
yüzde 1’e indirilmesi ve sektöre 
yönelik ucuz kredinin sağlanması 
beklendiğini ifade eden Timur 
Diz, Bu anlamda 2019 başlayacak 
çalışmalar  her yıl 12 milyar dolarlık 
tasarruf hedefine ulaşmak için önemli 
olacak  dedi.

Türk�ye’de b�nalarda 
yapılacak yalıtım 
uygulamasıyla en 
az 12 m�lyar dolarlık 
tasarruf etmek 
mümkün
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DAİREYE MALİYETİ 3 
İLE 4 BİN TL ARASINDA

Günümüzde ev kavramı artık başını 
sokacak kavramdan uzaklaştı. 
Artık ver�ml�l�ğ� ve konforu da 
�ç�nde barındırıyor. Bu açıdan 
bakıldığında su ve ses yalıtımı 
bunları da sağlayacak. İZODER’e 
göre 100 metrekarel�k b�r da�ren�n 
yalıtım mal�yet� 3 �la 4 b�n TL 
arasında. Mevzuatın get�rd�ğ� 
satandart yalıtımla faturaları yüzde 
60 oranında düşürmes� beklenen 
yalıtımla, yatırımın kend�n� amort� 
etme süres� �se 3 �la 5 yıl arasında. 
Dolayısıyla 10 yıldan önce kend�n� 
amort� ett�ğ� �ç�n yapılab�l�r b�r 
yatırım. Hatta derneğ�n ver�ler�ne 
yalıtım kalınlıklarının artışıyla 
amort� süres� enerj� tasarrufunun 
artmasıyla b�rl�kte amort� süreler�n�n 
daha da kısalması mümkün.

EVDE ENERJİ 
TASARRUFU İÇİN 
10 ALTIN KURAL
Yapılarda Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
Derneğ� - VERİMDER, 
evlerde faturaları 
düşürmen�n 10 yolunu 
anlattı.
 • TASARRUF ODAKLI ALIŞKANLIK 

EDİNİN
• MUTLAKA YALITIM YAPTIRIN
• KULLANMADIĞINIZ 

RADYATÖRÜ KAPATIN
• BEYAZ EŞYALAR DA 

AKILLANIYOR. AKILLI BEYAZ 
EŞYA ALIN

• GÜNEŞLİ GÜNLERDE EV İÇİNE 
GÜNEŞ DEPOLAYIN

• AKILLI SAYAÇLAR İLE ENERJİYİ 
TAKİP EDİN

• YALITIMLI PENCERELER İLE 
SICAKLIĞIN PENCERELERDEN 
KAÇMASINI ENGELLEYİN

• CİHAZ KAPATILSA DAHİ 
FİŞLERİ PRİZDEN ÇEKİN

• KALIN PERDE SEÇEREK 
ESTETİĞİNE DEĞİL İŞLEVİNE 
DİKKAT EDİN

• RADYATÖRLERİNİZE İYİ BAKIN, 
ÜZERİNİ KAPATMAYIN, HER YIL 
HAVASINI ALIN

KİŞİ BAŞI TÜKETİM 0,266 
METREKÜP

Türk�ye mantoloma olarak da 
adlandırılan ısı yalıtımı uygulamasında 
hal� hazırda Avrupa’nın en büyüğü 
konumunda. Ancak k�ş� başına düşen 
ısı yalıtımı malzemes� tüket�m�nde 
bu ülkeler�n 4-5 kat daha ger�s�nde. 
Türk�ye’de k�ş� başına 0.266 metreküpe 
yakın yalıtım malzemes� tüket�l�rken, 
Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�nde bu rakama 
ortalama 1 metreküp sev�yeler�nde. 
Türk�ye’de b�nalar 4-5 sant�metrel�k 
kalınlıkta yalıtım uygulanırken, AB 
ülkeler�nde uygulanan kalınlıklar �se 
15 �la 20 sant�metre. Böylece yüksek 
kalınlıkları seçen AB ülkeler� daha fazla 
enerj� tasarrufu sağlarken, aynı zamanda 
daha düşük karbonlu b�r büyüme ortaya 
koyab�l�yorlar. Özell�kle daha düşük 
karbonlu büyüme, enerj�de bağımsızlık, 
tasarruf,  konfor ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le 
mücadelede gel�şm�ş ülkeler neredeyse 
�k� yılda b�r gel�şt�rd�kler� yönetmel�kler� 
hayata geç�rerek sürdürüleb�l�r 
kalkınmada yalıtımdan faydalanıyorlar.

SES VE YANGIN 
YALITIMINA İLGİ ARTIYOR

Son dönemlerde yangın güvenl�ğ� ve ses 
yalıtımına yönel�k ürünler de sektöründe 
gündem�nde. İnsanların toplu olarak 
bulunduğu alışver�ş merkezler�, sanay� 
yapıları, spor salonları ve hastaneler 
g�b� yapılarda  yangına dayanımı 
yüksek m�neral yünlerden (cam yünü 
taş yünü) oluşan yalıtım malzemeler� 
kullanımı hayat� önem taşıyor. Özell�kle 
kentsel dönüşüm ve evlerde hac�mler 
arasındak� gürültünün artması �le b�rl�kte 
sektörün b�r d�ğer konusu da gürültü 
oldu. Sess�zl�ğe ulaşmada �se dış cephe 
yalıtımıyla b�rl�kte yapıların �ç duvar 
yüzeyler�, ara bölmelerde katlar arasında 
doğru ürünlerle  yapılan doğru yalıtım 
uygulamalarıyla gürültü sorunlarına 
çözüm get�r�leb�l�yor.

KİŞİ  BAŞI 
ISI YALITIM 
MALZEMESİ 

TÜKETİMİ (M3/KİŞİ)

2006 0,089

2007 0,104

2008 0,102

2009 0,106

2010 0,127

2011 0,159    

2012 0,190

2013 0,217

2014 0,251

2015 0,266

KAYNAK: İZODER                                            
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Çevrenin korunması 
ve çevre kirliliğinin 
önlenmesine yönelik 
düzenlemelerin yer 
aldığı Çevre Kanunu 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Kaynakların verimli yönetimi 
ile plastik poşetlerden kaynaklanan 
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, 
plastik poşetler satış noktalarında 
kullanıcıya veya tüketiciye ücret 
karşılığı verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, AA muhabirine 
Bakanlığın çalışmalarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. İlk 
100 günlük planlarının yüzde 98’ini 
gerçekleştirdiklerini, ikinci 100 
günlük icraatlarının da büyük bir 
kısmına başladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, marketlerde 
naylon poşet uygulamasına ilişkin alt 
limit olarak belirlenen 25 kuruşun 
üzerine çıkılacağını düşünmediğini 
ancak tekstil sektörü gibi bazı 
sektörlerde poşetin cinsine göre 
ücretlendirme olabileceğini dile 
getirdi. En alt sınır 25 kuruşun market 
poşetlerini kapsadığını belirten 
Kurum, Onun dışındakiler için 
açıkçası bir limit yok  diye konuştu.

Kurum, bu uygulama kapsamında 
alınacak geri kazanım payını, 
poşetlerin doğaya verdiği zararı 
engellemek ve çevrenin daha fazla 

Plast�k alışver�ş poşetler�n�n ücretl� satın alınmasını �çeren ‘Çevren�n 
Korunmasına Yönel�k Kanun’ Resm� Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre plast�k poşetler� ücrets�z veren satış noktalarına para cezası 

uygulanacak. Amaç çevre k�rl�l�ğ�n� önleyerek, tasarruf etmek. 
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BAKANLIK’TAN 
BÜYÜK ÇEVRE 

HAREKÂTI
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korunması için yapılacak projelerin 
sayı ve niteliğini artırmak için 
kullanacaklarını bildirdi.

ASIL AMAÇ POŞET 
KULLANIMININ AZALMASI

Buradaki asıl amacın yıllık kişi 
başı poşet kullanım sayısını yüzde 90 
tasarrufla 40’a düşürmek olduğunu 
anlatan Kurum, Buradan bir gelir 
sağlanması çok önemli değil. Asıl 
olan kullanımın azalması. Gelir 
gelirse de çevre yatırımlarında 
kullanacağız  dedi.

Marketlerin promosyon 
yapabileceklerini de belirten Kurum, 
Marketlere diyoruz ki ‘buna ilişkin 

belli promosyonlar yapın, ücretsiz 
çantalar, fileler dağıtın.’ Onlar da 
bu sürece destek veriyorlar. Birçok 
market buna ilişkin promosyon da 
başlattı. İnşallah bunu alışkanlık 
haline getireceğiz. Çantamızı, 
poşetimizi yine yanımızda taşıyacağız 
ve birçok defa kullanacağız  ifadesini 
kullandı.

aylon poşet uygulamasına ilişkin 
usul ve esasların yönetmeliklerle 
detaylandırılacağını anlatan Kurum, 
Süreç içinde bu uygulama tüm 

sahaya, her noktaya yayılacak  
dedi. Bakan Kurum, depozito 
uygulamasına ilişkin uygulamanın 
2021’de başlayacağını belirterek, 
Bir de şu an başlayan bir süreç 

var. Bu süreçte, plastik, metal, cam, 
pet ürünlerini piyasaya sürenler 
eskiden belli bir bedeli, Bakanlığın 
yetkilendirdiği kuruluşlara ödemek 
zorundalardı. Şimdi diyoruz ki biz 
ürün başına belli bedeli, üretim 
başına piyasaya sürenler Bakanlığa 
yatırsınlar, Bakanlık da bu işlerin 
toplanması için bu bedelleri harcasın, 
farkı bu. Bu da ürün başına belli bir 
ücretlendirmeyi içeriyor.  ifadelerini 
kullandı. Kurum, Yıllık 50 milyar 
adet piyasaya sürülüyor. Bu sürecin 
uygulandığı ülkelerde yüzde 90’a 
varan toplama ve geri dönüşüm 
sağlanıyor. Biz de bu sayede 50 milyar 
piyasaya sürülenin yüzde 90’ını geri 
dönüşüme gönderdiğimizde ham 
madde kullanım oranımız azalacak. 
‘Kirleten öder’ prensibinden 
hareketle de bu uygulamaya uymayan 

varsa ton başına 100 lira. Plastik 
poşetlerin ücretsiz verildiği tespit 
edilen satış noktalarına da depo alanı 
hariç alanın her metrekaresi için 
10 lira idari para cezası veriyoruz  
dedi. Kurum, sıfır atık uygulamasına 
geçecek belediyelere teşvik ve 
projelere destek verilecek bir 
düzenlemenin de yapılacağını belirtti. 
Bakan Kurum, Çevre Kanunu’nda yer 
alan diğer düzenlemelere ilişkin de 
bilgi verdi.

ŞİŞE VE KAPLAR İÇİN YENİ 
UYGULAMA

Bakan Kurum, poşet kanunundan 
sonra şişe ve kaplar için de uygulama 
geleceğini duyurdu. Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019 
itibariyle ücretli olmasına yönelik 
çıkartılan kanunun Resmi Gazetede 
yayınlandığını söyleyerek, plastik 
ve karton kaplar ile pet, metal ve 
cam şişeler için de bir uygulamanın 
geleceğini duyurdu. 

Alışverişlerde kullanılan 
poşetlerin 2019 yılı itibariyle 25 
kuruştan satılmaya başlanacağını 
ve uygulama ile ülkede kişi başı 440 
adet olan poşet kullanımını 40’a 
düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen 
Bakan Kurum, uygulama sonrasında 
cam, metal ve pet şişelerle, plastik 
ve karton kaplar için de yeni bir 
uygulama geleceğini duyurdu. 

Bakan Kurum, 1 Ocak 2019 
tarihi itibariyle plastik poşetlerimiz 
ücretli hale geliyor. 0,25 kuruş 
ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar 
adet poşet kullanımı yapılıyor, bu 

kişi başı 440 adettir, bunu inşallah 
çok kısa zamanda 40 adede 
kadar düşürmeyi hedefliyoruz. 
Çevreyi korumak adına plastik 
poşetlerin ücretlendirilmesi bizim 
için çok büyük önem arz ediyor. 
Bu uygulamaya da inşallah 2019 
itibariyle de başlamış olacağız. Artık 
eski pazar çantalarımıza, filelerimize 
hep beraber dönmek istiyoruz. 
Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, 
cam şişe, karton kaplara ilişkin, 
plastik kaplara ilişkin de yine bir 
uygulama geliyor. Bu uygulama ile 
birlikte bunu piyasaya süren firmalar 
da bu işlerin toplanmasına ilişkin 
bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar; 
pet şişe başına, cam şişe başına. 
Biz de bunları toplanmasına ve 
sıfır atık sistemine dönüşümüne, 
geri dönüşümüne ilişkin bir sistem 
kurup bu sistemde harcayacağız. 
Bizim artık atmamayı öğrenmemiz 
gerekiyor. Evet sıfır atık sistemi ile 
biz 2023 yılında yıllık 20 milyar lira 
tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. 

atandaşımızı da, gençlerimizi, 
yaşlılarımızı, çocuklarımızı da bu 
kampanyamıza güçlü bir şekilde 
davet ediyoruz  açıklamalarını yaptı. 

Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanı Murat Kurum

Sıfır atık 
s�stem� �le 

2023 yılında 
yıllık 20 

m�lyar l�ra 
tasarruf 

sağlayacağız
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SÖZLEŞMELERDE 
TL’YE DÖNÜŞ

Artık Türk�ye’de k�ra ve satışlar da dâh�l 
tüm sözleşmeler TL �le yapılacak. TL’ye 

dönüşte anlaşma sağlanamazsa, 2 Ocak 
2018 tar�hl� kur d�kkate alınacak. 
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Ev, iş yeri, arsa satış ve 
kira sözleşmeleriyle 
danışmanlık ve hizmet 
alımı sözleşmeleri artık 
Türk Lirası ile yapılacak. 

Mevcut sözleşmelerin Türk Lirası’na 
çevrilmesi ise zorunlu olacak. Konuya 
ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe 
göre, dövizle imzalanmış mevcut 
sözleşmeler TL’ye çevrilirken geçerli 
olacak TL tutarı için tarafların 
mutabakatı aranacak. TL’ye dönüşte 
anlaşma sağlanamazsa, 2 Ocak 2018 
tarihli kur dikkate alınacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
Tebliği ile Türkiye’de yerleşik 
kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, 
menkul, iş, hizmet sözleşmeleri 
yapmasının önüne geçen ve 
mevcuttaki sözleşmelerin Türk 
lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar 
belirlendi. 

Buna göre Türkiye’de yerleşik 
kişiler, gayrimenkul satış ve kira 
sözleşmelerinden doğan ödemeleri 
döviz cinsinden veya dövize 
endeksli kararlaştıramayacak. 
Mevcut sözleşmelerde yer alan 
bedellerde taraflar anlaşırsa, farklı 
bedeller üzerinden Türk lirasına 
geçiş yapabilecek. Mutabakata 
varılamazsa, 2 Ocak 2018’den önceki 
sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk 
lirasına çevrilmesinde, 2 Ocak’taki 
Merkez Bankası efektif satış kuru 
(3,76 TL) esas alınacak. Yeni 
belirlenen bedeller, her yıl Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun tüketici fiyat 
endeksindeki (TÜFE) artışa göre 
belirlenecek. TL cinsinden kira 
bedeli, iki yıllık sürenin sonuna kadar 
da geçerli olacak.

İSTİSNALAR HANGİ 
DURUMLARDA GEÇERLİ?  

Dövizle sözleşmelerde bazı 
istisnalar da olacak. Türk vatandaşı 
olmayan kişilerin taraf olduğu 
sözleşmeler ile ihracat, transit ticaret, 
ihracat sayılan; dış satış ve teslimlerle 
döviz kazandırıcı faaliyetler kapsam 
dışında olacak. 

Türkiye’de forma giyen yabancı 
futbolcu sözleşmeleri de istisna 
kapsamına girecek. Kişiler, bilişim 

TL’ye dönmeyen döv�z sözleşmeler�nde; 
6 b�n 300 �le 55 b�n TL arasında �dar� para 
cezası söz konusu olacak ve sözleşmen�n 
her b�r tarafı �ç�n ayrı ayrı uygulanacak 

teknolojileri kapsamında yurt 
dışında üretilen yazılımlara ilişkin 
satış sözleşmeleriyle donanım ve 
yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet 
sözleşmelerinde sözleşme bedelini 
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 
diğer ödeme yükümlülüklerini 
döviz cinsinden veya dövize 
endeksli kararlaştırabilecek. Ayrıca 
finansal kiralama sözleşmelerine 
ilişkin bedellerin döviz cinsinden 
kararlaştırılması mümkün olacak. 

KÜLTÜR BAKANLIĞINCA 
BELGELİ OTELLER DÖVİZ 
CİNSİNDEN KİRALANABİLECEK 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
belgeli konaklama tesislerinin 
işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla 
ilgili gayrimenkul kiralama 
sözleşmelerinde, sözleşme bedeli 
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 
diğer ödeme yükümlülükleri döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak 
kararlaştırılabilecek. 

Düzenleme, gümrüksüz satış 
mağazalarının kiralanmasına 
ilişkin gayrimenkul kiralama 

sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin 
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 
diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak 
kararlaştırılmasını mümkün hale 
getiriyor. 

SERMAYE PİYASASI 
ARAÇLARINA İSTİSNA 

Sermaye piyasası araçlarının 
(yabancı sermaye piyasası araçları 
ve depo sertifikaları ile yabancı 
yatırım fonu payları da dâhil olmak 
üzere), döviz cinsinden oluşturulması, 
ihracı, alım satımı ve yapılan 
işlemlere ilişkin yükümlülüklerin 
döviz cinsinden kararlaştırılması 
mümkün olacak. Dışarıda yerleşik 
kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, 
temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, 
doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 
elli ve üzerinde pay sahipliklerinin 
veya ortak kontrol ve veya kontrolüne 
sahip bulunduğu şirketler ile 
serbest bölgedeki faaliyetleri 
kapsamında serbest bölgelerdeki 
şirketlerin işveren veya hizmet alan 
olarak taraf olduğu iş ve hizmet 
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sözleşmelerinde, sözleşme bedeli 
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 
diğer ödeme yükümlülükleri döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak 
kararlaştırabilecek. 

TL ZORUNLULUĞU KİMLERİ 
KAPSIYOR?

 Türkiye umhuriyeti Devleti ile 
vatandaşlık bağı bulunmayan 
kişilerin taraf oldukları hizmet 
sözleşmeleri, ihracat, transit 
ticaret, ihracat sayılan satış ve 
teslimlerle döviz kazandırıcı 
hizmet ve faaliyetler kapsamında 
yapılan hizmet sözleşmeleri, 
Türkiye’de yerleşik kişilerin 
yurt dışında gerçekleştirecekleri 
faaliyetler kapsamında yapılan 
hizmet sözleşmeleri ve kendi 
aralarında akdedecekleri, 
Türkiye’de başlayıp yurt dışında 
sonlanan ve yurt dışında 
başlayıp Türkiye’de sonlanan 
elektronik haberleşmeyle ilgili 
hizmet sözleşmeleri dışında 
kalan danışmanlık, aracılık 
ve taşımacılık dâhil hizmet 
sözleşmeleri, sözleşme bedeli ve 
bu sözleşmelerden kaynaklanan 

diğer ödeme yükümlülükleri döviz 
cinsinden veya dövize endeksli 
yapılamayacak. 

 Türkiye’de yerleşik kişiler, 
kendi aralarında akdedecekleri, 
gemilerin inşası, tamiri ve 
bakımı dışında kalan eser 
sözleşmelerinde sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli 
yapamayacak. 

TL’YE DÖNÜLMEYEN 
SÖZLEŞMELERE CEZA

Bu arada TL’ye dönmeyen 
döviz sözleşmelerine para cezası 
uygulanacak. Buna göre TL’ye 
dönülmezse 6 bin 300 ile 55 bin TL 
arasında idari para cezası söz konusu 
olacak ve sözleşmenin her bir tarafı 
için ayrı ayrı uygulanacak.  A M’ler 
sözleşmelerini TL’ye döndürmek için 
harekete geçti. İşte belli başlı A M 
yöneticilerinin değerlendirmeleri

Artaş A M’ler Grup 
Koordinatörü ve ArenaPark Genel 
Müdürü Muhsin Erkoç,  Biz 
Euro olarak devam etmek isteyen 
kiracılarımızla sadece dövizle devam 
ediyorduk. Bunların oranı da yüzde 
20 civarındaydı. Tebliğin gerektirdiği 
oranda TL’ye geçiyoruz. Ekim ayını 
dâhil ediyoruz. Bizim belirlediğimiz 
euro kuru 5,76’ydı. İade faturası 
ödemeleri de yaptık  dedi.

apitol Alışveriş Merkezi İcra 
Kurulu Üyesi Selda Eremsoy,  döviz 
sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesinde 
kanuni hak olan 1 euro’nun 5,3715 
TL olarak esas alınması hakkından iki 
yıl süreyle feragat ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Markalar Derneği 
Başkanı Sinan Öncel, dövizle 
kiralamanın sıkıntı yarattığını 
belirterek, Yeni dönemle 
birlikte artık rahatlıkla bütçe 
yapabileceğiz. Kira ciro oranları 
yüzde 25-30’lara gelmişti. Her ay 
kira pazarlığı yapmaktan başka 
işlerimize odaklanamaz duruma 
gelmiştik. Şimdi başka işlere 
odaklanacağız. Yılın son üç ayında 
toparlanıp 2019’da daha iyi bir 
büyüme bekliyoruz. Sektörün 2019 
sonuna kadar yüzde 15-20 büyüme 
yakalayacağını tahmin ediyoruz  diye 
konuştu.

İHRACATA DEĞER KATACAK 
Yayınlanan tebliği değerlendiren 

ASKO  Başkanı Hasan Ali esur 
Dövize bağımlılığın maliyet artışlarını 
yukarı yönde tetiklerken ihracattan 
gelen kazancı da etkilediğini belirtti. 

esur, TL’nin değer kazanmasının 
maliyet artışlarını düşüreceğini ve 
ihracata olumlu yönde etki edeceğini 
söyledi. 

Yen� bel�rlenen 
bedeller, her yıl 
Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu’nun tüket�c� 
f�yat endeks�ndek� 
(TÜFE) artışa göre 
bel�rlenecek. TL 
c�ns�nden k�ra bedel�, 
�k� yıllık süren�n 
sonuna kadar da 
geçerl� olacak
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YENİ CAMİLER

İstanbul Sabiha Gökçen, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında 
yolcu rakamlarında Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen havalimanı oldu. İstanbul’un 
şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen’e 

yolcuların ve çalışanların kullanabilmesi için 
bir cami yapılmasına karar verildi ve cami 
inşaatı için ihale açıldı. İhaleye katılmak 
isteyen firmalar 17 Aralık 2018’tarihine kadar 
başvurdu. 9 bin metrekare inşaat alanında 
toplam 2 bin metrekare kapalı alana yapılacak 
cami inşaatının, ihaleyi kazanan firmayla 
sözleşme imzalandıktan bir hafta sonra 
başlayıp, 2019 yılı içinde hizmete açılacak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı’nın işletmecisi olan İSG’nin web 
sitesinde yer alan ihale ilanına göre, LGM 
Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm 
AŞ’nin (LGM) açtığı cami ihalesi kapalı zarf 
usulüyle gerçekleşti.

ISG, İstanbul Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı’nda mevcut 
terminallerin işletme hakkının yanı 
sıra otopark işletmesi, yer hizmetleri, 
kargo, uçak yakıt ikmal operasyonları ve 
havalimanı oteli ile CIP tesislerini 20 yıl 
süre ile işletme hakkını 1 Mayıs 2008’de 
devralmıştı.

Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na 

cami geliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı’na cami yapımı için 

ihale gerçekleştirilecek. Cami, 2019 yılında 
hizmete girecek.
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Türkiye’de 20 milyon 
vatandaş ya kiralık 
evlerde yaşıyor veya işyeri 
için kira ödüyor. Kira 
hem vatandaş için hem 

de esnaf ve işletmeler için önemli 
bir gider olma özelliğine sahip. 
Kiralama işlemleri, kira kontratlarının 
yenilenmesi süreci toplumun önemli 
bir kesiminde alacak-borç ilişkisi 
yarattığı için toplumsal barış adına 
yasal olarak düzenlenmesi zorunluluk 
arz etmiştir.

Kira zam oranı Yurtiçi Üretici 
Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre 
belirleniyor. Kira artış oranında daha 
önce bir üst sınır bulunmuyordu. 
Fakat Yeni Borçlar Kanunu kira zam 
oranına sınırlama getirdi. Bu sınır 
da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 
oldu. Yeni Borçlar Kanunu’na göre 
ev sahibi kiraya Yurtiçi Üretici 
Fiyat Endeksi’nin üzerinde zam 
yapamayacak.

KİRA ZAMMI YÜZDE 23
Kasım ayında yenilenecek 

sözleşmeler için kira artış oranı 
Kasım 2018 enflasyon rakamlarının 
açıklanmasının ardından belli oldu. 
Belirlenen rakamlara göre Kasım 
2018 kira zam oranı yüzde 23,73 
olarak açıklandı. Yurt içi üretici fiyat 
endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ekim 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
0,91, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 40,22, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 45,01 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 23,73 artış 
gösterdi. TÜFE’de (2003 100) 2018 

20 m�lyon k�racı 
�ç�n düzen değ�şt�

Rakamlara göre 
Kasım 2018 k�ra 
zam oranı yüzde 

23,73 olarak 
açıklandı

Yen� Borçlar Kanunu k�ra zam oranına sınırlama get�rd�. 
Yen� Borçlar Kanunu’na göre ev sah�b� k�raya Yurt�ç� 

Üret�c� F�yat Endeks�’n�n üzer�nde zam yapamayacak.
yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 
yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 22,56, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
14,90 artış gerçekleşti. Buna göre; 
kiracıya Kasım ayında yapılacak zam 
oranı yüzde 23,73 oldu.

KİRA ZAM ORANI NASIL 
HESAPLANIR?

Kira artış oranını hesaplamaya 
bir örnek vermek gerekirse: 
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının 
beklediği kira zam oranları her 
ayın 3’ünde enflasyon rakamları ile 
birlikte açıklanmadır. Buna göre 
Kasım ayında kira zam oranı da 
TÜİK tarafından yüzde 23,73 olarak 
açıklandı. Bu durumda 1000 Türk 
Lirası kira ödeyen biri için yeni kira 
bedeli şu şekilde belirlenmektedir  
1000 TL kira için zam bedeli 
(yüzde 23,73 oran üzerinden) 237 
TL olacaktır. Ödenecek zamlı kira 
bedeli ise toplamda 1.237 TL olarak 
karşımıza çıkar.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 
mevcut uygulamaya devam edilmesi 
sebebi ile kiraya bu ay üretici fiyat 
endeksinin on iki aylık ortalamalarına 
göre zam yapılacak.  Ancak yeni 
uygulamaya geçilmiş olsaydı yüzde 
14,90 oranı hesaplamada kullanılacak 
olup, kiraya 149 lira zam yapılacaktı.

HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞTİ
Bununla birlikte geçtiğimiz 

aylarda şüphesiz en önemli 
haber TÜFE ile kira artış oranı 
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hesaplamasına geçiş oldu. Yeni 
Ekonomik Program çerçevesinde 
2019-2020 yıllarında uygulanacak 
olan kira artışında TÜFE’ye 
geçilmesine karar verildi. Böylece 
Türkiye’de ev sahipleri ile kiracılar 
arasında kira sözleşmelerinde 
yeni dönem itibariyle kira zammı 
belirlenmesinde baz alınacak ölçek 
değişti. Milyonlarca ev sahibi ile 
kiracılar arasında kira zammı 
konusunda belirleyici olan Yİ-ÜFE 
(Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) artık 
kullanılmayacak.  Bu durum kiracıları 
sevindirirken, ev sahiplerini ise 
üzdü. Nedeni ise kirada belirlenen 
oranların Yİ-ÜFE ile yüksek gelmesi 
ama TÜFE ile düşük gelmesi oldu.

Tüketici Sorunları Derneği Emlak 
Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, 
bu konuda yüksek enflasyonun 
belirleyici olduğunu söyledi. Hatice 
Kolçak, Üretici fiyatlarından elde 
edilen Yİ-ÜFE, 2017 ortalarında 
yükselişe başladı ve 2018’de adeta 
pik yaptı. Yİ-ÜFE Eylül ayı kira artış 
oranı hesabında yüzde 18 oranını aştı. 
Dövizde yaşanan yükseliş de tuz, biber 
olunca hükümet devreye girdi. Önce 
dövizle kiraya son veren hükümet, 
yeni adım olarak kira artışında Yİ-
ÜFE erine TÜFE’nin kullanılmasını 
uygun gördü. Yani bundan böyle 
TÜFE oranları ile kira artışı 
hesaplanacak   yorumunda bulundu.

YÜKSEK ARTIŞ ORANLARI SON 
BULACAK

Yüksek kira artış oranları TÜFE 
ile birlikte son bulacak. ira Yİ-
ÜFE’de on iki aylık ortalamalar 
2018’de yüzde 15’lerin altına 
düşmedi. Her geçen ay yükselmeye 
devam etti. Son olarak Ağustos 
2018 enflasyon rakamlarında 
Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamada 
yüzde 18.78 ile tarihin en fazla 
kira zammı uygulanmasına neden 
olmuştu. Eylül’de kira kontratını 
yenileyecekler yüzde 18.78’lik artış 
oranını kabul etmek zorunda kaldılar. 
TÜFE ile bu durum yüzde 12’lere 
tekabül ediyordu aynı ay. İşte arada 
6 puan kadar bir fark oluşuyor. 
Bu durum kiraların yüksek oranda 
artmasını engelliyor. 

Hatice Kolçak her ne kadar bu 
durumun ev sahiplerini üzse de ev 
sahipleri için en önemli konunun iyi 
bir kiracı olduğunu söyledi. Kolçak, 
Kirasını zamanında ödeyen, borç 

bırakmayan kiracı bulmak zor. 
Bunu bilen ev sahipleri mevcut 
kiracılarını korumak, yıllık sözleşme 
yenilemelerinde ise daha makul bir 
artışla kiracısına sahip çıkıyor. Bu 
düzenleme bu türden ev sahiplerini 
fazla etkilemeyecek  dedi.

BİRKAÇ SORUDA KİRA 
SÖZLEŞMELERİ

Konut ve iş yeri gibi gayrimenkul 
kiralamalarında taraflar arasında 
imzalanan kira sözleşmeleri 
genellikle senelik olarak düzenlenir. 
Bu sözleşmelerin feshedilmemesi 
durumunda, anlaşma her sene 
yenilenir. Kanunen kiracıya en 
fazla dönemin enflasyonu oranında 
zam yapılıyor. Söz konusu oranlar 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
4 kalemde açıklanıyor. Bu verilerden 
ise Yargıtay kararı gereğince on iki 
aylık ortalamalar baz alınıyor. 

Orta adeli Ekonomi Programın 

2019 yılı itibari ile yürürlüğe 
girmesi sebebi ile Kasım’da mevcut 
uygulamaya göre zam yapılacak. 

KİRALAMADA KİRACININ 
HAKLARI NELER?

Kiralama işlemlerinde çoğunlukla 
kira zam oranları arasında taraflar 
uzlaşmazlık yaşıyor olsa da tarafların 
sahip olduğu farklı haklar da 
zaman zaman uzlaşmazlığa neden 
olabilmektedir. Peki, borç ve 
alacak ilişkisi niteliğindeki kiralama 
işleminde kiracının hakları nelerdir  
Kısaca göz atalım  Kiracıların sahip 
oldukları haklar, Borçlar Kanunu 
kapsamındaki Kira Sözleşmesi 
bölümünde yer alır.  Kiracı ve ev 
sahibi belirlenmiş olan kanunlara 
karşı aykırı olan bir sözleşme 
düzenleyemezler. En önemli kiracı 
hakları arasında kontrat süresi 
dolmadan ev sahibinin kiracıyı evden 
çıkaramaması yer alır. Sözleşme 
bitiminden önce çıkarmak içinse 
en az bir ay önceden kiracıya ihbar 
verilmelidir. Aksi durumda kontrat 
otomatik olarak yenilenir ve sözleşme 
süresiz niteliği kazanır.

Kiracı bulunduğu evi kısmen ya 
da tamamen bir başkasına kiraya 
verebilir. Bu durumda mutlaka 
ev sahibi ile görüşmesi ve ortak 
bir karara vermesi gerekir. Ayrıca 
kiracının yaptığı bu işlemin ev sahibine 
zarar verici nitelikte olmaması gerekir.

Evde herhangi bir kusur oluşması 
durumunda, kiracı bu kusurun 
giderilmesini ev sahibinden isteyebilir. 
Eğer ev sahibi bu isteği yerine 
getirmezse kendi yaptığı masrafı 

En öneml� k�racı 
hakları arasında, 

kontrat süres� 
dolmadan ev 

sah�b�n�n k�racıyı 
evden çıkaramaması 

yer alıyor
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kiradan düşebilir. Eğer kiracı evden 
yeterince yararlanamazsa, yani evde 
herhangi bir sorun varsa evden çıkış 
yapabilme, kiracı hakları arasında yer 
alır. Bunun için sözleşme süresinin 
bitimine beklemesine gerek yoktur. 
Evde bulunan demirbaşlarda bir 
arıza olması durumunda kiracı 
bu sorunların giderilmesini ev 
sahibinden talep edebilir. Eğer 
masrafları kendi yapıyorsa, bunları 
daha sonra ev sahibine ödetebilir 
fakat kendi zevki doğrultusunda 
değişiklikler yapıyorsa burada ev 
sahibinin herhangi bir yükümlülüğü 
yoktur.

KİRACININ DEPOZİTO 
KONUSUNDAKİ HAKLARI 

Depozito almak konusunda ise 
kiracının sözleşme şartlarını yerine 
getirip eve zarar vermemiş olması 
gerekir. Aksi durumda verdiği zarar 
kadar olan tutar depozitodan kesilir 
veya depozitoyu geri alma konusunda 
kiracı hakkını kaybedebilir. Kiracı 
evi kiraladığı şekilde teslim etmek 
durumundadır, fakat zaman 
içerisinde kullanımdan dolayı 
oluşan yıpranmalar ve eskimelerden 
herhangi bir şekilde sorumlu değildir. 
Evin bulunduğu semtte kentsel 
dönüşüm yapılıyorsa kiracı evden 
tahliye olduğunda devletten iki aylık 
kira yardımı talep edebilir

İNŞAATTA ENFLASYON 
YÜZDE 39.66  

TÜİK ver�ler� �nşaat 
mal�yetler�ndek� artışı da ortaya 
koydu. Aylık bazda malzeme 
endeks�nde yüzde 8, �şç�l�k 
endeks�nde yüzde 0.46 artış oldu. Yıllık 
bazda �se malzeme endeks� yüzde 
50.04, �şç�l�k endeks� yüzde 17.24 arttı. 
B�na �nşaatı mal�yet endeks�nde de 
aylık yüzde 6.17, yıllık yüzde 38.06 artış 
görüldü. B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat 
mal�yet endeks� b�r öncek� aya göre 
yüzde 4.97, geçen yılın aynı ayma 
göre de yüzde 45 artış görüldü. B�r 
öncek� aya göre malzeme endeks� 
yüzde 6.45, �şç�l�k endeks� yüzde 0,59 
yükseld�. Geçen yılın aynı ayına göre 
�se malzeme endeks� yüzde 56.48, 
�şç�l�k endeks� yüzde 17.77 arttı.

KİRACININ DA NOTU 
OLACAK

Ev sah�pler�, k�racılarını 
bankalara yapılan ödeme 
düzen�ne göre bel�rlemeye 
başladı. Kred� Kayıt Bürosu’na 
(KKB) a�t F�ndeks s�stem� �le k�racı 
adaylarının k�ml�k b�lg�ler�n� g�ren 
ev sah�pler�, adaylarının bankalara 
olan ödemeler�n� görerek k�racılarını 
bel�rl�yor. Adayların r�sk raporuna 
ulaşan ev sah�pler�, bu �şlem� 
adayların onay vermes� hal�nde 
gerçekleşt�reb�l�yor. Uygulama, kred� 
notu düşük olan k�racı adaylarını 
zor durumda bırakırken, notu 
yüksek olanlara �se düşük mal�yetl� 
k�ralama şansı oluşturacak. Bu 
alanda gerçekleşen taleb�n d�ğer 
sektörlerde de artması beklen�yor. 
Gayr�menkul danışmanlığı yapan 
f�rmalar, uygulamanın doğru 
ve faydalı olduğunu bel�rterek, 
ev�nde hasar �stemeyen, k�rasının 
zamanında ödenmes�n� �steyen 
ev sah�pler�n�n haklı olarak s�c�l� 
tem�z k�racılar �sted�ğ� yönünde 
görüş b�rl�ğ�ndeler. Konu �le �lg�l� 
Dünya’ya b�lg� veren KKB Yönet�m 
Genel Müdürü Kasım Akden�z, 
ev sah�pler�n�n bu uygulamayı 
kullandıklarını doğrularken, 
F�ndeks’�n sağladığı h�zmetler�n 
b�l�nmes�n�n ardından bu konudak� 
taleb�n arttığını kaydett�. Ev 
sah�pler�n�n geleceğe yönel�k karar 
verd�ğ�n� bel�rten Akden�z, s�stem�n�n 
yasal ve güven�l�r olduğu d�le get�rd�. 

2018 KİRA ZAM 
ORANLARI
2018 yılında k�ra artış oranlarının 
seyr�ne bakıldığında Ağustos ayına 
kadar yüzde 15’lerde seyreden oranın, 
Eylül ayı �le b�rl�kte yüksel�şe geçt�ğ� 
görülüyor. Bunda da enflasyonun 
tırmanan etk�s�n�n rolü bulunuyor.

Ocak 2018 
k�ra zam oranı  Yüzde 15,82

Şubat 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 15,66

Mart 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 15,50

N�san 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 15,35

Mayıs 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 15,36

Haz�ran 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 15,80

Temmuz 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 15,39

Ağustos 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 17.41

Eylül 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 18,78

Ek�m 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 21,36

Kasım 2018 
k�ra zam oranı Yüzde 23,73
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Kat �rt�fakı �le 
kat mülk�yet� 
arasındak� 
farklar
Kat mülk�yet�, 634 
sayılı Kat Mülk�yet� 
Kanunu’nda 
öngörülen 
şartların yer�ne 
get�r�lmes� 
ve bunun 
sonucunda tapu 
s�c�l�ne tesc�l �le 
doğan b�r haktır.

Mülkiyet 
hukukunun en 
çok tartışılan 
konuları, kat 
mülkiyetinden 

kaynaklanır. Çünkü mülkiyet 
hakkının garantisi olan ve tescilini 
gösteren tapularda bazen kat 
mülkiyet, bazen de kat irtifak 
tapusu ibaresinin bulunması, 
haklar konusunda bazı sınırlamalar 
getirebilir.

Her ne kadar emlak 
profesyonelleri, satılık ilanlarında 
iki tapu arasında fark yokmuş gibi 
ifadeler kullansa da hukuki olarak 
var olan farklar, konuyu bilmeyen 
tapu sahipleri için kimi sıkıntılar 
yaratır.

KAT İRTİFAKI, KAT MÜLKİYETİ 
NE DEMEKTİR?

Medeni kanunumuza göre 
kat irtifakı, bir arsa üzerinde 
yapılmakta veya ileride yapılacak 
olan bir veya birden çok yapının 
kat, daire, iş bürosu, dükkân, 
mağaza, salon ve depo gibi ayrı 
ayrı ve başlı başına kullanmaya 
elverişli bölümleri üzerinde, yapı 
tamamlandıktan sonra geçilecek 
kat mülkiyetine esas olmak üzere, 
söz konusu arsanın maliki veya 
paydaşları tarafından arsa payına 
bağlı olarak kurulan irtifak hakkına 
denir. Bu hakka sahip kişi ise ‘kat 
irtifakı sahibi’ olarak tanımlanır. 
Kat irtifakı, binanın projesi tasdik 
edilip inşaat ruhsatı alındıktan 
hemen sonra ve inşaat başlamadan 
dahi kurulabilir.

Aynı medeni kanun kat 
mülkiyetini de tanımlar. Buna 
göre, yapı tamamlandıktan sonra 
başlı başına kullanılması elverişli 
bölümler olarak tanımlanır ve 
maliki tarafından bu bölümler 
alınıp satılmaya konu edilir, 
devredilebilir, rehin edilebilir, 
bir hakla kayıtlanabileceği gibi 
varislere de aynen intikal edebilir. 
Kat mülkiyeti, 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülen 
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şartların yerine getirilmesi ve bunun 
sonucunda tapu siciline tescil ile 
doğan bir haktır. Kat mülkiyetinin 
kurulabilmesi için; inşaat ruhsat, plan 
ve projesinde belirtilen tüm bağımsız 
bölümlerin tamamlanmış olması; 
inşa edilen gayrimenkulde müstakil 
kullanıma elverişli yapı kurulması, 
binanın ahşap veya toprak olmaması 
ve KMK’de öngörülen belgelerin 
ilgili tapu müdürlüğüne sunulması 
zorunludur.

İKİSİ ARASINDAKİ EN 
ÖNEMLİ AYRIM, ‘YAPININ 
TAMAMLANMA’ İLKESİ

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti 
kavramları arasındaki en önemli 
ayırım, yapının tamamlanmış  
olması ilkesidir. Ülkemizde yapıların 
bitmesinin ardından, belediyeler 
yapının bittiğini gösteren ‘yapı 
kullanma izin belgesi’ vermektedir. 
Halk arasında iskân olarak 
adlandırılan bu izin belgesi, aslında 
yapının projesine uygun olarak 
yapıldığını ve artık kullanılabilir 
olduğunu ispat eden belgedir. 
Yapının inşası sonrasında bu belge 
ile tapuya gidildiğinde, daha önce 
kurulmuş olan kat irtifakını kat 
mülkiyetine çevirmek mümkündür.

Herkes iskânlı bina almak 

gerektiğini söyler, durur. İskânlı bina 
aslında, kat mülkiyeti tapusu almış 
mülktür. Çünkü kat mülkiyeti, ancak 
iskândan sonra kurulabilir. Mülkler, 
ruhsat alındıktan sonra, projenin tapu 
siciline resmen iletilmesi ve gerekli 
evrakların verilmesinin ardından, mal 
sahibinin başvurusuna dayanarak kat 
irtifakına sahip olurlar. Yani bağımsız 
bölüm olurlar. 

Aslında daha önce aldığımız 
tapular mülklerin yapılmış 
bölümlerine değil, inşa edilmesi 
planlanan sanal bölümlerine 
aittirler. Siz yapılmamış  bir 
inşaatın kat irtifakı tapusuyla bir 
mülk ediniyorsanız, belli bir katta 
yapılması planlanan, ancak şu andaki 
durumu hava boşluğu olan alanı satın 
alıyorsunuz demektir. 

İKİ TAPU ARASINDAKİ FARK O 
TAPUNUN RİSK SEVİYESİDİR

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti 
tapusu arasındaki fark bir anlamda o 
tapunun risk seviyesidir. Kat irtifakı 
tapusu olan bir mülk daha yüksek 
hukuki riskler barındırırken, kat 
mülkiyeti tapusu yasal açıdan çok 
daha sağlam bir dayanaktır. Kat 
irtifakı tapusu olan bir eve, uzman bir 
gayrimenkul danışmanı tarafından 
yapılan risk analizinde sorun çıkmaz 

ise gönül rahatlığı ile satın alınabilir. 
Kat mülkiyeti tapularında ise 

incelenmesi gereken risk noktaları 
daha azdır. Kat mülkiyeti tapusu, bir 
binanın kurallara göre yapıldığının 
da tescili anlamına gelir. Yapıları 
yapanların kat mülkiyetini tercih 
etmemelerinin bir nedeni de, satış 
sırasında kat irtifakı değerini arsa 
payı olarak algılatmak ve beyan 
değerlerini düşük göstererek gerek 
kurumlar ve gelir vergisi, gerekse 
emlak vergilerinden tasarruf etmek 
istemeleridir. Binaları bitirip teslim 
ettikten sonra, kat maliklerinin 
aralarında birlik oluşturulup iskân 
için istenen belgelerin tamamlanması 
da neredeyse imkânsızdır. Çünkü 
iskân için istenen belgelerin içinde 
müteahhitin temin etmesi gereken 
önemli kalemler vardır. Bu nedenle, 
bir binada müteahhit gittikten sonra 
malikleri bir araya gelip fikir birliğine 
varması, gerekli evrakları toplamayı 
başarıp kat mülkiyetine geçmesi 
teoride imkansız olmasa da pratikte 
imkansıza yakındır. 

Kat mülkiyeti kurulmamış 
olması, söz konusu yapının kötü bina 
olduğu anlamına gelmez. Esasen 
aralarında binanın yapısı ile ilgili 
herhangi bir fark bulunmamaktadır. 
Ancak ruhsata uygun olup olmadığı 



ARALIK 2018   37

konusunda gerekli araştırmaları 
yapmadan binanın yasal bir sorunu 
olup olmadığını bilmezsiniz. Oysa 
iskân almış binalarda buna daha çok 
güvenebilirsiniz. 

at irtifakı nasıl kurulur?
Kat irtifakının kurulması için 

Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından 
düzenlenecek resmi bir senet 
gereklidir. Kat irtifakı, tapu kütüğüne 
bu belge aracılığı ile tescil edilir. Kat 
irtifakı, bir arsanın sahipleri adına, 
arsadaki payları oranında kurulur. 
Bina henüz inşaat halindeyken satın 
alınan daire, konut, dükkân vb. gibi 
taşınmazlarda satan taraf, alıcıya kat 
irtifakı tapusu verilir. Arsa payının 
devir etmek gerekirse, arsaya bağlı 
kat irtifakı da devredilir.

at irtifakı hangi durumlarda 
sona erer?

Ülkemiz inşaat uygulamalarında, 
müteahhitlerin, inşaat yapacakları 
arsa üzerinde derhal kat irtifakı 
kurdukları gözlenmektedir. Bunun 
nedeni, arsa üzerinde bağımsız 
tapu düzenlenmesini sağlayarak 
alıcılara tapu vermek ve kendilerine 
finansman sağlamaktır. Bu 

çerçevede, kat irtifak tapusu sahibi 
alıcılarda, müteahhit firmanın inşaatı 
bitirememesi-gecikmesi halinde 
tapularını kaybedecekleri şeklinde 
ciddi kaygılar ortaya çıkmaktadır.

Bu kaygıların dayanağı, Kat 
Mülkiyeti Kanunun 48 3 fıkrasındaki 
düzenlemedir. Buna göre, Kat 
irtifakına konu olan arsa üzerinde 
bu irtifakın kurulması sırasında 
verilen plana göre 5 yıl içinde yapı 
yapılmazsa, maliklerden birinin istemi 
üzerine sulh hakimi gerektiğinde 
ilgilileri dinleyerek duruma göre kat 

irtifakının sona ermesine karar verir.  
Ancak, Kanunun öngördüğü 

5 yıllık süre, kat irtifakından kat 
mülkiyetine geçiş için zorunlu tutulan 
bir süre değildir. Bu süre, kat irtifakı 
kurulmuş bir arsa üzerinde yapının 
inşa edilmesi için konulmuş bir 
süredir. Kat irtifakı kurulmuş ve 5 
yıl içinde inşaata başlanılmamışsa 
veya başlanılmış olan inşaat düşük 
seviyede ise kat irtifakı istek üzerine 
sona erecektir. Özetle, arsa üzerinde 
yapı yapılmış ise, irtifakın sona ermesi 
kural olarak mümkün değildir. 

KAT İRTİFAKLI DAİRE ALINIR MI?

Kat �rt�faklı b�r da�re kapsamlı b�r r�sk anal�z� yapılmış 
�se rahatlıkla alınab�l�r ve orada sorunsuz şek�lde 
yaşanab�l�r. Ancak öncel�kle kat �rt�faklı b�r da�re 
almanın bazı r�skler� de olduğu b�l�nmel�d�r. İşte o 
r�skler:
• İskânsız b�na r�skt�r ve tapunun kanunen geçerl�l�ğ� b�le 

sorgulanab�l�r. Yaşamın başladığı b�r b�nada bulunan 
kat �rt�fakı tapusu orada �skânın halen alınmamış 
olduğu anlamına geleb�l�r. Bu da o b�nanın kuralına 
uygun şek�lde yapılıp yapılmadığını sorgulamanızı 
gerekt�r�r. 

• Kat �rt�faklı tapuların alınmasından sonra müteahh�t, 
b�nayı beled�yeye ver�len projeye aykırı b�ç�mde 
tamamlayab�l�r. Bu durumda da�rey� satın alan k�ş�, b�na 
projeye aykırı b�ç�mde yapıldığı �ç�n �ler�de beled�yeden 
çıkacak b�r yıkım kararı �le karşı karşıya kalma r�sk�n� alır.

• Bankalar kat �rt�faklı da�relere kred� vermek �ç�n �skânı 
olması şartını aramaktadır. Bu nedenle �skan almamış 
b�r konutu satın almak kred�b�l�te açısından da r�sk 
taşımaktadır.

• Kat �rt�faklı b�nalar onaylı projes�ne uygun b�ç�mde 
yapılması hal�nde sonradan �skan alab�l�r.

• Sürec�n çok uzaması hal�nde, kat mal�kler� aralarına 
para toplamak zorunda kalacağı �ç�n zorlu b�r süreç �le 
karşı karşıya kalınab�l�r.

İMAR BARIŞI İLE KAT MÜLKİYETİ 
ALINABİLECEK Mİ?

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma �z�n belges� almamış 
veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, mal�kler�n yarısının 
muvafakat�n�n bulunması hal�nde yapı kullanma �z�n 
belges� aranmaksızın c�ns değ�ş�kl�ğ� ve kat mülk�yet� tes�s 
ed�leb�lecek.

Yapılan tesp�t sonucunda arsa emlak değer� �le yapı 
yaklaşık mal�yet� toplamı üzer�nden yüzde üç oranında kayıt 
bedel� alınacak. Ancak, c�ns değ�ş�kl�ğ� ve kat mülk�yet� tes�s 
�şlem� �ç�n bedel�n �k� katının ödenmes� gerekecek.
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Türkiye’nin ağır sanayi 
kuruluşlarından İÇDAŞ 
AŞ, Çanakkale’nin Biga 
ilçesinde bulunan fabrika 
tesislerinde uçak gemisi 

üretmek için 50 milyon dolarlık 
yatırıma başladı. Türkiye’nin savunma 
sanayisindeki atağı üzerine geçen yıl 
başlanan proje kapsamında ‘Yerli ve 
Milli Uçak Gemisi Yapım Havuzu’, 

370 metrelik boyu ve 70 metrelik 
genişliğiyle tamamlandığında ülkenin 
en büyük gemi inşa alanı unvanına 
sahip olacak. İÇDAŞ Yatırım 
Direktörü İsmail Yaman, deniz 
içinde de inşası devam eden kuru 
havuzun, İÇDAŞ’ın kendi imkânları 
ile yapıldığını ve önümüzdeki yıl 
tamamlanmasının planlandığını 
açıkladı.

SOMA’DA 15.500 KİŞİYE 
İSTİHDAM 

Geçtiğimiz aylarda Soma’daki 
maden sahalarında ihaleyi kazanan 
firmalar sözleşme imzaladı. 
Ankara’daki törende TKİ ile 
İmbat Madencilik, FER AS, Koç 
Holding’e ait Demir E port AŞ ve 
Yapı-Tek arasında da sözleşmeler 
imzalandı. 

ANADOLU’DA 
YATIRIM 
RÜZGÂRI
Özel sektör de devlet de dışarıdan gelen ekonom�k 
saldırılara rağmen yatırımları kesmeyerek Türk 
ekonom�s�n� daha güçlü yarınlara hazırlıyor. Dev 
yatırımlar sadece 4 büyükşehr� değ�l, Anadolu’nun 
her şehr�n� adres ed�n�yor. 
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TTK’nin ruhsat alanlarında 
ise yaklaşık 203 milyon tonluk 
bir üretim sahasının yatırımcılara 
açılacağını aktaran Dönmez, Yeni 
sahalarda yıllık 7,5 milyar liralık ithal 
kömürün ikamesini yaparak, cari 
açığın kapanmasına önemli katkıda 
bulunacağız  dedi. Söz konusu 
modelin en önemli kazanımlarından 
birinin de üretimde teknolojinin 

gelişmesine yönelik yatırımlar 
olacağına dikkati çeken Dönmez, 
verimliliği artırmak için teknolojinin 
bütün imkanlarından yararlanılacağını 
söyledi. Dönmez şöyle devam etti  
Şimdi bu yüksek potansiyeli hep 

birlikte harekete geçirme vakti 
geldi. TTK’ye ait alanlarda yıllık 
ilave 3 milyon ton, TKİ’ye ait 
alanlarda ise ilave 15,6 milyon ton 

Uşak 
Ün�vers�tes�, 
Türk�ye’de b�r 
�lk olan Tasarım 
Merkez�’n� hayata 
geç�r�yor
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üretim gerçekleştireceğiz. TKİ’nin 
ruhsatlarında 25 ila 30 yıl olarak 
öngörülen proje sürecince yaklaşık 
72,3 milyar lira değerindeki yerli 
kömür ekonomiye kazandırılacak. 
Söz konusu dönemde sahalardan 
kamuya 21 milyar lira gelir akışı 
sağlanacak.  Dönmez’in verdiği 
bilgiye göre, devredilen sahalarda 
toplamda 15 bin 500 kişilik yeni 
istihdam olanakları yatırımcılar 
tarafından sağlanacak.

ERCİYES’E 450 MİLYON EURO
Erciyes, kış turizminde zirveye 

yeni yatırımlarla çıkacak. Bugüne 
kadar 200 milyon Euro yatırım 
yapılan bölgeye 2023 yılına kadar 
450 milyon Euro harcanacak. 
Yapılacak yatırımlar arasında 21 de 
otel bulunuyor.  

ETİ BAKIR VE ALÜMİNYUM’A 1 
MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

engiz Holding Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Ergönül, 
Eti Bakır ve Eti Alüminyum’a 
2023’e kadar yapılacak 1 milyar 
dolarlık yeni yatırımla sanayi 
tesislerinde toplam istihdamın 
10 bin kişiye ulaşacağını açıkladı. 
Ergönül, engiz Holding’in 
sanayi yatırımları incelendiğinde 
tamamının stratejik öneme sahip 
olduğunu vurgulayarak, Eti Bakır 
ve Eti Alüminyum gibi kapanmak 
üzere olan firmaları aldıklarını, 
bu iki firmaya 10 yılda toplam 1 
milyar 175 milyon dolar yatırım 

yaptıklarını söyledi. Ergönül, 1,2 
milyar dolar yatırımla Mardin’deki 
Metal Geri Kazanım ve Entegre 
Gübre Tesisleri’ni inşa ettiklerini 
aktararak, şunları kaydetti  
Yılsonunda bu yatırımın devreye 

alma çalışmalarını tamamlayarak 
ülkemize kazandıracağız. Böylece 
bu yılın sonunda Mardin’e 
alınacak bin 500 kişi ile sanayi 
şirketlerimizdeki toplam istihdam 
6 bin kişiyi aşacak. Eti Bakır ve 
Eti Alüminyum’a 2023’e kadar 
yapılacak 1 milyar dolarlık yeni 
yatırımla sanayi tesislerimizde 
toplam istihdamımız 10 bin kişiye 
ulaşacak. Bugün itibarıyla yılda 800 
milyon dolarlık cari açığı ikame 
ediyoruz. Yılbaşında Mardin’deki 
entegre tesisimizin tam kapasite 
hizmete girmesiyle yılda 1 milyar 
420 milyon dolarlık cari açık 
ikamesine ulaşacağız. 2023’te 
Eti Bakır ve Eti Alüminyum’un 
devam eden 1 milyar dolarlık yeni 
yatırımlarının tamamlanmasıyla 
2023’te yaklaşık 2 milyar dolarlık 
açığı ikame edeceğiz. Türkiye’nin 
cari açığının yaklaşık 50-60 milyar 
dolar olacağını düşünürsek, 
yaklaşık yüzde 4’ünü engiz 
Holding karşılamış olacak.

Et� Bakır ve Et� 
Alüm�nyum’a 
2023’e kadar 
yapılacak 1 m�lyar 
dolarlık yen� 
yatırımla sanay� 
tes�sler�nde toplam 
�st�hdam 10 b�n 
k�ş�ye ulaşacak
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UŞAK’TA TASARIM MERKEZİ 
AÇILIYOR 

Uşak Üniversitesi, Türkiye’de 
bir ilk olan Tasarım Merkezi’ni 
hayata geçiriyor. Rektör Prof. Dr. 
Ekrem Savaş yaptığı açıklamada, 
Deri. Tekstil ve Seramik (DTS) 
alanlarında pilot üniversite olan 
Uşak Üniversitesi’nin, bu üç alanı 
tek çatı altında birleştiren ve 
Türkiye’de bir ilk olan Tasarım 
Merkezi’nin kurulacağını söyledi. 
Prof Dr Savaş, ihalesi yapılmayan 
yatırımların durdurulması nedeniyle, 
Uşak aliliğinin restore ederek 
Üniversiteye tahsis ettiği Uşak’ın 
tarihi konaklarından Tekeşoğlu Hacı 
Abdükadir Konağı ve 2 tarihi Uşak 
Evi’nin Tasarım Merkezi binası 
olarak kullanılacağını açıkladı.

GÜNEYDOĞU’YA 40 MİLYON TL
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 

2018 Yılı Mali Destek Programları 
olan ‘Ekonomik Altyapının 
Geliştirilmesi’ ile ‘Kentsel Altyapının 
İyileştirilmesi’ programları 
kapsamında Mardin’den destek 
almaya hak kazanarak uygulama 
aşamasına geçilen 12 proje ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
hayata geçecek toplam değeri 40 
milyon TL olan yatırımlar için 
imzalar atıldı. Mardin alisi Mustafa 
Yaman, 12 proje bu sene için 
destek verdik geçtiğimiz yıllarda 
12 projeye 17 milyonluk bir destek 
sunulacak. Mardin organize sanayi 
bölgemizde kapasite doldu. İkinci 
organize sanayi bölgesinin alt yapısını 
bitirmek üzereyiz. Ayrıca usaybin 

ve Midyat içinde yeni organize sanayi 
bölgeleri için çalışmalarımız devam 
ediyor  diye konuştu. Bu kapsamda 
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak 
illerinden toplam 73 proje başvurusu 
alındığı belirtildi. Değerlendirme süreci 
sonunda Mardin’den 12, Batman’dan 
7, Siirt’ten 7 ve Şırnak’tan 13 olmak 
üzere toplam 39 proje destek almaya 
hak kazandı. Basına ve kamuoyuna 
tanıtılan projeler, usaybin merkez 
Lozan addesi İyileştirme Projesi 
1 milyon TL, Mardin İli Kültür 
Envanteri Projesi 1.3 milyon TL, 
Ömerli Meydanı ve Tarihi Çarşılarını 
Turizme Kazandırma Projesi 2.4 
milyon TL, Mardin Organize Sanayi 
Bölgesi Güvenlik Altyapısının 
Geliştirilmesi Projesi 1.5 milyon 
TL, Tarihi Savur Çamaşırhanesinin 
Turizme Kazandırılması Projesi 300 
Bin TL, Midyat Tarihi Çarşılarının 

anlandırılması Projesi 2.4 milyon TL, 
Midyat’ta Mesleki Eğitimle İstihdama 
Katkı Sağlıyoruz Projesi 500 bin TL, 
Mor Yakup Kilisesi Restorasyonu 
ve eynel Abidin ami Turizm 
Altyapısının Hazırlanması Projesi 900 
Bin TL, Derik Prof. Dr. Aydın Ayaydın 

addesi ephe Sağlıklaştırma Projesi 
2 milyon TL, usaybin Belediyesi 
Spor Kompleksi Projesi 2 milyon TL, 
Dargeçit Rekreasyon Projesi 1.4 milyon 
TL, Engel Tanımayan Yetenekli 
Sınıflar Projesi 650 bin TL destek 
alarak bölgede uygulamaya geçecek. 

D�cle Kalkınma Ajansı 
(DİKA) 2018 Yılı Mal� 
Destek Programları olan 
‘Ekonom�k Altyapının 
Gel�şt�r�lmes�’ �le ‘Kentsel 
Altyapının İy�leşt�r�lmes�’ 
programları kapsamında 
Mard�n’den destek 
almaya hak kazanarak 
uygulama aşamasına 
geç�len 12 proje ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölges�nde hayata 
geçecek toplam değer� 40 
m�lyon TL olan yatırımlar 
�ç�n �mzalar atıldı. 

Güneydoğu’ya 
40 m�lyon 

TL’l�k yatırım 
�ç�n �mzalar 

atıldı.
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Türkiye’de yaban ı uyruklu 
kişilerin gayrimenkul 
alması kolaylaştı. Satış 
bedelinin yurt dışından 
getirilen dövizle ödenmesi 

halinde yaban ıların ilk aldıkları iş 
yeri veya konutta vergi indirimi de 
sağlanıyor. aban ıların  ürkiye’de 
konut alarak ürk vatandaşlığını 
kazanabilmeleri için gerekli şartlar 
da yeniden düzenlendi.

ürk vatandaşı olma hakkına 
sahip olmak için karşılanması 
gereken en az  milyon merikan 
doları tutarında sabit sermaye 
yatırımı şartı  bin merikan 
doları veya karşılığı döviz ya da ürk 
lirası olarak değiştirildi. n az  
milyon merikan doları tutarında 
taşınmazın tapu kayıtlarına üç 
yıl satılmaması şerhi koyulmak 
şartıyla satın alınması hükmü de 
yönetmelikle değiştirildi.  bin 

merikan doları veya karşılığı döviz 
ya da ürk lirası tutarında taşınmazı 
satın alan yaban ılar bu haktan 
yararlanabile ek.

atandaşlığa geçme şartlarından 
biri olan ürkiye’de faaliyet gösteren 
bankalara üç yıl tutma şartıyla 
yatırılması gereken mevduat tutarı en 
az  milyon merikan dolarından  

bin merikan doları veya karşılığı 
olan döviz ya da ürk lirasına 
düşürüldü. n az  milyon merikan 
doları tutarında devlet borçlanma 
araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın 
alma şartı ise  bin merikan 
doları veya karşılığı olan döviz ya da 

ürk lirası olarak gün ellendi.
n az  milyon  bin merikan 

doları tutarında gayrimenkul yatırım 
fonu katılma payı veya girişim 
sermayesi yatırım fonu katılma payı 
alma ve üç yıl süre ile elinde tutma 
şartı da yönetmelikle değiştirildi. 

n az  bin merikan doları veya 
karşılığı döviz ya da ürk lirası 
tutarında gayrimenkul yatırım fonu 
katılma payı veya girişim sermayesi 
yatırım fonu katılma payını  en az 
üç yıl elinde tutma şartını yerine 
getirenler ürk vatandaşlığına 
geçebile ek.

ynı yönetmeliğin . maddesinin 
altın ı fıkrasında yer alan efektif 
satış kuru’ ibaresine ve veya çapraz 
döviz kuru’ ibaresi de eklendi. 

apıla ak vatandaşlık başvuruları 
ile ilgili süre i takip etmek ama ıyla 
çişleri Bakanlığı bünyesinde 
ile  alışma ve Sosyal izmetler 

Bakanlığı  evre ve ehir ilik 
Bakanlığı  azine ve aliye 

Yabancı yatırımcıya 
sunulan vatandaşlık 
hakkı şartları değ�şt�
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İl	şk	n 
Yönetmel	kte Değ	ş	kl	k Yapılmasına Da	r Yönetmel	k, 
Resm	 Gazete’de yayımlandı ve yabancıların Türk 
vatandaşlığını kazanab	lmeler	 	ç	n yer	ne get	rmeler	 
gereken şartlar yen	den düzenlend	.
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YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİĞİ

B�tmem�ş ve devam eden 
projelerden konut almak 
�steyen yabancıların, noterden 
onaylattıkları dev	r satış 
sözleşmes	yle vatandaşlık 
kazanab	lmes	ne yönel	k 
yönetmel	k değ	ş	kl	ğ	 yıllık 40 
b	n konut satışını garant	 altına 
aldı. Uygulama, 2019 yılında 
devam eden ve yen	 projelerdek	 
yabancı satışında da yen	 
b	r rekorun haberc	s	 olarak 
değerlend	r	l	yor.
Yabancılara ver	lecek 
vatandaşlık hakkı 	ç	n konut alma 
l	m	t	n	n 1 m	lyon dolardan 250 
b	n dolara düşürülmes	nden 
sonra, 1. El konut satışını 
destekleyecek uygulamanın 
sektör tarafından dört gözle 
beklend	ğ	n	 d	le get	ren 
İNDER Yönet	m Kurulu Başkanı 
Nazm	 Durbakayım, “peş	n 
olarak satışın vaded	ld	ğ	ne 
da	r noterden düzenlenen 
sözleşmen	n üç yıl süreyle 
devr	 ve terk	n	 yapılamayacağı 
taahhüdüyle tapu s	c	l	ne şerh 
ed	lmes	 de vatandaşlık kazanımı 
	ç	n yeterl	 olacak” şekl	ndek	 
yönetmel	k değ	ş	kl	ğ	n	n sektöre 
ve ekonom	ye daha fazla döv	z 
g	rd	s	 sağlayacağını söyled	.

YABANCILARIN 
TÜRKİYE’DE EN 
ÇOK TERCİH ETTİĞİ 
ŞEHİRLER

Son dönemde yaşanan kur 
artışı �le b�rl�kte, yabancı 
yatırımcı ve yurt dışında yaşayan 
vatandaşlar 	ç	n Türk	ye’de 
yatırım yapmak daha caz	p 
hale get	r	ld	. Bu aynı zamanda 
gel	r	 döv	z olanlar 	ç	n avantajlı 
b	r durum oluyor. Yabancı 
yatırımcıların Türk	ye’de en 
çok terc	h ett	kler	 şeh	rler 
	se, İstanbul, Antalya, Bursa, 
Ankara, Yalova, Muğla, Aydın, 
Trabzon, Sakarya ve Mers	n oldu. 
Konut satın alanların uyrukların 
bakıldığında 	se, 	stat	st	kler	n 
yayımlandığı 2015 yılından 
	t	baren Körfez ülkeler	 	lk 3 sırayı 
paylaşıyor. Körfez ülkeler	nden 
sonra Türk	ye’den en çok konut 
satın alan ülke vatandaşları 
Ruslar, İng	l	zler, Almanlar ve 
d	ğer Avrupa vatandaşları oldu.

250 b�n 
Amer�kan doları 
veya karşılığı 
döv�z ya da Türk 
l�rası tutarında 
taşınmazı satın 
alan yabancılar 
vatandaşlık 
hakkından 
yararlanab�lecek

Bakanlığı  Sanayi ve eknoloji 
Bakanlığı temsil ilerinden oluşan bir 
komisyon kurulabile ek.

ürk vatandaşlığına geçmek 
için başvuran yaban ılarla birebir 
ilgilenilmesi için özel ofisler açılıyor. 
Bu ofislerin ve süre in takibi çişleri 
Bakanlığı bünyesinde oluşturula ak 
komisyon tarafından takip edile ek. 

aban ı yatırım ılar için emlak 
satın alma rehberi ürk ışişleri 
Bakanlığı sitesinden sağlanabilir.

YABANCIYA SATIŞ ORANLARI
aban ılara yönelik konut 

satışlarına destek olmak ama ıyla 
hükümet  ve tapu har ı 
indirimlerini de  kim  
tarihine kadar hayata geçiriyor. 
Satış bedelinin yurt dışından 
getirilen dövizle ödenmesi halinde 
yaban ıların ilk aldıkları iş yeri veya 
konutta vergi indirimi sağlana ak. 

ürkiye’de son  yılda ak 
aziran  arasında  

yaban ılara  bin  konut 
satılırken  bu sayı günlük yaklaşık 

 konut satışına karşılık geliyor. 
zellikle  isan  itibarıyla 

yaban ılara konut alımında 
uygulanan vergi indirim etkisini 
hissettirdi. Bu gelişmelerin de 
etkisiyle yaban ılara yapılan konut 
satışları   yılı ikin i çeyrek 
sonu itibarıyla  ak aziran 

 döneminde  geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde ’lik 
büyüme ile  bin  adet seviyesine 
yükseldi. 

 eni onut 
iyat ndeksi’ne göre  ylül 

ayında  markalı konut projeleri 
kapsamında gerçekleştirilen 
satışların yüzde ’lik kısmının 
yaban ı yatırım ılara yapıldığı 
gözlemlendi ve böyle e yaban ı 
yatırım ı oranı endeks tarihindeki 
en büyük sıçramalarından birini 
yapmış oldu. kim ayında yaban ı 
yatırım ılara yapılan konut satışları 
ise son  aylık ortalamanın yüzde  
üzerine çıkarak  yüzde ’a ulaştı. 
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Emlak Konut GYO ayrıcalığı �le     kazandıran projeler

Gebze’n�n prest�jl� 
konutları 

Gebze Emlak Konutları 3

Emlak Konut GYO, 1. ve 2. 
etabı yoğun �stek üzer�ne kısa 

sürede tesl�m ed�len Gebze 
Emlak Konutları’nın 3. etabının 

satışları devam ed�yor.
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Emlak Konut GYO ayrıcalığı �le     kazandıran projeler

Gebze Emlak Konutları 3. Etap 204 bin 
metrekare alan üzerinde bulunan 37 
bloktan oluşuyor. Projede 6 tip konut 
blokunda 2+1’den 4+1 dublekse 
kadar farklı büyüklüklerde 1.955 

konut yer alıyor. 37 blok üzerinde yükselen projede, 
açık - kapalı otopark, sosyal tesis - süs havuzları, 
çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve 24 saat 
güvenlik yer alıyor.

Yüzde 70’inin yeşil alanlara ayrıldığı Gebze 
Emlak Konutları 3’te 88 ile 136 metrekare aralığında 
435 adet 2+1, 146 ile 171 metrekare aralığında 1.192 
adet 3+1, 187 ile 200 metrekare aralığında 304 adet 
4+1 ve 213 metrekarelik 24 adet 4+1 dubleks olmak 
üzere 1.955 adet konut yer almakta.

Mevcut yönetmelikle standartlara uygun 
depreme dayanıklı tasarlanan proje, toplamda 204 
bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Projede, 
A, B, , D, E ve F olmak üzere 6 tip konut bloğu, 
2 adet ticaret ve 1 adet ticaret-ofis bloğunun yer 
alacağı toplamda 1.955 konut ve 97 adet ticari ünite 
ve ofis yer alıyor. Projede toplam bağımsız bölüm 
sayısı ise 2 bin 52 adet. Gebze Emlak Konutları 3. 
Etap projesi cazip ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE ENGELLİLER 
DE DÜŞÜNÜLDÜ

Gebze Emlak Konutları 3.Etap’ta, şehit eşleri 
ve yetimleri, gaziler ve engelliler için de 272 
konutluk özel durum kontenjanı da sunuldu. Gebze 
Emlak Konutları 3. Etap projesinde; açık ve kapalı 
otoparklar, sosyal tesisler, süs havuzu, çocuk oyun 
alanları, yürüyüş yolları ve 24 saat güvenlik hizmeti 
gibi nitelikli sosyal donatılar bir arada yer alıyor. 
Toplamda 97 üniteden oluşan ticari alanlar projedeki 
sosyal yaşama ayrı bir zenginlik katacak.

Yeşil ile iç içe olarak hayata geçirilen projenin 
yüzde 70 gibi önemli bir bölümü yeşil alan olarak 
ayrılmış bulunuyor. Peyzaj düzenlemelerinin 
birçok yerinde farklı renkte bitki ve mevsimlik 
çiçek türlerine yer veriliyor. Çocuk oyun alanları 
ile birlikte engelli çocuklara özel oyun alanlarının 
da düşünüldüğü projede süs havuzları, açık spor 
alanları, yürüyüş yolları ve üstü örtülü oturma 
alanları da bulunuyor. Kapalı otopark alanlarının 
binalar ile direkt bağlantılı olacak şekilde 
tasarlandığı projede yere kadar inen camlar ile konut 
içlerinde aydınlık ve ferahlık oranı arttırılırken, 
temperli lamine camlar tercih edilerek güvenlik 
önlemleri de düşünülüyor.

Gebze Emlak Konutları 
3 Etap Satış Of�s�: 262 642 68 66-67 
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Niğde Emlak Konutları, 349 daire 
ve 16 mağazadan oluşan, merkezi 
bir lokasyona sahip. Modern 
yaşamın tüm olanaklarını sunan 
proje ihtiyaçları karşılamak için 

sakinlerini bekliyor. iğde Emlak Konutlar 
yalın mimarisi ve mekânsal zenginliği ile dikkat 
çekiyor. 349 dairenin yer aldığı projede, 2+1, 
3+1, 3+1 dubleks, 4+1 tiplerinde daireler 
117,78 ve 199,58 metrekare aralığında değişiyor. 
Projenin teslim tarihi ise 2019. Projenin sosyal 
tesisleri arasında kapalı havuz, fitness ve kafeler 
yer alıyor. Yüzde 70’i yeşil alanlarla ayrılan 
projede açık ve kapalı otopark da bulunuyor. 
Güvenlik kulübesi, bariyerler, T  ve çevre 
güvenlik sistemi yer alan ve paratoner tesisatı 
ile yıldırıma karşı korunma sağlanan projede, 
jeneratör ile daireler, tüm ortak alanlar ve 
ticari ünitelerde yüzde 100 yedekli enerji 
bulunuyor. 

iğde Emlak Konutları, kapalı yüzme 
havuzu, spor salonu, çocuk oyun alanlarının 
yanı sıra park sorununu ortadan kaldıracak 
açık ve kapalı otoparklar da bulunuyor. 
Yemyeşil bir peyzaj, özel rekreasyon oturma 
ve oyun alanları, süs havuzları, sosyal 
imkanları ile ayrıcalıklı yaşamın kapıları siz ve 
sevdikleriniz için aralanıyor.  

MERKEZİ KONUM
Geleneksel aile yaşamının ve komşuluğun 

öne çıktığı iğde Emlak Konutları’nda prestijli 
bir hedef kitleye doğrudan ulaşma imkânı 
sağlanıyor. Konutları yoğun ilgi gören bu 
projenin ticari alanları da stratejik konumu 
ve değeriyle yatırımcılarıyla buluşuyor. Sosyal 
yaşam alanları sayesinden günün stresinden 
kurtulmak, zinde olmak, sağlıklı bir yaşam 
sürmek için ideal ortam sağlanıyor.

iğde Emlak Konutları’nda ödeme 
kolaylıkları ile alıcılara büyük avantajlar 
sunuluyor. 7 24 güvenlik hizmeti, açık kapalı 
otoparkı, kapalı yüzme havuzu, fitness 
salonu, sosyal alanları ve ferah peyzajıyla 
seçkin yaşamın tüm olanakları Emlak Konut 
güvencesiyle sunuluyor. Proje, iğde Devlet 
Hastanesi 5, şehir merkezine 5, Ömer Halis 
Demir Üniversitesi’ne 5, 0tobüs terminaline 
20 ve tren istasyonuna 15 dakika mesafedeki 
konumuyla dikkat çekiyor.

N�ğde Emlak Konutları 
Satış Of�s�: 0388 233 11 66

Emlak Konut GYO, 
65 yıllık b�r�k�m 

ve güven�yle 
N�ğde’n�n en büyük 

karma yaşam 
projeler�nden 

b�r�ne �mza atıyor. 
N�ğde Emlak 

Konutları’nda 
tesl�me sayılı 
günler kaldı.

Emlak Konut GYO ayrıcalığı �le     kazandıran projeler
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Başkent Emlak Konutları

Başkent’�n yen� başkent� sloganıyla Ankara’da hayata 
geç�r�len proje, sunduğu kolay ödeme koşullarıyla yen� ev 

sah�pler�n� bekl�yor.

Başkent’�n yen� başkent�
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Ç ankaya’nın 
Mühye 
Mahallesi’nde 
yer alan Başkent 
Emlak Konutları 

toplamda 120 bin metrekare 
alan üzerinde 1.852 bağımsız 
bölümden oluşuyor. Şehir 
yaşamını yeşil ile iç içe 
sunan Başkent Emlak 
Konutları’nda 1+1, 2+1, 
3+1, 4+1 tiplerinde 1.810 
adet konut ile birlikte 42 
adet ticari birim bulunuyor. 
70,68 ile 220,13 metrekare 
aralığında değişen konutların 
yer aldığı Başkent Emlak 
Konutları, konum ve içerik 
olarak Ankara’nın en özel 
projelerinden biri.

Başkent Emlak 
Konutları’nda 1.852 bağımsız 
bölümün içinde projede 
kentsel dönüşüm kapsamında 
hak sahiplerine verilecek 
olan 492 konut da yer alıyor. 
Proje genelinde temalı 
çocuk oyun alanları açık-
kapalı spor alanları, yürüyüş 
yolları, bisiklet yolları, hobi 
alanları ve cinseyete göre ayrı 
kullanımlı olmak üzere 2 adet 
kapalı havuz, 2 adet kapalı 
çocuk havuzu, 2 adet fitness 
alanı ile birlikte yoga, pilates 
gibi etkinliklerin yapılacağı 
stüdyoların, sauna, hamam, 
buhar odası gibi alanların 
da içinde yer aldığı kapsamlı 
sosyal merkez yer alıyor. 
‘Başkent’in Yeni Başkent’i’ 
sloganıyla Çankaya’da hayata 
geçirilen Başkent Emlak 
Konutları projesinde ödeme 
koşulları yenilendi.

Toplamda 120 bin 
metrekare alan üzerinde 
inşa edilen projede 10 adet 
1+1, 364 adet 2+1, 730 adet 
3+1, 215 adet 4+1 daire 

bulunuyor. Başkent Emlak 
Konutları’nda 1+1 konutlar 
70,68 ile 77,52 metrekare, 
2+1 konutlar 93,91 ile 162,92 
metrekare, 3+1 konutlar 
152,54 ile 203,63 metrekare, 
4+1 konutlar 192,79 ile 
220,13 metrekare arasında 
değişen büyüklüğe sahip.

Çevre hassasiyeti 
anlamında da çok zengin 
bir proje planlamasına 
sahip olan Başkent Emlak 
Konutları’nın genelinde 
temalı çocuk oyun alanları, 
engelli çocuk oyun alanları, 
yürüyüş ve bisiklet yolları, 
çeşitli hobi alanları, sus 
havuzları, oturma alanları 
bulunuyor. Başkent Emlak 
Konutları’nda 2 adet kapalı 
havuz, 2 adet kapalı çocuk 
havuzu, 2 adet fitness alanı 
ile birlikte farklı etkinliklerin 
yapılacağı stüdyolar, buhar 
odası, sauna gibi alanların da 
içinde yer aldığı kapsamlı bir 
sosyal merkez oluşturuluyor.

Bitkisel düzenlemelerle 
projedeki alanın birçok 
yerinde peyzaj çalışması 
ile yeşil ile iç içe bir proje 
planlandı. Başkent Emlak 
Konutları’nın sosyal 
donatılarında, 1 adet cami, 
1 adet ilköğretim okulu ve 
48.000 metrekare içerisinde 
park alanı site sakinlerinin 
hizmetinde olacak. Projedeki 
tüm parsellerde açık ve 
kapalı otoparklar bulunurken 
kapalı otopark alanları 
binalar ile direkt bağlantılı 
olacak şekilde tasarlandı. 
Yere kadar uzanan camlar 
ile konut içlerinde aydınlık 
ve ferahlık oranı arttırılırken, 
temperli lamine camlar tercih 
edilerek güvenlik önlemleri 
alındı. 

Başkent Emlak Konutları
Satış Of�s�: 0312 491 41 41
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T�caret�n merkez� 
Körfez’e taşındı

Körfezkent Çarşı

Körfez’e taşındı
Emlak Konut GYO güvences�yle Kocael�’nde t�caret�n 

merkez�ne yen�den yön ver�yor.
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T ürkiye’nin en büyük gayrimenkul 
yatırım ortaklığı Emlak 
Konut, şimdi de Körfezlileri, 
Emlak Konut güvencesiyle 
çok kazandıracak bir proje 

olan Körfezkent Çarşı’yla buluşturuyor. 
Körfezkent’in tam ortasında gece gündüz 
yaşayacak Çarşı; Körfez’e hem sosyal hem 
ticari yönden hareket getiriyor. Projede, 42 
ofis, 62 dükkân, düğün salonu, poliklinik, 
kreş, açık ve kapalı otoparklar, süs havuzları, 
meydanlar, 7 24 güvenlik hizmeti ve yürüyüş 
yolları yer alıyor.

Körfezkent Çarşı, konutların ve sosyal 
yaşamın içinde bir ticaret merkezi. Burası 
caddeye yakın veya şehrin dışında bir ticaret 
merkezi değil, Körfezkent 1, 2, 3 ve 4’ün tam 
ortasında, yeşil ve maviden oluşan peyzajı, 
cami, düğün salonu ve kreşten oluşan sosyal 
olanaklarıyla birlikte Körfezkentlilerin 
yaşam merkezi olmayı hedefliyor.

İSTER OFİS İSTER DÜKKÂN
Körfezkent Çarşı’da ticarette kazançlı 

çıkmak için ihtiyaç duyulan her şey 
sunuluyor. Toplam 11.922,37 metrekare 
alan üzerinde yer alan projede, cadde 
dükkânları veya meydan dükkânları yer 
alıyor. Dükkân değil, ofis arıyorsanız 42 
adet ofis de Körfezkent Çarşı’da sizleri 
bekliyor. Bütün bunların yanında çevre 
halkının ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
düğün salonu, poliklinik ve kreş binası gibi 
sosyal tesisler de bulunuyor.

Körfezkent 1, 2, 3 ve 4 projelerinin 
tam ortasında, her gün binlerce insanın 
kullandığı İstanbul-İzmit otoyolunun 
hemen yanı başında kazançlı bir iş hayatı 
vadeden Körfezkent Çarşı, Körfez 
Devlet Hastanesine 2 km, Derince 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3 km, 
Körfez Diş Hastenesi’ne 4 km, D-100 
karayoluna 1 km, TEM otoyoluna 4 km, 
Tütünçiftlik apur İskelesine, Sahiline 
ve Derince apur İskelesi ve Sahiline 
4 km, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne 2 
km, İzmit Merkeze 12 km, Sabiha Gökçen 
Havalimanına 55 km, Kocaeli engiz Topel 
Havaalanı’na 28 km ve Sapanca Gölü’ne 45 
km uzaklıkta yer alıyor. 

Körfezkent Çarşı 
Satış Of�s�: 0262 527 67 67
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Cer İstanbul, Ege Yapı ve Emlak Konut 
GYO iş birliğiyle, Tarihi Yarımada’nın 
güneybatısında yer alan ve Osmanlı 
Dönemi’nde Altın Kapı olarak 
adlandırılan bölgede, Yedikule 

Hisarı’nın yanı başında 302 milyon TL yatırımla 
yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek 
148 bağımsız bölümden oluşuyor.  

Konseptinde; 1871 yılından itibaren tarihi 
Yedikule Demiryolu Tesisleri’nin yer aldığı ve 
demiryolu araçlarının bakım  onarım faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği er Atölyeleri’nden ilham alınan 

er İstanbul, yaklaşık 31 bin metrekare özel peyzaj 
tasarımlı alana sahip.

İstanbul’un protokol yolu olarak adlandırılan 
Kennedy addesi’ne bakan 500 metre cephesi ile 
Adalar ve deniz manzarasına sahip projede zaman, insan 
ve tarihe saygı ilkeleri ile tarihi İstanbul’un siluetine 
saygılı ‘yatay mimari’ konsepti kapsamında tasarlanarak 
en yükseği zemin + 3 kat olmak üzere toplam 10 bloktan 
meydana geliyor.

er İstanbul’da 1+1’den 6+1’e kadar, 63 m  
ile 348 m  arasında değişen farklı yaşam alanlarına 

sahip rezidans daireler, loft ve ticari üniteler, seçkin 
hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti verecek apart üniteler, 
çok özel lezzetlerle dolu restoranlar ve sosyal aktivite 
alanları bulunacak. Proje içerisindeki 5 adet tescilli 
eser yapıları korunarak restore edilecek, yeni inşa 
edilecek 5 adet yapı ise özgün ve zamansız bir mimari ile 
tasarlanıyor.

MERKEZİ LOKASYON
er İstanbul’un yaklaşık 31 bin metrekarelik peyzaj 

alanı; Yedikule er Atölyeleri’ne ait avadanlıklar, iki 
adet nostaljik lokomotif, 1450 metre tren rayı, dönemine 
ait vinçler ve çeşitli ekipmanların yer alacağı bir açık 
hava sergisi gibi düzenlenecek. Yedikule Hisarı’nın yanı 
başında, Tarihi Yarımada’nın büyüleyici güzelliklerine 
yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir yaşam vadeden ve 
Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu’nun hemen yanı başında 
bulunan er İstanbul; Avrasya Tüneli girişine 2 km, 
D100 Karayolu’na 4 km, Yenikapı Metro İstasyonu’na 
3,5 km ve Yenikapı Feribot İskelesi’ne de 3,4 km 
mesafede yer alıyor.

Cer İstanbul, Emlak Konut GYO güvences�yle, Ege Yapı 
tarafından Yed�kule H�sarı’nın yanında hayata geç�yor.

Tar�h� Yarımada’da yaşama ayrıcalığı

Cer İstanbul Satış Of�s�: 0850 222 53 43

Cer İstanbul
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Bahçekent’te Emlak Konut güvencesiyle 
hayata geçirilen, 1.095 konut ve 89 ticari 
üniteden oluşan Avrupark Hayat, yaklaşık 
42 bin metrekare alan üzerinde inşa 
edilecek. 12 konut bloğunun bulunduğu 

projede; büyüklükleri 65 metrekare ile 212 metrekare 
arasında değişen 21 daire tipi yer alıyor. 1+1 den 4+1’e 
kadar tipleri mevcut. Doğu-Batı aksında büyüyen 
İstanbul, son dönemde yapılan üçüncü havalimanı, 
üçüncü köprü, Kanal İstanbul ve kentsel dönüşüm 
projeleri ile kuzeye doğru büyüme gösteriyor. Bu 
çerçevede Emlak Konut da gelişim akslarında yeni 
projeler üretilmesinde büyük rol oynuyor.

Bu akslardan biri olan İstanbul’un yükselen değeri 
planlı alt yapısı, kentsel hizmetleri ile ön plana çıkan 
Bahçekent bölgesinde Emlak Konut ile ihan İnşaat ve 
Konut Yapı İş Ortaklığı ile gerçekleştirilen Avrupark 
Hayat, 3. Havalimanı, TEM otoyolu ve Hayatpark gibi 

önemli projelere komşu olan 42.000 bin metrekare bir 
alan üzerinde kurulacak. Proje, bağlantı yollarının yeni 
havalimanına ulaşımı kolaylaştırması nedeniyle havaalanı 
personellerinden de büyük ilgi görüyor. 

KOLAY ULAŞIM
Avrupark Hayat projesinin konumlandığı Bahçekent 

bölgesi, 20 bin konutluk yaşam alanı, ticari alanları, 
sağlık kompleksleri, eğitim kurumları ve geniş sosyal 
donatılarıyla kendi kendine yeten bir bölge olarak 
ön plana çıkıyor. Bir yandan yaşamın başladığı, bir 
yandan tamamlanan projelerde teslimlerin devam ettiği 
bölgede, toplu taşıma faaliyetleri de tamamlandı. Bölge, 
hastanesiyle, eğitim kurumlarıyla ve camisiyle, TEM 
otoyoluna yakınlığı ve Bahçeşehir’e 5 dakikalık mesafede 
olmasıyla dikkat çekiyor.

Emlak Konut GYO güvences� ve C�han İnşaat-Konut Yapı 
tarafından Bahçekent’te hayata geç�r�len ‘Avrupark Hayat’ 

projes�nde satışlar devam ed�yor. 

Bahçekent’�n yen� yaşam alanı 

Avrupark Hayat Satış Of�s�: 444 61 63

Avrupark Hayat
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Tarihi surların Boğaz’a açıldığı Kazlıçeşme 
sahil bandında bir deniz semti olarak 
yükselen Büyükyalı, birbirinden farklı 
özellikleriyle sektörde öncü olmaya 
devam ediyor. ‘İyi yaşam’ın tüm 

avantajlarını sunmayı hedefleyen Büyükyalı’nın en 
üst katlarında yer alan penthouse daireler, İstanbul 
Boğazı, Marmara Denizi ve Adalar manzarasına 
hâkim bir şekilde konumlandırıldı. Tüm Büyükyalı 
dairelerinde olduğu gibi A plus malzeme kullanılan 
penthouse’larda bacalı şömine altyapısı ile hizmetli 
ve  Suite oda çözümleri de sunuluyor. Projede yer 
alan penthouse daireler estetik ve lüksün kapılarını 
aralıyor.

FARKLI DAİRE SEÇENEKLERİ
Toplam 111 dönümlük arazide yükselen 

Büyükyalı’da, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 plus 
tiplerinde 1.336 konut yer alıyor. Büyükyalı’da; 
dünya markalarından en şık restoranlara, alışveriş 

sokaklarından fitness merkezine, sinemadan tiyatroya 
ve kültür sanat etkinliklerine kadar, iyi yaşam için 
ihtiyaç duyulan her şey bir arada, yürüme mesafesinde 
sunuluyor. Şehrin yeni deniz semti, Büyükyalı, denizi, 
manzara olmanın ötesinde, spordan ulaşıma günlük 
hayatın bir parçası, bir yaşam biçimi haline getiriyor.

AVANTAJLI LOKASYON
İstanbul’un kara, deniz ve raylı sistem ulaşım 

akslarının kesiştiği noktada yükselen Büyükyalı, Asya ve 
Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Marmaray metro 
istasyonuna 5 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor. 
Büyükyalı’dan raylı sistem ya da karayoluyla Topkapı 
Sarayı, Sultanahmet, Kapalıçarşı ve havaalanına 10 
dk’da, Asya Kıtası’na ise Avrasya Tüneli ile 15 dk’da 
ulaşım sağlanıyor. Büyükyalı, sunduğu yüksek yatırım 
potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Büyükyalı’da yaşam, 
2019’da başlayacak.

Özak GYO, Z�ylan Gayr�menkul ve Yen�gün İnşaat, 
ortaklığı �le Kazlıçeşme Sah�l Yolu’nda, hayata geç�r�len 

Büyükyalı’da satışlar devam ed�yor.

Muhteşem İstanbul manzarası

Büyükyalı Satış Of�s�: 0 212 557 73 73

Büyükyalı
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Emlak Konut GYO güvencesiyle Yılmaz 
İnşaat tarafından 2.8 milyar TL’lik yatırımla 
hayata geçirilecek Düşler adisi Riva, 869 
bin 362 metrekarelik arsa üzerinde bölgenin 
doğal yapısı muhafaza edilerek geliştirildi. 45 

yıllık tecrübesini Düşler adisi Riva projesine aktaran 
Yılmaz İnşaat, kısa bir döneme özel avantajlı fiyatlarla ve 
alternatif ödeme seçenekleriyle ilk etaptaki villaları satışa 
sundu.

GENİŞ VİLLA SEÇENEKLERİ
Çevre ile uyum içinde tasarlanan ve her ihtiyacın 

karşılanması hedeflenen villaların ilk etabında 509 villa 
inşa edilecek. 152 metrekareden 396 metrekareye kadar 
farklı büyüklüklerde villaların yer aldığı projede geniş 
ve ferah kullanım alanlarının yanı sıra doğayla iç içe bir 
yaşam konsepti oluşturuluyor. 

atamam şekilde yapılacak villalar, yatırımcının 
tercihine göre (ince işçilik için) istediği dekorasyon 
paketini satın alarak villasını hazır teslim alabilecek. 

Bölgenin doğal karakterine bağlı, doğa ile iç içe yatay 
bir konseptte planlanan projenin ilk etabı 36 ayda 
tamamlanacak.

1.150 dönüm üzerinde geliştirilen villa projesinin 
içinde kamusal park alanı ve özel orman alanı ile birlikte 
doğal su kaynakları yer alıyor.

ÖRNEK YAPILAŞMA
Düşler adisi Riva, kamu ve özel sektör 

yatırımlarıyla her geçen gün hızla gelişen Kuzey 
Marmara Otoyolu aksının Anadolu Yakası’nda örnek 
niteliğinde bir yapılaşma olarak öne çıkıyor. İstanbul’un 
doğayla içe içe bölgesi Riva’da yükselen proje, Yeni 
Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Otoban ve çevreyollarıyla kolay ulaşım 
imkanına sahip bir noktada yer alıyor. Riva’ya özgün bir 
kimlik kazandıracak proje, çevreye ve doğaya uyumlu az 
katlı yapısıyla da Türkiye’de örnek teşkil edecek.

Emlak Konut GYO güvences�yle Galatasaray’ın R�va araz�s�nde 
hayata geç�r�lecek ‘Düşler Vad�s� R�va’da satışlar devam ed�yor.

Doğanın �ç�nde şehr�n merkez�nde

Düşler Vad�s� Satış Of�s�: 444 68 01

Düşler Vad�s� R�va
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Validebağ Konakları, 5 katlı 11 bloktan 
oluşuyor. 366 lüks konut ve dükkânın yer 
alacağı projede 1+0’dan 6+1’e kadar daire 
seçenekleri bulunacak. 650 metrekareye 
varan büyüklükte, lüks konakların yer alacağı 

alidebağ Konakları, İstanbul’da, şehrin gürültüsünden, 
kalabalığından ve kirli havasından kaçmak isteyenler 
için alternatif sunuyor. Anadolu Yakası’nın en büyük 
yeşil alanlarından alidebağ arsası, adını aldığı korunun 
tüm nimetlerinden faydalanıyor. Koru, doğal güzelliği ve 
ekosistem olma özelliği ile spor, yürüyüş ve gezinti amaçlı 
olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor. Proje, Avrasya Tüneli 
ve Boğaziçi Köprüsü’ne direkt bağlantısıyla İstanbul’un her 
iki yakasına hakim bir lokasyonda konumlanıyor.

VALİDEBAĞ KORUSU’NUN KARŞISINDA  
alidebağ’da yeşille ve doğayla bütünleşen 

konak mimarisinin en güzel örneğini sergileniyor. 
Son yılların gözde iş ve yaşam bölgesi olarak 
nitelendirilen bölge, seçkin projelerle çevrelenmiş 
elit yaşamın adresi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 200 
yıl önce Bezmialem alide Sultan’ın yurt içinden ve 
yurt dışından getirttiği ağaç ve bitki türleriyle adeta 
modern bir botanik bahçesine çevirdiği arazide 
Rıfat lgaz’ın önemli eseri Hababam Sınıfı’ndan 
uyarlanmış filmlere ev sahipliği yapan Adile Sultan 
Kasrı da yer alıyor. 

DAP Yapı’nın İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan 
Altun�zade Val�debağ Korusu’nun karşısında bulunan arsada 

gel�şt�rd�ğ� projes� Val�debağ Konakları �lg�yle karşılanıyor.

Tar�h� fırsat

Val�debağ Konakları Satış Of�s�: 444 93 27

Val�debağ Konakları
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Toplam 471 konuttan oluşan ve Adalar 
manzarasına hâkim projede 1+1’ler 
71 ila 101.71 metrekare, 2+1’ler 115 
ila 170 metrekare, 3+1’ler 159 ila 177 
metrekare, 4+1’ler ise 183 ile 202 

metrekare arasında tasarlandı. Buna ilaveten 1+1, 
2+1, 3+1, 4+1 olarak tasarlanan 2. etapta ise 
toplam 60 daire ve 11 adet ticari ünite yer alıyor. 

Temiz havası, mavi göletleri ve yeşil ormanları 
ile adeta cenneti bünyesinde bulunduran bu merkez, 
Osmanlı döneminde bile padişahların vazgeçilmez 
dinlenme yerleri arasında geliyordu. Geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de vazgeçilmezliğini 
koruyan ve İstanbul’un en yüksek tepesini 
barındıran bu bölge; Osmanlı döneminde bir 
dinlenme ve av alanıydı. Padişah ve sultanların 
yazlık amaçlı bölgede yaptırmış olduğu köşk ve 

dağ evlerinin kalıntıları günümüzde buraya gelen 
ziyaretçilerine o zamanın destansı hikâyelerine şahitlik 
etmeye devam etmektedir.

Tual Adalar, yanı başında yer alan Aydos 
Ormanları’nın bol oksijenli havası ile şehir hayatının 
içinde nefes aldırmayı hedefliyor. Yüzde 85’i yeşil 
alanlara ayrılmış olan ‘Tual Adalar’da teslimlerin 2018 
yılının ikinci yarısından itibaren gerçekleşmeye başladı.

E-5 ile TEM’e olan 5’er dakikalık mesafesi ve metro 
hattına olan yakınlığıyla dikkat çeken projenin sosyal 
donatıları arasında kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, 
buhar odası, sauna, hamam, kreş ve güvenli yürüyüş 
parkurları mevcut. Projede daireler için depo alanı ve 
kapalı otopark ayrıldı. Otopark alanlarında elektrikli 
araçlar için şarj ünitelerine yer verildi.

Tual Adalar, Emlak Konut güvences�yle Dağ Mühend�sl�k 
tarafından, Anadolu Yakası’nın hızla gel�şen bölges� Kartal’da 6 

blok olarak yüksel�yor.

Aydos Ormanları’nın 
yanı başında b�r yaşam

Tual Adalar Satış Of�s�: 444 92 13

Tual Adalar
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İ
stanbul’un Avrupa Yakası’ndaki yeni yüzü 
Bahçekent’in en büyük projelerinden olan Tual 
Bahçekent, 20 blok olarak 190 bin metrekarelik 
alan üzerinde inşa ediliyor. Tual Bahçekent 
projesinde; 1.617 konut, ticari üniteler, özel 

hastane, özel okul, özel kreş ve bir devlet okulu yer 
alıyor. 

Bahçeşehir bölgesinin geniş sosyal donatılarına sahip 
projesi Tual Bahçekent’te, kapalı havuz, sauna, fitness, 
buhar odası, çocuk oyun parkları, yürüyüş parkurları, 
basketbol sahası mevcut. Tual Bahçekent’te daire tipleri 
1+1’den 4+1’e kadar tasarlandı. Bahçeşehir bölgesinin 
geniş sosyal donatılarına sahip projesi Tual Bahçekent’te, 
kapalı havuz, sauna, fitness, buhar odası, çocuk oyun 
parkları, yürüyüş parkurları, basketbol sahası mevcut. 

İstanbul’un yeni yüzü Bahçekent’te yeni bir kent 
yükseliyor  Tual Bahçekent Yeni stanbul’un simgesi 
Bahçekent’te geleceğin şehircilik anlayışını ortaya koyan 
Tual Bahçekent, kent içinde modern bir kent olarak 
yükseliyor. 

Kanal İstanbul projesine ve üçüncü havalimanına 
yakınlığı, üçüncü köprü bağlantı yollarının, TEM ve 

Kuzey Marmara otoyollarının kesişim noktasındaki 
konumuyla Bahçekent, tıpkı Bahçesehir, Atasehir ve 
Kayasehir gibi mega kentlerin izinde ilerliyor. Genis, 
ferah yerleşime ve yemyeşil doğaya sahip Bahçekent, 
modern şehircilik örneği yapılanmasıyla İstanbul’un 
geleceğinde özel bir yere sahip. Bahçekent ile stanbul’un 
kuzeyinde yeni bir İstanbul doğuyor. 1+1’den 4+1’e 
farklı daire seçenekleri sunan Tual Bahçekent, konut ve 
ticari ünitelere ev sahipliği yapıyor.

Yüksek mimari standartlarıyla ve üstün yapı 
kalitesiyle fark yaratan Tual Bahçekent’te farklı 
beklentilere farklı çözümler üreten bir yasam zenginliği 
sürekli elinizin altında. Tual Bahçekent geniş yolları, 
düzenli peyzaj alanları, Hayat Parkı’na hâkim yaşam 
alanları, çevre dostu yapı teknolojileriyle doğayla iç 
içe bir yaşam vadediyor. Her bloktan Hayat Parkı 
manzarasına hâkim olacak şekilde planlanan Tual 
Bahçekent’in bahçe ya da balkon seçenekli konutlarında 
temiz havadan faydalanabilir, gürültü kirliliğinden uzak 
huzur dolu anlar yaşanabilecek.

Tual Bahçekent, Emlak Konut güvences�yle Dağ 
Mühend�sl�k tarafından, Bahçekent’te gen�ş sosyal 

alanlarla beraber hayata geç�yor.

Kend� başına b�r kent

Tual Bahçekent Satış Of�s�: 444 92 13

Tual Bahçekent
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Gül Proje, Emlak Konut GYO güvencesiyle 
İstanbul Avrupa Yakası’nın değerli 
bölgelerinden Seyrantepe’de Avangart 
İstanbul projesine imza atıyor. Gül 
Proje’nin, Emlak Konut GYO ile birlikte 

hayata geçirdiği Avangart İstanbul, Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’ne birkaç dakika mesafede ve TT Arena gibi 
birçok önemli yatırıma komşu olarak konumlanıyor. 
Avangart İstanbul, bulunduğu lokasyona rağmen 
erişilebilir fiyat fırsatıyla yatırımcılara sunuluyor. 
Yaklaşık üzere 36.750 metrekare arsa alanı üzerine 
inşa edilen ve 207 bin metrekare inşaat alanı bulunan 
Avangart İstanbul ‘Şehrin içinde, klişelerin dışında’ 
mottosuyla yola çıkıyor ve klişe söylemlerden uzak 
durarak daire sahiplerini mutlu etmeye odaklanıyor. 
Yürüyüş yolları, parklar, açık hava spor alanları, kapalı 
yüzme havuzu ve sauna, çocuklar için oyun alanları ve 
hayatın tadını çıkarmak için nefis bir orman havası sahip 
proje sosyal imkanları ile dikkat çekiyor.

HER İHTİYACA UYGUN DAİRE TİPİ
Alışveriş için Gayrettepe, Maslak, Levent ve İstinye 

gibi İstanbul’un en merkezi A M’lerinin bulunduğu 
lokasyonlar projeye çok yakın  Evinden çıkmadan tüm 
ihtiyaçlarını karşılamak isteyen site sakinleri için de 24 
dükkândan oluşan Avangart İstanbul çarşısı bulunuyor.

Tem Otoyolu üzerinde Seyrantepe’de 11 Blok 935 
daire ve 18 ticari üniteden oluşan proje, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ve Türk Telekom Stadyumu’nun 
hemen yanında inşa ediliyor. Projedeki daireler 25 yılı 
aşkın deneyimiyle her mekâna özel stil geliştiren ünlü 
mimar Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanıyor. 
Avangart İstanbul’da 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 
olmak üzere her ihtiyaca cevap verebilecek büyüklük 
ve özellikte daire tipi bulunuyor. Avangart İstanbul 
projesinde daire büyüklükleri ise 75 ile 189 metrekare 
arasında değişiyor.

Gül Proje, Emlak Konut GYO güvences�yle İstanbul Avrupa 
Yakası’nın değerl� lokasyonu Seyrantepe’de ‘Avangart İstanbul’u 

hayata geç�r�yor. 

Şehr�n �ç�nde, kl�şeler�n dışında

Avangart İstanbul Satış Of�s�: 0212 289 85 85

Avangart İstanbul
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İ
stanbul Anadolu Yakası’nın prestijli bölgelerinden 
biri olan Küçükyalı’da gerçekleştirilecek olan 

idapark Küçükyalı projesi; ofis, ticaret ve konut 
alanları ile birlikte okul, belediye hizmet alanı, cami, 
meydan ve park alanlarından oluşuyor.

LEED kriterlerine uygun olarak projelendirilen 
idapark Küçükyalı’da, 1+1’den 4+1’e kadar değişen 

daire tipleri bulunuyor. 3 konut 1 ofis blokundan oluşan 
idapark Küçükyalı Kınalı etabında 2+1, 3+1 ve 4+1 

seçenekleri ile toplam 296 daire yer alıyor. idapark 
Küçükyalı Burgaz 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle 
4 konut, 2 ofis bloku toplam 328 daireden, idapark 
Küçükyalı Heybeli etabı, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle 
toplam 207 daireden, idapark Küçükyalı Sedef ise 2 blok, 
1+1 ve 2+1 seçenekleri ile toplam 329 daireden oluşuyor. 
Proje içerisinde 350 metre uzunluğunda tasarlanan alışveriş 
caddesi üzerinde mağaza, restoran ve kafeler yer alacak.

ALIŞVERİŞ CADDESİ
idapark Küçükyalı’nın teslimi 2020 yılında; 

mutfak ve banyo dolapları, portmanto, beyaz eşya 
olarak, ankastre ocak, fırın, davlumbaz, buzdolabı, 
bulaşık ve çamaşır makinelerinin montajı yapılmış 
hâlde, salon ve ebeveyn yatak odalarında da 2 adet 
multi split klima kullanıma hazır olarak teslim 
edilecek.

Projenin yüzde 54’lük kısmı ofis, ticaret ve 
konut alanı olarak değerlendirilirken, yüzde 46’lık 
kısmı ise okul, meydan, park, cami, yol ve belediye 
hizmet alanı şeklinde kamusal olarak planlandı. 
Proje içerisinde 350 metre uzunluğunda tasarlanan 
alışveriş caddesi üzerinde mağaza, restoran ve 
kafeler yer alacak.

Tah�nc�oğlu’nun projes� N�dapark Küçükyalı, Emlak Konut 
GYO güvences�yle hayata geç�yor.

Kend� alışver�ş caddes�ne sah�p proje

N�dapark Küçükyalı Satış Of�s�: 444 48 46

N�dapark Küçükyalı 
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Emlak Konut GYO güvencesiyle Siyahkalem 
Mühendislik tarafından hayata geçirilen proje 
1+1’den 6+1’e çeşitli tip ve büyüklüklerde 
yaklaşık 1.211 adet konut, 80 adet ticari 
üniteden oluşuyor. Yaklaşık 15.000 

metrekarelik açık konseptli bir çarşı yapılması 
planlanan KÖY projesi, dünyaca tanınmış ve pek çok 
ödül sahibi İngiliz mimari grup Hopkins Architects 
tarafından yatay mimaride tasarlandı.

1,3 milyar TL yatırım değerine sahip olan KÖY’de 
yer alan 15 bin metrekarelik ÇarşıKÖY’de uluslararası 
markaların yanı sıra yöreye özgü farklı damak tatlarına 
uygun restoranlar, kafeler, süpermarket, veteriner, 
organik pazar, sinema kompleksi ile açık ve kapalı 
otoparklar bulunuyor. 

ekeriyaköy’ün yeni buluşma noktası olmaya aday 
olan ÇarşıKÖY’ün yanı sıra projede yer alan anaokulu, 
sağlık merkezi, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlar; açık 
ve kapalı yüzme havuzları, 118.000 metrekarelik koruluk 
alan ile hizmet vermeye hazırlanıyor. 

Tertemiz bir havanın, ağaç ve çiçek kokularının 
hâkim olduğu KÖY’de, anaokulu, kapalı spor tesisi, tenis 
kortları, basketbol sahaları ve yüzme havuzlarının 
yanı sıra park içinde 3,5 km’lik yürüyüş, koşu 
ve bisiklet parkuru, evcil hayvan alanları, çocuk 
kulüpleri ve oyun parkları var.

ŞEHRİN İÇİNDE VE DOĞANIN 
YANI BAŞINDA

KÖY, içinde bir köyün yalınlığını 
hissedeceğiniz, dışına çıktığınızda ise şehre 
dilediğiniz kadar yakın olabileceğiniz bir konumda. 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 10 dakika, 
3. Havalimanı’na 25 dakika mesafede olan 
KÖY, Maslak’a 15 dakika, Hacıosman Metro 
İstasyonu’na 10 dakika, Sarıyer İDO’ya ise 10 
dakika uzaklıkta yer alıyor.

Emlak Konut GYO güvences�yle S�yahkalem Mühend�sl�k’�n, 
Sarıyer-Zeker�yaköy’de hayata geç�rd�ğ� KÖY projes� yatay 

m�mar�s� �le doğanın �ç�nde b�r yaşam vaded�yor.

İstanbul’da doğal yaşamın adres�

Köy Satış Of�s�: 0212 202 64 64

KÖY
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Kanal İstanbul’a 
komşu proje

Kanal İstanbul’a 
Kuzey Yakası

Emlak Konut GYO tarafından İstanbul Başakşeh�r’de hayata 
geç�r�len Kuzey Yakası, Karaden�z �le Marmara Den�z�’n� 

b�rleşt�recek yen� bağlantı noktası Kanal İstanbul projes�ne 
yürüme mesafes�nde bulunuyor. 
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Dünya standartlarındaki konut 
projeleri, metro hattı, entegre 
ulaşım ağları, sosyal ve kültürel 
alanlar, alışveriş merkezleri, 
okullar ve spor tesislerine 

komşu bir alanda; ofisleri, ticari alanları, oteli, 
hayvanat bahçesi ve dünya metropollerinde 
görmeye alıştığımız 364 bin metrekare alan 
üzerinde kurulacak şehir parkıyla Kuzey 
Yakası, Başakşehir’de yepyeni bir yaşam 
başlatıyor. Bölge ile uyum sağlayacak, doğa ile 
iç içe az katlı ofis ve ticari ünitelerin olduğu 
proje ile iş yaşamı Kuzey Yakası’nda yeniden 
yorumlanıyor. 

Halen merkez olarak planlanan alanda 
yakın zamanda aktif hale getirilmesi 
planlanan 5000 kişilik cami ile birlikte aynı 
zamanda Halkalı-3. Havalimanı metrosu, 
Başakşehir-Kayaşehir metrosu, Başakşehir-
Olimpiyat Tramvay duraklarını ve otoparkları 
barındıracak 37 bin metrekare alanlı kent 
meydanı Kuzey Yakası’nda yükselecek. Tüm 
bunların yanında Başakşehir Belediyesi’nin 
Yeni Hizmet Binası’da Kuzey Yakası kent 
meydanında hayat bulacak. Kuzey Yakası 
bölgesi yeni belediye hizmet binası ile inşası 
devam eden projeler tamamlandığında entegre 
ulaşım ağları, kent meydanı, ticari üniteleri, 
şehir parkı ve daha birçok sosyal donatısıyla, 
toplumun her kesimine hitap edecek gece 
gündüz yaşayan bir cazibe merkezi olma 
potansiyeli taşıyor.

KUZEY YAKASI OFİSLERİ
Yatay ofis konsepti sunan Kuzey Yakası 

toplam 371 bağımsız bölümden oluşuyor ve 
huzurlu ve aktif bir iş yaşamı müjdeliyor. 
Toplamda 307 adet ofis, 62 dükkan ve 1 otelin 
yanı sıra birçok sosyal etkinliği de içerisinde 
barındırıyor. İstanbul’a yakışan yemyeşil bir 
alan üzerinde geliştirilen Kuzey Yakası’ndaki 
doğayla iç içe ofisler uygun ödeme koşullarıyla 
satılıyor.

FARKLI KONSEPTLER BİR ARADA 
Kuzey Yakası bulunduğu konum 

itibarıyla ve Tem, E-5, 3. Köprü gibi bağlantı 
yollarına olan yakınlığı ile dikkat çekerken, 
İstanbul’un yeni yaşam merkezi Başakşehir’de 
doğal yaşamla iş dünyasını bir arada 
deneyimlemenize olanak veriyor

Proje, karma kullanımlı çok fonksiyonlu 
programıyla farklı beklentilere cevap 
veriyor. Hayvanat bahçesinden, ofislere, 
kongre merkezinden otele, benzeri dünya 
metropollerinde olan şehir parkına 
kadar birçok farklı konsepti bünyesinde 
barındırıyor. Proje toplamda 10 blokta 
yatay mimari konsepti ile az katlı geliştirildi. 
Projedeki 7 blok, ticaret ve ofis bloku olarak 
konumlanırken, geriye kalan 2 blok otel ve 
kongre merkezine, 1 blok ise içerisinde spor 
salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunan spor 
tesisine ayrıldı. Proje kapsamındaki otel 
bloku 153 adet odası, beraber çalışabileceği 
kongre merkezi ve fitness-sauna-havuz gibi 
sosyal alanlarıyla hizmet verecek. Kongre 
merkezi, 600 kişilik konferans salonu, 143 
kişilik toplantı odası, 83 kişilik seminer salonu, 
400 metrekarelik fuaye ve 2100 metrekarelik 
lobi alanından oluşuyor. Proje kapsamında 
ayrıca basketbol sahası ve kapalı yüzme havuzu 
birimlerinden oluşan tesis toplam 996 seyirci 
kapasitesine sahip olacak.

MİLLET BAHÇESİ
Kuzey Yakası’nın içinde yer alan 

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik 
kent meydanının hemen yanında 360 bin 
metrekare alan üzerine kuruldu. İçinde 
kıraathane, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, 
kaykay pisti, piknik ve oturma alanları, gölet 
ve havuzlar, açık spor alanları, koru, farklı 
konseptteki bahçeler, etkinlik çayırları ve çocuk 
oyun alanları bulunuyor. Kuzey Yakası tüm 
beklentileri karşılamayı hedefliyor. Park alanının 
büyük bir kısmını oluşturan biyolojik gölet, ahşap 
terasların, ahşap köprülerin, yürüyüş ve dinlenme 
alanlarının çevreleyeceği şekilde kurgulandı. 

KUZEY YAKASI KONUTLARI
Alanda ayrıca 3 farklı yerde açık otopark yer 

alacak. Mevcut yönetmelik ve standartlara uygun 
olarak depreme dayanıklı tasarlanan binalarda, 
‘yangın yönetmeliği’ne uygun olarak da, dış 
cephede proje ve teknik şartnamelere uygun ısı 
yalıtımları yapılıyor. Kuzey Yakası bölgesinde 
ayrıca, Emlak Konut Başakşehir Evleri - , 
Evvel İstanbul, Adım İstanbul, Park Mavera 
- , Avrupa Konutları Başakşehir, idapark 

Kayaşehir gibi yaşamın başladığı ve inşaatın 
devam ettiği projeler de yer alıyor. 

Kuzey Yakası Satış Of�s�: 0212 801 43 11



64   ARALIK 2018

Emlak Konut GYO ayrıcalığı �le     kazandıran projeler

Pasifik  Çiftay Ortaklığı’nın 2015 yılında 
Emlak Konut ihalesinden aldığı Ego 
Arazisi üzerinde hayata geçirilen Merkez 
Ankara, ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel 
fonksiyonlarından oluşan ve tüm ihtiyaçların 

karşılandığı bir şehir projesi. Toplam 3060 bağımsız 
bölümden meydana gelen projede 1425 konut ve 1635 
ticari ünite bulunuyor. Projede, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 
5+1 ve 6+1 dubleks daire tiplerinde konutlar yer alıyor.

Master planını KPF’in hazırladığı Merkez Ankara, 
125 dönüm arsa üzerinde yaklaşık 650 bin metrekare 
satılabilir-kiralanabilir alana sahip, tek parselde 
Türkiye’nin en büyük karma kullanım projesi olacak. 
Farklı büyüklük ve özellikte ofis ve konut seçeneklerinin 
yer aldığı proje, açık alışveriş merkezi ile tamamlanacak.                                                                                                             

Merkez Ankara’nın Eski Ankara ile Yeni Ankara’nın 
kesiştiği, şehrin en ulaşılabilir noktasında yükselecek. 

Proje, Atatürk Kültür Merkezi arazisi olarak bilinen ve 
şehir parkı olarak yenilenmesi planlanan 750 dönümlük 
yeşil alanın da önünde yer alıyor. Tarihi Ankara 
projesi de Merkez Ankara’nın bulunduğu bölgede yer 
alıyor. Yeni Adalet Sarayı ve Ankara’nın en büyük iki 
şehir hastanesinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi 
de bu bölgede bulunuyor. Gazi, Hacettepe ve Ankara 
Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin 
yanı sıra Ankara’nın önde gelen müzeleri, kültür sanat 
merkezleri, stadyum ve kapalı spor salonları da bu 
bölgede yer alıyor. Anadolu’yu Başkent’e bağlayan 
Yüksek Hızlı Tren Garı Merkez Ankara’ya yürüme 
mesafesinde bulunuyor. Ayrıca metro ve yeni Başkentray 
ile proje şehir içi ulaşımının da merkezinde yer alacak. 

Pas�f�k – Ç�ftay Ortaklığı’nın Emlak Konut GYO güvences�yle 
hayata geç�rd�ğ� Merkez Ankara �le Başkent esk� kent merkez�ne 

ger� dönüyor.

Ankara esk� merkez�ne ger� dönüyor

Merkez Ankara Satış Of�s�: 444 05 06 

Merkez Ankara
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Emlak Konut GYO’nun TORKAM İnşaat 
ile beraber Konya Meram’ın merkezinde 
inşa edeceği Temaşehir Konya’da yüzde 
75 yeşile ayrılmış 72.726 metrekare arazi 
üzerinde 740 konut, 165 ticari ünite, 1 cami 

ve 40 derslikten oluşan ilk ve ortaöğretim okulu yer 
alıyor. Projede 120 metrekare ile 380 metrekare arasında 
değişen büyüklüklerde 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve 6+1’den 
oluşan 5 tip daire seçeneği sunuluyor. Projede belirtilen 
bloklarda ortak alanların kullanımını karşılamak üzere 6 
K  güneş panelleri kurularak, yüzde 100 yedekli enerjiyi 
sağlayacak kapasitede jeneratör yer alacak. 

Projede ayrıca araç şarj üniteleri, kapalı otoparklarda 
sprinkler ve duman egzoz havalandırma, dijital adresli 
yangın ihbar sistemi, renkli interkom, 7 24 kayıt özellikli 
kapalı devre çevre güvenlik sistemi, merkezi ısıtma ve 
sıcak su üretimi (substation) sistemleri de bulunuyor.

KONYA’NIN BULUŞMA MERKEZİ OLACAK 
Temaşehir Konya’da 20 bin metrekarelik bir 

meydan, tematik havuz, saat kulesi, cami, park, gençlik 
ve kültür merkezi de yer alacak. 42. adde yaklaşık 500 
metre uzunluğunda cadde boyunca tasarlanmış mağaza 
ve dükkânlardan oluşacak. Sosyal ve sportif aktivite 
zenginliğiyle dikkat çeken projede iki ayrı sosyal tesis 
binası yer alıyor. TemaFİT Sport lub bünyesinde 
erkek ve kadınlar için ayrı ayrı toplam 4 kapalı yüzme 
havuzu, 4 Türk hamamı, 4 sauna ve 2 fitness salonu 
bulunuyor. TemaTİK Kafe, site sakinlerine huzurlu bir 
ortam sunacak. İçerisinde play station odası gibi farklı 
ünitelerin bulunduğu sosyal tesis binasında ayrıca taziye, 
doğum günü, nişan, kına gibi özel gün ve etkinlikler için 
kullanılacak Tema lP salon yer alıyor. 

Markalı şehir konseptine uygun tasarlanan projede 
şimdiden TemaTaksi olarak adlandırılan bir de taksi 
durağı planlanıyor. Planlanan Konya Metro projesinin 
de güzergahı üzerinde bulunan Temaşehir aynı zamanda 
YHT garına da oldukça yakın bir mesafede yer alıyor.

Konya’nın en değerl� bölgeler�nden Meram’ın merkez�ne 
konumlanan Temaşeh�r Konya, yepyen� b�r şeh�rc�l�k konsept�yle 

yüksel�yor.

Konya hak ett�ğ� yaşama kavuşuyor

Temaşeh�r Konya Satış Of�s�: 0332 322 75 75

Temaşeh�r Konya
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Emlak Konut GYO güvencesiyle Doğa 
Şehircilik ve Başyapı İnşaat ortaklığı 
tarafından hayata geçirilen ‘Karat 34’ 
projesi toplam 441 konut ile 123 adet 
ofis ve 28 ticari üniteden oluşuyor.

Karat 34 projesi,  3’ü rezidans, 3’ü ofis olmak 
üzere toplam 6 blok olarak Basın Ekspres Yolu 
üzerinde yükseliyor. İstanbul Avrupa Yakası’nın iş 
ve yaşam aksının kesiştiği noktada konumlanıyor. 

TEM VE E-5’İN KESİŞME NOKTASINDA
Projede alan büyüklükleri 30.86 metrekare ile 

267 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1, 1+1 
dubleks, 2+1, 2+1 dubleks, 3+1, 3+1 dubleks ve 
4+1 dubleks daire seçenekleri bulunuyor. Karat 
34, TEM ve E-5’in kesişme noktasında Atatürk 

Havalimanı’na 5 dakika mesafede konumlanıyor. 
Proje, sağlık kurumları, alışveriş merkezleri, 
uluslararası kongre ve fuar alanı, ticaret merkezlerine 
yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Projenin hem konut 
hem de ofis yatırımcılarına hitap eden sosyal donatıları 
arasında konferans, seminer odaları, yüzme havuzu, 
sauna, hamam, masaj, buhar odaları, soyunma ve 
duş odaları, özel dekore edilmiş fitness-gym, kişiye 
özel antrenman yapmaya olanak sağlayan stüdyolar 
bulunuyor. Karat 34’te tüm konut, ofis ve ticari 
ünitelerin kullanımı için yeterli kapasitede otopark 
da mevcut. Projede ayrıca her blokun kendine özel 
merdiven ve asansörlerden oluşan ana giriş holleri ve 
lobi alanları da yer alıyor. 

Doğa Şeh�rc�l�k, Başyapı İnşaat  tarafından Emlak Konut 
güvences�yle Atatürk Haval�manı’nın hemen yanı başında 

yükselen Karat 34, sürdürüleb�l�r yaşam alanları hedef� 
doğrultusunda çevreye duyarlı b�r proje olarak gel�şt�r�ld�.

Basın Ekspres’e değer katan proje

Karat 34 Satış Of�s�: 0212 676 34 34

Karat 34
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Emlak Konut GYO güvencesiyle planlı bir 
şekilde gelişen spartakule’de hayata geçirilen 
Ebruli spartakule, prestijli bir yaşam projesi. 
2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin yer 
aldığı projede 724 daire ve 52 cadde mağazası 

yer alıyor. Tamamı geniş ve ferah dairelerden oluşan 
Ebruli spartakule’de; 114 metrekareden başlayan 2+1, 
162 metrekareden başlayan 3+1 ve 192 metrekareden 
başlayan 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. Yaklaşık 
yüzde 65’i peyzaja ayrılan ve geniş yeşil alanlarıyla konut 
alıcılarına ferah yaşam alanları sunan Ebruli spartakule, 
estetik mimarisiyle de dikkat çekiyor.

6 BİN METREKARELİK PARK  
Proje, Atatürk Havalimanı’na, 3.Havalimanı’na, 

Kuzey Marmara bağlantı yoluyla Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne 15-20 dakika ve yürüme mesafesindeki 
metroyla İstanbul’un her lokasyonuna kolaylıkla 
bağlanabileceğiniz bir konumda. Toplamda 47.168 
metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek Ebruli 

spartakule projesi evlerin cadde mağazalarıyla çevrili 
olduğu bir meydan, ağaçların ve süs havuzlarının 
bulunduğu 6 bin metrekarelik park ve özellikle araç 
trafiğine kapalı alanlarda çocukların ve gençlerin keyifle 
zaman geçireceği sosyal alanlara sahip

4 katlı konaklar ile 28 katlı blokların yer aldığı 
proje, İstanbul’un en önemli ulaşım güzergâhı olan Tem 
Otoyolu’na 2 kilometrelik ve yapılacak olan metroya 
yürüme mesafede yer alıyor. 

ENERJİ VE SU TASARRUFU SAĞLAYACAK
Ebruli spartakule, enerji ve su tasarrufu 

özellikleriyle de site sakinlerine katkı sağlayacak. Projede 
ortak alanların aydınlatılmasında yenilenebilir enerji 
kullanımı devreye girerken otoparklarda da elektrikli şarj 
üniteleri yer alacak.  Ebruli spartakule’de ayrıca, lavabo 
ve banyo suları gri su arıtma havuzunda arıtılarak peyzaj 
ve bahçe sulamasında değerlendirilecek. 

Emlak Konut GYO güvences�yle Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam 
İnşaat ortaklığında 600 m�lyon TL yatırım bedel�yle hayata 

geç�r�len Ebrul� Ispartakule’de satışlar devam ed�yor.

Ispartakule’n�n en özel projes�

Ebrul� Ispartakule Satış Of�s�: 444 26 93

Ebrul� Ispartakule
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Avrupark, geniş yeşil alanlar, örnek şehircilik 
anlayışı, evrensel standartlardaki altyapısı 
ve kent hizmetleriyle, yeni İstanbul’un tam 
kalbinde yer alan Bahçekent’te yükseliyor. 

ihan İnşaat ve Konut Yapı iş birliğinde, 
Emlak Konut güvencesiyle inşa edilen Avrupark, 79 
bin metrekare alan üzerinde 21 blokta, 1.394 daire 
ve 86 ticari üniteden oluşuyor. 1+1’den 4+1’e kadar 
farklı daire seçeneklerinden ve 2 kattan 26 kata kadar 
farklı yükseklikte bloklardan oluşan Avrupark, değişen 
ihtiyaçlara uygun bir mimari tasarıma sahip. 

İstanbul’un dev şehir parkı Hayat Park’ın yanı 
başında konumlanmış Avrupark, hem bu yeni kentin 
sağlık, eğitim, alışveriş, spor gibi imkânlarını hem 
de kendi içindeki zengin sosyal olanakları bir arada 
yaşama imkânı sunuyor. Avrupark modern yaşamın 
vazgeçilmezlerinden olan ve şehir hayatında yokluğunu 
hissettiğiniz tüm aktiviteleri yanı başınıza getiriyor. 

Her metrekaresinin birinci sınıf malzemelerle 
tasarlandığı Avrupark’ta örnek bir yaşam merkezi inşa 
ediliyor. Avrupark 64 m  - 191 m  arasında değişen ferah 
dairelerden oluşuyor. Avrupark projesinde 1+1 daireler 
64 ila 73 metrekare, 2+1 dairelerin 95 ila 126 metrekare, 

3+1 daireler 145 ila 160 metrekare ve 4+1 daireler 174 
ila 186 metrekare büyüklüğünde.

ZENGİN SOSYAL DONATILAR
Yüzde 80’inin yeşil alanlara ayrıldığı Avrupark’ta 

yaşayanlar hem sitenin peyzaj alanlarında yeşilliklerde, 
hem de İstanbul’un Dev Şehir Parkı’nın içerisinde 
yer alan göletler, piknik alanları, yürüme ve spor 
alanlarından sınırsızca faydalanabilecek. Projede açık-
kapalı çocuk ve yetişkin havuzları, sauna, buhar odası, 
Türk hamamı, fitness, pilates salonları, masa tenisi, 
çocuk parkı, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları bulunuyor. 
Avrupark tamamı kapalı otoparkları ve zengin peyzajı ile 
öne çıkıyor.

TEM Otoyolu ve yeni yapılacak Kuzey Marmara 
Otoyol bağlantı yolları üzerinde yer alan Avrupark 
Bahçekent’te yaşayanlar, şehir içi trafiğine takılmadan en 
hızlı şekilde evlerine ulaşabilecek. Bahçeşehir’e 5 dakika 
mesafede yer alan Avrupark, Silivri banliyö tren hattına, 
Kanal İstanbul, metro, Üçüncü Köprü bağlantı yolu ve 
İstanbul Havalimanı’na yakın konumda bulunuyor.

Avrupark, yen� İstanbul’un tam kalb�nde yer alan Bahçekent’te 
yüksel�yor.

Yen� İstanbul’un merkez�nde b�r yaşam

Avrupark Satış Of�s�: 444 61 63 

Avrupark
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İstanbul’un tarihi dokusuna uygun projelendirilen 
Yeniköy Konakları İstanbul, Eyüpsultan - 
Alibeyköy Hasdal Kavşağı ile anayolların kesişim 
noktasında yükseliyor. Az katlı ve geniş balkonlu 
daireleriyle ailelerin taleplerine cevap verecek 

şekilde geliştirilen Yeniköy Konakları İstanbul’da büyük 
ilgi gördü.

Emlak Konut GYO güvencesinde Yeni Yapı 
tarafından geliştirilen proje, 2 Metro hattı ile tramvay 
hattının ortasında konumlanıyor. Üniversitelerin, öğrenci 
kampüslerinin ve hastanelerin çevrelendiği bir bölgede 
yer alan Yeniköy Konakları İstanbul, özellikli konumuyla 
yüksek yatırım potansiyeli taşıyor. engin sosyal donatı 
alanlarının yer aldığı projede ayrıca; yeşil alanlar, 
bitişiğindeki 8500 metrekare içinde yer alan yürüyüş 
yolları, spor alanları ve parklar bulunuyor. 

ULAŞIM AĞLARI İLE ÇEVRİLİ 
Konut alıcıları tarafından yoğun talep gören projenin 

1. Etabında 210 daire yer alırken 2. Etapta ise 164 
konut bulunuyor. Aileler için geliştirilen geniş ve ferah 
dairelerin yer aldığı Yeniköy Konakları İstanbul’da 
2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve dubleks daire seçeneklerine yer 

veriliyor. 
Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip projede 

daireler 80 metrekare ile 252 metrekare arasında 
değişiklik gösteriyor. Yüksek standartlarda donatı 
alanlarına sahip Yeniköy Konakları İstanbul’da alıcılara 
yeşillikler içinde stresten uzak ayrıcalıklı bir yaşam 
sunuluyor. Ulaşım açısından da son derece avantajlı 
bir noktada yer alan Yeniköy Konakları İstanbul; 
Alibeyköy Metro durağı ve tramvay hattı ile daha da 
değer kazanıyor. Hasdal ve TEM Otoyolu’nun yanı 
başında, Eyüpsultan ile Göktürk’ün kesişim noktasında 
yükselen Yeniköy Konakları İstanbul’dan; inşa 
çalışmalarının devam ettiği Mahmutbey  Mecidiyeköy 
Metro hattı ile Alibeyköy  Eminönü tramvay hattının 
tamamlanmasıyla şehrin birçok noktasına hızlı ve 
konforlu ulaşılabilecek. Yeniköy Konakları İstanbul 
Levent ve Maslak’a 7 km, FSM Köprüsü’ne 10 km, 
Taksim’e 11 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ise 12 
km mesafede bulunuyor.

Yen�köy Konakları İstanbul, Emlak Konut GYO güvences�yle Yen� 
Yapı tarafından Eyüpsultan’da hayata geç�r�l�yor.

Gen�ş a�leler �ç�n tasarlandı

Yen�köy Konakları İstanbul 
Satış Of�s�: 0212 625 25 

Yen�köy Konakları İstanbul
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Semt Bahçekent projesinde 966 adet konut ve 
73 adet ticari üniteden oluşan toplam 1039 
adet bağımsız bölüm hayata geçirilecek. Semt 
Bahçekent; mimarisi, sosyal tesisleri, peyzaj 
alanları, oyun alanları ve mağazalarıyla tüm 

ihtiyaçlarınızı karşılamak ve ferah bir yaşam sunmak 
için tasarlandı. Emlak Konut güvencesi ve Sur Yapı 
kalitesiyle tasarlanan Semt Bahçekent’te yansıma ve süs 
havuzları, su merdiveni ve köprülerin yanı sıra pergola 
altı oturma alanları, çocuk oyun alanları, çim aktivite 
alanları ve yürüyüş yolu da bulunuyor. Sosyal imkânlar 
arasında fitness salonu, sauna ve üstü açılabilir yüzme 
havuzu da yer alıyor. 

HAYAT PARK’A KOMŞU
Semt Bahçekent, İstanbul’un gelişen yüzü 

Bahçekent’te yer alıyor. Bahçekent; Bahçeşehir’e komşu 
konumu, TEM Otoyolu, mevcut Atatürk Havalimanı 
yerine yapılacak Millet Parkı, İstanbul Havalimanı ve 

3. Çevreyolu bağlantı yollarına yakınlığı, Hayat Park’a 
komşu konumu sayesinde şehri ve doğayı yaşamınızın 
merkezine taşıyor. Bu büyük projede yaşarken şehrin her 
noktasına kolayca ulaşabilir, şehrin içinde gürültüsüz ve 
huzurlu bir yaşama kavuşabilirsiniz. Semt Bahçekent, 
İstanbul Havalimanı ile dünyaya, bağlantı yolları ile 
İstanbul’a, 141.939,50 metrekarelik şehir parkına komşu 
konumuyla da ferah bir yaşama kapı açıyor. 

Mecidiyeköy - Esenyurt arasını 26 dk’ya indirecek 
olan Mecidiyeköy - Mahmutbey Esenyurt metrosuna 
yakın konumuyla dikkat çeken Semt Bahçekent, 
trafiksiz Anadolu Yakası’na geçişi sağlayacak olan ve 
yapımı planlanan Halkalı-Marmaray yüksek hızlı tren 
hattının Esenyurt durağına da çok yakın konumda. 
Hoşdere bölgesinde bulunan Semt Bahçekent, planlı ve 
hızlı gelişen bir bölgede yer alıyor. Tüm şehre ulaşım 
kolaylığıyla yatırımınızı hızla kazanca çeviriyor. 

Emlak Konut GYO güvences�yle Sur Yapı tarafından �nşa ed�lecek 
olan Semt Bahçekent’te 966 konut, 73 adet t�car� ün�te bulunacak.

Kapılar ferah b�r yaşama açılıyor

Semt Bahçekent Satış Of�s�: 444 57 87

Semt Bahçekent
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Emlak Konut GYO ve YP İnşaat işbirliğinde 
hayata geçirilen Koordinat Çayyolu projesi 
30 bin metrekarelik arsa üzerine kuruluyor. 
Toplam 427 dairenin bulunduğu projede 3 
blok 16 katlı dikey, diğer bloklar ise 7 katlı 

yatay mimaride tasarlandı. Proje de ayrıca ticari üniteler 
de bulunuyor. Koordinat Çayyolu’nda 1+1’den 5+1’e 
kadar farklı konut tipleri bulunuyor. Projede 1+1’ler 
58 ila 75 metrekare, 2+1’ler ise 82 ila 105 metrekare 
büyüklüğe sahip. 

ZENGİN SOSYAL DONATILAR
Deprem ve yalıtım yönetmeliğine uygun hayata 

geçirilen projenin sosyal donatıları arasında kapalı yüzme 

havuzu, fitness salonu, basketbol sahası ve çocuk 
oyun alanları bulunuyor.

Koordinat Çayyolu’nda yaşam; çatı teras 
bahçeleri, bahçe çıkışlı ve nitelikleri farklı olan 
daire tipleri ile beklentilerini ‘sıradanlıktan uzak 
ve farklı bir boyutta’ yaşamayı sevenler için özel 
olarak  kurgulandı. Güneş ve rüzgârın yönleri 
dikkate alınarak oluşturulmuş çevreye duyarlı 
mimarisi, yayaları site içinde özgür bırakacak 
bir peyzaj anlayışı benimsenerek, titizlikle 
tasarlandı. Projenin teslimleri Haziran 2019’da 
gerçekleştirilecek.

Emlak Konut GYO güvences�yle YP İnşaat tarafından Ankara 
Üm�tköy’de yükselen Koord�nat Çayyolu, ‘olmak �sted�ğ�n yer’ 

mottosuyla hayata geç�r�l�yor.

Ankara’da olmak �sted�ğ�n yer

Koord�nat Çayyolu Satış Of�s�: 0312 236 02 36

Koord�nat Çayyolu



72   ARALIK 2018

Emlak Konut GYO ayrıcalığı �le     kazandıran projeler

2011 yılında Halkalı’ya taşınan SSK Bakırköy 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’nin yerinde şimdi modern bir yüze 
ve ticari güce sahip ofis projesi yükseliyor. 
Emlak Konut GYO güvencesiyle Başyapı- 

Güney-Elit izyon iş ortaklığıyla hayata geçecek Ofis 
Karat Bakırköy, 160 milyon lira yatırım bedeline sahip. 

Ofis Karat Bakırköy’e geniş ve şık bir lobiden 
giriş yapma ayrıcalığınızın yanı sıra, dört kata yayılmış 
otoparkları sayesinde, ofisinizin girişinde de çıkışında da 
vakit kaybını önlüyor.

72 OFİS, 18 DÜKKÂN
İstanbul addesi üzerinde, önemli ulaşım arterlerine 

çok yakın, lokasyonuyla herkesin rahatça ulaşabileceği, 
çalışanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikleri 

ile Ofis Karat Bakırköy toplam 24 bin 078 metrekare 
inşaat alanı üzerinde 6 katta yükseliyor. Projede, 65 ile 
385 metrekare arasında değişen 72 adet ofis yer alıyor. 
Ayrıca, proje kapsamında zemin katta her türlü ihtiyaca 
cevap verecek 21 ile 553 metrekare arasında değişen 18 
adet dükkân da bulunuyor. 

İstanbul’un önemli merkezlerinde Bakırköy’de 
bulunan ‘Ofis Karat Bakırköy’ projesinin satışları devam 
ediyor. Deniz manzarası sunan proje, dört kata yayılan 
otoparkları ile ofis çalışanlarına da kolaylık sunacak. 
Trafik ve park sorunu olmayan proje, çalışanlarının tüm 
ihtiyaçlarını karşılayan fonksiyonel özellikleri ile dikkat 
çekiyor.

Bakırköy’ün den�z manzaralı, modern of�s projes� Of�s 
Karat Bakırköy’de satışlar devam ed�yor.

Manzaralı of�sler 

Of�s Karat Bakırköy 
Satış Of�s�:  0212 542 00 73

Of�s Karat Bakırköy
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Emlak Konut GYO güvencesiyle, İntaya - EYG 
Yapı - İntes Yapı tarafından Başakşehir’de 
inşa edilen Adım İstanvul, 2+1, 3+1, 4+1, 
5+1 tiplerinde toplam 615 konuttan oluşuyor. 
128 m   268 m  arasında değişen büyüklükte 

dairelerle birlikte ticari ünitelerin de yer aldığı Adım 
İstanbul, yakın çevredeki geniş ulaşım seçenekleri, 
eğitim, sağlık ve sosyal olanaklarıyla dikkat çekiyor.

YENİ İSTANBUL
Yenişehir projesiyle Başakşehir, yeni bir merkez 

haline geliyor. Çok büyük çapta bir yatırım bölgesi haline 
gelen Başakşehir, iş, konut, kamusal alanlar ve ulaşım 
noktaları olmak üzere dört koldan yükseliyor.

1 milyon nüfusa ev sahipliği yapacak olan Yenişehir, 
3. Havalimanı arazisini de kapsayarak Kemerburgaz’dan 
başlayıp Başakşehir’i içine alarak Küçükçekmece’ye 
kadar uzanacak.

Yeni İstanbul olarak adlandırılan Yenişehir projesi, 
Adım İstanbul’un da yer aldığı Başakşehir bölgesi merkez 

alınarak inşa ediliyor. Sağlam bir zemin kuşağında 
büyüyen bu yeni merkez, 3. Köprü’den 3.Havalimanı’na 
ve Kuzey Marmara Otoyol Projesi’ne kadar, devasa 
projelere ev sahipliği yapıyor.

Adım İstanbul evlerinin altında yer alan cadde 
mağazalarında şık kafeler ve alışveriş seçenekleri 
bulunuyor. Burada dilediğiniz zaman güvenle yürüyüş 
yapabilecek, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte dinlenme 
alanlarında keyifle zaman geçirebileceksiniz.

Yarım dairelik büyük meydan hem buluşma 
noktanız, hem de önemli bir cazibe merkezi olacak.  
Adım İstanbul’da ayrıca müzik dinletisi ve küçük sanat 
performanslarının düzenlenebileceği bir amfi de olacak. 

addenin ister kuzeyinde, ister güneyinde oturun, 
her iki yanda birden bulunan iki sosyal tesis, ihtiyacınız 
olan her şeyi bir arada sunuyor. Fitness center’dan 
havuza, hamamdan kafeye kadar, sosyal tesislerde tüm 
olanaklar elinizin altında olacak.

Adım İstanbul projes� 3. Köprü, 3. Haval�manı, Kanal İstanbul, 
Kuzey Marmara Otoyol Projes� g�b� mega projelere ev sah�pl�ğ� 

yapan Başakşeh�r’de �nşa ed�l�yor.

Doğayla �ç �çe b�r hayata adım atın

Adım İstanbul Satış Of�s�: 0850 207 0 777  

Adım İstanbul
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Emlak Konut güvencesiyle Teknik Yapı 
tarafından Denizli’de hayata geçirilen Evora 
Denizli’de 1.481 adet daire bulunuyor. 
58 m   291 m  arasında değişen 1+1, 
2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dairelerin yer 

aldığı proje, 115 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 1.558 
bağımsız birimden oluşuyor. 

Proje, Evora Denizli Merkezefendi’ye bağlı 
Selçukbey Mahallesi’nde konumlanıyor. Evora Denizli 
projesi, 6 konut, 2 ticaret, 2 park ve 2 eğitim adasından 
oluşan toplam 12 adadan oluşuyor. Rezidans dairelerin 
ağırlıkta olacağı proje, park, alışveriş caddesinin de 
içinde kendi kendine yetecek bir yerleşim ünitesi 
oluşturacak. Evora Denizli projesinde fitness, spor 
alanları, sauna, alışveriş merkezi, yüzme havuzu, çocuk 
oyun alanları, okul, yazlık sinema, biyolojik gölet gibi 
sosyal alanlar yer alıyor.

ÇEVREYE DUYARLI
Evora Denizli’de yürüyüş parkurları, süs 

havuzları, biyolojik gölet ve tabiat parkı ile 
çevrili projede Ege’nin sıcak günlerini hiç eve 
kapanmadan, keyifle dışarıda geçirebilirsiniz. İş 
çıkışı kapalı açık otoparkınıza aracınızı rahatlıkla 
park edip, Evora Denizli’nin zengin sosyal 
yaşamına karışabilir ya da spor kulübünde vakit 
geçirebilirsiniz. Evora Denizli’de LEED kriterlerine 
uyum sağlanarak, ortak alanları aydınlatmada 
güneş enerjisinden faydalanan, yağmur suyunu 
biriktiren ve geri dönüştüren sistemlerle donatılan 
binalar ile enerji kaynaklarının etkin bir şekilde 
kullanılmasını sağlayan sürdürülebilir stratejilere 
önem veren bir mimari yaklaşım benimsendi.

İnsanı esas alan m�mar� eksen�nde çoğunluğu yeş�l alanlar 
ve sosyal tes�sler olmak üzere 115 dönüm üzer�nde, 5.000 

k�ş�l�k yaşam alanına sah�p 1481 özel da�reden oluşuyor.

Tekn�k Yapı’dan Den�zl�’ye n�tel�kl� b�r 
yaşam alanı

Evora Den�zl� Satış Of�s�: 444 10 08

Evora Den�zl�
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Teknik Yapı ve Halk GYO, Ege bölgesinin 
en büyük projelerinden biri olan İzmir 
Alsancak Projesi için buluştu. İzmir Konak 
ilçesinin Alsancak sınırlarında yükselen 
Evora İzmir, konut, ticaret, park, kültür 

ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma 
yapısıyla kente değer katacak. Evora İzmir projesi, 
Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı Halk 
GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak ilçesi sınırlarında 
yapılacak. Turizm ve kültür fonksiyonlarının yoğun 
olarak projelendirildiği Evora İzmir’de 1.098 bağımsız 
bölümden oluşan konut ve ticari fonksiyonlarıyla yaklaşık 
12 bin metrekarelik park alanın yanında yükselecek. 
Alsancak’ta bulunan yaklaşık 47 dönümlük arazisinde 
yükselecek Evora İzmir projesi, turizm ve kültür 
fonksiyonları yoğun olarak tasarlandı.

KÜLTÜR VE SANAT DOSTU PROJE
1.057 adet konut ve 41 adet ticari ünitenin yer alacağı 

Evora İzmir projesinde ayrıca 500 kişilik balo salonu, 
bir sanat galerisi ve 485 kişilik konferans salonu yer 
alırken, projenin içinde 121 oda kapasiteli bir otel de yer 

alacak. Toplam 12 bin metrekarelik 2 adet park alanına 
sahip olacak proje, ağırlıkta 1+1 olmak üzere 6+1 
büyüklüğe kadar 5 farklı daire tipinden oluşacak. Arsa 
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle hayata geçecek 
olan Evora İzmir projesi, Kültürpark, Alsancak Garı ve 
Kordon’a komşu konumda yer alacak. Kordon’a yürüme 
mesafesinde ve yeşil ile mavinin iç içe olduğu projede 
toplam 18 bin 450 metrekare yeşil alan bulunacak. 
Evora İzmir’de ticari birimlerle birlikte kurgulanan 
sanat galerileri ve atölyeler, konut sahiplerinin dışında 
tüm İzmirlilere hizmet eden kamusal alanlara da ev 
sahipliği yapacak. 1. Etap ihalesi kapsamındaki 32 
bin 642 metrekarelik alanda Evora İzmir projesi için 
çalışmalara başlandı. Projede toplamda 1.098 adet 
bağımsız bölüm, 41 adet ticaret ünite ve 121 odalı otel 
inşa edilecek. Yaklaşık 12 bin metrekare park alanı ve 6 
bin 773 metrekare yeşil alana sahip olacak projede ayrıca 
balo salonu, sanat galerisi, konferans salonu ve cami de 
olacak.

Emlak Konut GYO güvences� ve Tekn�k Yapı – Halk GYO kal�tes�yle 
yükselecek Evora İzm�r projes�nde satışlar devam ed�yor. 

Evora markası İzm�r’e taşındı

Evora İzm�r Satış Of�s�: 444 10 08

Evora İzm�r 
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Emlak Konut GYO güvencesinde İdealist 
GYO tarafından inşasına başlanan İdealist 

adde ile Şile’de bölgenin ihtiyaçlarına 
cevap verecek yeni bir iş ve yaşam merkezi 
oluşturuluyor. İstanbul’un tabiat anlamında 

gözde ve sakin ilçelerinden Şile’de yer alan İdealist 
adde; Saklı Göl, Deniz Feneri, Kumbaba Plajı, 

Şile Kalesi gibi bölgenin doğal ve tarihi değerlerinin 
çevrelendiği bir bölgede yer alıyor.

İdealist GYO, yeşil ve mavinin buluştuğu 
Anadolu Yakası’nın gözde noktalarından Şile’ye 
İdealist adde projesiyle 45 konut ve 13 ticari ünite 
kazandıracak.

İdealist GYO, ‘İdealist Yatırım’ modeli ile 
İstanbul’un ayrıcalıklı lokasyonu olarak öne çıkan 
Şile’de konut alıcılarına, yatırım değeri yüksek bir 
proje sunuyor. 

AİLELERE HİTAP EDEN GENİŞ VE FERAH 
DAİRELER

Estetik mimarisi ve az katlı yapısı ile bölgeye 
uyumlu şekilde tasarlanan İdealist adde’de 1+1’den 
5+1’e kadar normal ve dubleks konut tipleri yer 
alıyor. Projede yer alacak konutların büyüklükleri ise 
64 metrekare ile 323 metrekare arasında değişiklik 
gösteriyor.

Şile bölgesi, yapılan otoyollar ile Sabiha Gökçen 
ve yeni havalimanına direkt ulaşım sağlamasıyla dikkat 
çekiyor. Ayrıca bölgeye üniversite, hastane, marina 
gibi birçok yatırımın yapılıyor olması Şile’yi daha cazip 
hale getiriyor. Bölgede 3 özel üniversitenin yakınında 
bulunan İdealist adde, İstanbul  Şile Otoyolu ile Şile 
İskelesi’ne yaklaşık 1,5 km mesafede yer alıyor.

İdeal�st GYO’nun Eylül ayında ön talep dönem� başlattığı 
İdeal�st Cadde projes� devlet yatırımlarının çevrelend�ğ� 

Ş�le’n�n tek Emlak Konut GYO güvencel� projes� olarak 
öne çıkıyor.

Ş�le’de yatırım fırsatı

İdeal�st Cadde Satış Of�s�: 0216 712 01 53

İdeal�st Cadde
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İntaya - EYG Yapı - İntes Yapı iş ortaklığında, 
Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen 
Evvel İstanbul’da, 62 m  - 223 m  arasında değişen 
1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 tiplerinde 678 daire ve 
10 ticari ünite yer alıyor.

‘Evvelce nasılsa, Evvel İstanbul’da fazlasıyla’ 
sloganıyla sokaklarından sosyal alanlarına geçmişin 
değerlerini günümüzün konforuyla buluşturuyor. 3. 
Köprü’den 3. Havalimanı’na, Kanal İstanbul’dan Kuzey 
Marmara Otoyol Projesi’ne kadar dev projelere ev 
sahipliği yapan bölgenin odağındaki Evvel İstanbul, 
ulaşım, eğitim, sağlık ve sosyal olanaklara yakınlığı 
ile hayat kalitesini bir adım öne çıkarıyor. Proje, 
Başakşehir’de Şehir Meydanı ve Şehir Parkına komşu 

hem de Sağlık Kent’e sadece 1 km uzaklıkta yer alıyor.
Geniş yeşil alanları, sokakları, meydanları 

ve mimari konseptinin yanı sıra Koru Kahve ve 
Koru Çeşme mahalleleriyle evvelden özendiğimiz, 
yarınlar için özlediğimiz bir yaşam vadeden projede 
bu iki mahalleyi birbirinden kermes, etkinlik veya 
panayırların yapılabileceği ‘Bizim Sokak’ ayırırken, 
projede açık hava sineması, çardak gibi geçmişin 
özlenen değerleri yer alıyor. Projede fitness center’dan 
kapalı havuz, seyir kafe, tribünlü çok amaçlı spor 
sahası ve gezinti alanlarına kadar pek çok sosyal alan 
bulunuyor. 

Evvel İstanbul, Başakşeh�r’�n yükselen değer� 
Kayaşeh�r’de yer alıyor.

Özlenen değerler ger� gel�yor

Evvel İstanbul Satış Of�s�:  0850 207 07 77 

Evvel İstanbul
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Bir kapısı şehir meydanına bir kapısı ise 
Avrupa’nın en büyük botanik parkına açılan 

idapark Kayaşehir projesi bölgedeki 
konut standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. 

idapark Kayasehir, 843 daire, 28 cadde 
dükkânı, ofis bloğu ve A M’den oluşan projesiyle alışık 
olunmayan bir seçim özgürlüğü sunuyor. 3 konut etabı ve 
1 ticari etaptan oluşan projede 1+0 ve 1+1 dairelere yer 
verilmedi. idapark Kayaşehir, Adım İstanbul ve Evvel 
İstanbul projelerine komşu konumda yükseliyor. 

3 ETAPLI PROJE
3 etaptan oluşan idapark Kayaşehir projesinde 1. 

etap idapark ümrüt 3 konut, 1 ticaret bloğunda 319 
adet konut, 2. etap idapark Yakut 7 blokta 470 konut, 
3. etap idapark Elmas 3 blokta 54 konuttan meydana 
geliyor. Projede 2+1 daireler 102 ile 146 metrekare, 3+1 
daireler 152 ile 176 metrekare, 4+1 daireler 184 ile 224 
metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip.

N�dapark Kayaşeh�r, Emlak Konut GYO güvences�yle 
Tah�nc�oğlu tarafından İstanbul’un hızla gel�şen 

bölgeler�nden Başakşeh�r’�n yükselen semt� Kayaşeh�r’de 
hayata geç�r�l�yor.

Değerlenen bölgen�n modern projes�

N�dapark Kayaşeh�r Satış Of�s�: 444 4 846

N�dapark Kayaşeh�r
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Geçmişi antik dönemlere uzanan 
İstanbul’un en eski ve prestijli 
semtlerinden İstinye’de, muhteşem deniz 
manzarasıyla ve mimari özellikleri ile 
ön plana çıkan idapark İstinye projesi, 

73.000 Metrekare üzerine kurulu 55 blok, 538 apart 
üniteden meydana geliyor. Proje, kapalı ve açık yüzme 
havuzları, fitness salonları, yaklaşık 47.500 metrekare 
genişliğiyle bölgenin havasını değiştiren parkı ve otopark 
bölümleriyle yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Proje’de yer alan; Panorama, adi ve Koru etapları 
kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip 
bulunuyor. idapark İstinye Panaroma 24 blok 202 
bağımsız bölüm, idapark İstinye Koru 12 blok 134 

bağımsız bölüm ve idapark İstinye adi 19 blok 202 
bağımsız bölümden oluşuyor.

Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan 
bloklar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle her 
ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip. 
Evlerin 90 metrekare ile 663 metrekare arasında 
değiştiği projede toplam konut sayısı 538 olarak 
belirlendi.

idapark İstinye, market, özel studio odaları, 
fitness, müzik bale okulu, kuaför, çocuk oyun alanları, 
sinema salonu, oyun odaları, kafe ve özel yemek 
salonları gibi sosyal donatılara sahip. 

Tah�nc�oğlu’nun, Emlak Konut GYO güvences�yle İst�nye’de hayata 
geç�rd�ğ� N�dapark İst�nye projes�nde satışlar devam ed�yor.

İstanbul’un kalb�nde 
ayrıcalıklı b�r yaşam

N�dapark İst�nye Satış Of�s�: 444 4 846

N�dapark İst�nye
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BİZDEN 
HABERLER

Şehirlere yaşam değeri 
katan, geliştiren, değiştiren 
projelerin ödüllendirildiği 
Sign of the ity Awards 
2018 görkemli bir törenle 

gerçekleştirildi. Hürriyet’in 
öncülüğünde 5 yıl önce gayrimenkul 
ve inşaat sektörünü teşvik etmek 
üzere yola çıkan ve bu süre içerisinde 
Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul 
platformu olarak kabul edilen; 
Sign of the ity Awards töreni 

29 EKİM KUTLAMALARI

Cumhur�yet�m�z�n 95 Yılı çocuk oyun 
alanı öğrenc�ler�n�n yapmış olduğu 
etk�nl�k �le kutlandı. Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü Hakan Ged�kl� başta 
olmak üzere tüm yönet�c�ler etk�nl�ğe 
katılım gösterd�.

Ödüller sah�pler�n� buldu
Emlak Konut 2018 yılında da, ulusal ve uluslararası arenada başarılı 
etk�nl�kler gerçekleşt�rd�.

önceki akşam Hilton İstanbul 
Bomonti’de gerçekleşti. Stratejik 
ortaklığını EY Türkiye’nin yaptığı 
Sign of the ity Awards ödül 
töreni; Hürriyet’in öncülüğünde, 
Lineadecor proje ortaklığında, 
Schindler Asansör’ün platin 
sponsorluğunda ve Emlak Konut 
GYO’nun katkılarıyla gerçekleşti. 
Emlak Konut GYO güvencesiyle 
Teknik Yapı-Halk GYO Adi 
Ortaklığı tarafından hayata 

geçirilen Evora İzmir, En İyi Mimari 
Tasarım ( Özel Sektör )  Devam 
Eden Projeler kategorisinde ödül 
aldı. Ödülü Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Sayın Murat Kurum verdi.

Kent ve Mimarlık Kategorisi 
En İyi Mimari Tasarım (Kamu) - 
Tamamlanmış projeler kategorisinde 
ödül alan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi’nin ödülü ise Emlak Konut 
Genel Müdürü Hakan Gedikli 
tarafından verildi.
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RUSYA’DA EMLAK KONUT PROJELERİNE YOĞUN İLGİ

Emlak Konut, geleneksel olarak her yıl Rusya’nın başkent� Moskova’da düzenlenen Proestate Gayr�menkul Emlak Yatırım Fuarı’na 
katıldı. Rusya’da bu yıl 12’�nc�s� düzenlenen Proestate Fuarı’na Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı Murat Kurum da katılım gösterd�. Fuarda 
Emlak Konut GYO projeler�ne yoğun b�r �lg� vardı.

AVRUPA EMLAK 
BULUŞMALARI

Türk �nşaat f�rmaları, Almanya’da yaşayan 
Türk�ye kökenl� emlak yatırımcılarını 

çekmek �ç�n Berl�n ve Köln’de projeler�n� 
tanıttı. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’nın 
destekled�ğ� ‘Türk�ye İç�n Kazanç Vakt�’ 
kampanyası kapsamında, Emlak Konut 
GYO, K�ptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, 
Kuzu Grup, Tekn�k Yapı ve Gap İnşaat, 

Berl�n ve Köln’de, m�lyarlarca l�ralık 
projeler�n�n tanıtımını gerçekleşt�rd�.
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YAŞAYANLAR 
ANLATIYOR

“Ş�md� yen� b�r kampanya başlattı Emlak Konut, 
süper b�r şey. Kalan borcumu da kapattım.”

ONLAR YENİ 
KAMPANYA İLE 

ARTIK EVLERİNİN 
SAHİBİ OLDU
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5 
çocuklu Kahraman 
ailesinin evine konuk 
olduk bu ay. Çocuklarının 
çoğu evli olduğu için, evi 
iki kişi paylaşıyorlar

n elikle sizi tanıyalım
Ben Mümin Kahraman, 

Kayseriliyiz. İkitelli’de ayakkabı 
işim var, kendi işimin patronuyum. 
Eşim ev hanımı. 5 çocuğum var. Biri 
İsviçre’de, biri Yalova’da, diğerleri de 
İstanbul’da yaşıyor.

vi alım süre inizi sizden 
dinleyebilir miyiz?

Biz ikinci elden aldık evimizi. 
Bize satan kişinin aldığı şartlarla 
aldık biz de. Devir parası verdik 
sadece. Sonraki bütün Emlak Konut 
kampanyalarından yararlandım. 
Önce yüzde 50 kampanyasından 
yararlanmıştım. Şimdi yeni bir 
kampanya başlattı Emlak Konut, 
süper bir şey. Kalan borcumu da 
böylece kapattım.

vinizin avantajları neler oldu 
sizin için ?

Benim evim 144 metrekare 
2+1. Ev çift cephe hem peyzaja 
hem dışarıya bakıyor. Güneşi güzel 
alıyor. Evimiz çok ideal. Bazı güney 
cepheleri yazın çok sıcak olduğu için 
oturamıyor mesela. Ben çok rahatım. 
Sabah da akşam da güneşi tam ideal 
oranda alıyor.

Deprem yönetmeliklerine 
uyulmuş, inşaatken de geldim 
gördüm. Betonlar, her şey çok 
sağlam. 2-3 defa yalıtım yapıldı rahat 
olun dedi ustalar  Bitmiş halini hiç 
görmeden aldık, üstümüzde teras var. 
Bu zamana kadar su almadı, inşallah 
da almaz. Dış cepheleri de güzel 
kapatmışlar.

sınmanız nasıl? Bir problem 
yaşıyor musunuz?

Yeni açtık ama ısınma 
problemimiz yok. Merkezi sistem 
ısınma. Benim salonum 32 metre ve 
salonda 1 petek var, o yetiyor, gayet 
iyi sınıyoruz.

Aşağıda küçük, 5-6 metre bir 
kiler var. Fazla eşyalarımızı koymak 
için. Avrupai yapmışlar. Yurt dışında 
yaşayan çocuğumun evine gidip 
geliyoruz, oradaki evler gibi olmuş. 
Çamaşır makinesi için ayrı bir dolap 

var. Orası da çok güzel. Banyo 
güzel, genel olarak evin içi çok 
güzel. Mutfağımız geniş. Memnunuz 
evimizden

Sosyal donatı alanları nasıl?
Spor salonu var, yüzme havuzu 

var, saunası, hamam var. Bazen 
arıza yapıyor ama yönetim çok 
ilgili çözüyor sorunları. Ben site 
temsilcisiyim, yönetimde çalışanlar 
elinden gelen her şeyi yapıyorlar. 420 
TL aidat  veriyoruz. Sosyal tesisler, 
temizlik işleri için  Çöplerimiz 
de alınıyor. Bazı sosyal alanlarda 
zamanlama yapıldı. Karma var iki 
gün, 2 gün erkek, 2 gün bayan için, 
1 gün de tatil. Yalnız havuzumuz 
karma, kapalı havuzumuz var. Yaz 
kış girebiliyorsun. 

Bu sitede kira fiyatları nasıl?
2 bin TL’den aşağı kira yok.

Ev ç�ft cephe hem peyzaja hem dışarıya bakıyor. 
Güneş� güzel alıyor. Ev�m�z çok �deal.
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İktisadi hayatta meydana gelen 
değişimler bunların kolaylıkla 
izlenip yorumlanması gereğini 
de ortaya koymuştur. İnşaat 
ve özünde konut sektörü 

ekonominin barometresi görevini de 
üstlendiğinden fiyat bazlı değişimler 
makroekonomik karar alma süreçleri 
içinde önemli olmaktadır.

Konut bir servet unsuru olmasının 
yanı sıra hane halkının geçinme 
maliyeti konusundaki en önemli 
belirleyicilerinden birisidir. Bir 
konutun fiyatı onun sağladığı konut 

hizmetlerinin toplamından farklı bir 
değer ifade etmektedir.

Öte yandan konut 
Türkiye’de gelenekselleşmiş, 

KONUT 
FİYATLARINA 
BAKIŞ
İnşaat ve özünde konut 
sektörü ekonomnn 
barometres görevn 
de üstlendğnden 
fyat bazlı değşmler 
makroekonomk karar 
alma süreçler çn 
önemldr.
BAHADIR DALKILIÇ, 
MUSTAFA AŞKIN

güvenilir ve sağlam bir yatırım aracı olma 
görevini de üstlenmektedir. Milli gelirde 
yaşanacak artış, gelir dağılımının daha da 
düzelmesi, beklentilerin iyi yönetilmesi 
ve genel risk yönetiminin iyi yapılması 
durumunda orta gelir seviyesinde olan 
pek çok kişinin de konut talebi de 
sürebilecektir.

İktisadi hayatta meydana gelen 
değişimler bunların kolaylıkla izlenip 
yorumlanması gereğini de ortaya 
koymuştur. İnşaat ve özünde konut 
sektörü ekonominin barometresi görevini 
de üstlendiğinden fiyat bazlı değişimler 
makroekonomik karar alma süreçleri 
için de önemli olmaktadır. Konut fiyat ve 
değerlemesindeki en önemli sorunlardan 
biri de ‘homojen’ bir varlık olmamasından 
dolayı benzer özellikleri gösteren 
konutların farklı semtlerde fiyatlarının 
çok değişiklik gösterebilmesidir. eya 
aynı semt içinde aynı sokakta bulunun bir 
konutun deniz görmesi, güney yönünde 
olması, parka yakın olması gibi hususlar 
bile fiyatında önemli sapmalara neden 
olabilmektedir.

Diğer tüm varlık fiyatlarında olduğu 
gibi ‘belli bir zamandaki tek bir varlık 
fiyatına’ bakıp çok yükseldiğini veya 
düştüğünü söylemek iyi bir analiz yöntemi 

olmayacaktır. Fiyatlar, benzer fiyat ve
veya içinde bulunulan şartlara göre 

oluşur. Fiyat oluşurken de buraya 
kadar yaptığımız çalışmada yer 

alan pek çok değişkenden 
etkilendiği aşikârdır.

ormal kavramı
Son birkaç yıldır tüm dünyada 

‘konut’ fiyatlarından buğday 
fiyatlarına, petrol fiyatlarına, altın 
ve hisse senedi fiyatına kadar pek 
çok varlık üzerinde ‘balon veya 
şişme’ terimi sıklıkla kullanılmıştır. 
Fiyat anlamında durumun tersi 
de söz konusudur. Bazı varlıklar 
için ‘aşırı düşük fiyatlı’ veya 
‘ucuz’ da denebilmektedir. 

Aslında (önceki bölümlerde 
de dile getirmeye çalıştığımız 

olgu) zaman ve beklentiye 
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1 Büyükduman. Ahmet’ a.g.e.s.87-88 	le McKenz	e. D, R	chard.J, Betts.M,’Essent	al of Real Estate Econom	cs’ 5th Publ	sh	ng, Thomas S.West,2006.s.95-97
2 Boşluk Oranı ve Boş Kalma Süres	: taşınmazın k	ra veya satış amacıyla pazara arz ed	lmes	n	 tak	ben bekleme süres	d	r.

göre varlık fiyatlarında ‘normal’ 
kavramı değişebilmektedir. Bunun 
en tipik örneklerinden birisi ham 
petrol fiyatlarıdır. Birkaç yıl önce 20 
ABD Dolar civarında olan fiyatlar 
normal kabul edilirken bugün 60-70 
ABD doları seviyeleri olağan kabul 
edilebilmektedir.

Hangi varlık olursa olsun ‘aşırı 
fiyat şişmesi-balonlaşma’ kavramı için 
sadece fiyat gelişimi ve trendlerine 
bakmak yeterli değildir. Ancak 
kamuoyu tarafından en kolay 
yorumlanabilecek ‘değer’ kavramı 
fiyat olduğundan genelde analizler bu 
kavram üzerine yoğunlaşmıştır.

Yalın bir anlatım ile 
örneğin,Türkiye ve İstanbul özelinde 
konut fiyatlarında ‘balon’ olup 
olmadığını daha doğru yorumlamak 
için konut sektöründeki arz ve talep 
yapısının temel dinamiklerine bir kez 
daha bakmak gerekmektedir. 

İnşaat ve özelinde konut 
piyasasında fiyatlar, arzın talebe 
gecikmeli olarak tepki vermesi ile 
dalgalı bir seyir izler. Bu nedenle 
konut piyasasında fiyatları etkileyen 
dengesizlikler (şoklar) daha çok talep 
kaynaklıdır. Talepte artış ve azalış yönü 
ile ilgili de şunlar söylenebilir1;

 Artan talep taşınmaz fiyatı ile kira 
değerini yükselteceğinden kar 
elde potansiyelini artıracaktır. Bu 
durumda yatırımcıların konuta olan 
ilgisini artıracaktır.

 Talep artışı arzı henüz artmayan 
konut sektöründeki doluluk 
oranlarını artıracaktır. Doluluk 
oranlarının artması da kira ve satış 
fiyatlarını yükseltecektir. 

 Arzın talebe sonradan uymaya 
başlaması ile doluluk oranlarında 
azalmalar meydana gelecektir.

 Konut arzının artmasıyla boşluk 
oranları da artar bu durumun 
yansıması kira ve satış fiyatlarında 
kademeli azalmaya yol açar. 
Aslında bu durumda nominal 
fiyatların düştüğü söylenemez, 

ancak kiralık konutların pazarda 
kalma süresi artacağından kira 
gelirlerinde ödemesiz dönemler 
oluşur (kira için boş kalıp bekleyen 
konutların sahibine hem alternatif 
hem de sabit gider maliyeti olduğu 
unutulmamalıdır) Satıcı kredileri 
desteği ile de nominal fiyatların 
düşmesi de önlenmeye çalışılır.

 Fiyat ve kiranın düşmesi ise karlılığı 
azaltacağından yeni yatırımcıların 
konut sektörüne gelmesi 
azalacaktır.

 Fiyat gerilemesinin diğer ekonomik 
varlıklarla birlikte olması 
durumunda talepteki geri çekilme 
daha da hızlanacaktır.
Yukarıda ifade edilen 

değişkenler talebin artış hızı veya 
artış eğilimi üzerine oldukça etkili 
görünmektedirler. Bir de talebin düşüş 
sürecini hızlandıracak etmenlere 
bakmak gereklidir.

 Talepteki gerilemeye paralel olarak 
konutlardaki boş kalma süresi ve 
oranı artmaktadır2.

 Boşluk oranlarının toplam içinde 
yükselme eğiliminde olması, kira ve 
satış fiyatlarında geri çekilmelere 
neden olur.

 Düşük kira ve satış fiyatları belli 
bir noktaya ulaştıktan sonra talep 
tekrar uyarılarak piyasada yeni bir 
denge ve buna bağlı fiyat oluşur.
2018 yılı Ekim ayı itibarıyla ülkemiz 

için fiyat ve fiyatı etkileyen önemli 
dinamiklere kısaca baktığımızda 
aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır

 Türkiye genelinde konut satışları 
2018 Ekim ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında 
artış göstermiştir. Artışın itici gücü 
öncelikle Emlak Konut GYO, 
GYODER ve TOKİ’nin yaptığı 
kampanyalar ile vergi ve harç 
indirimleri olmuştur.

 2018 yılı ikinci yarısından hızlanan 
faiz artışları ve bunun konut 
kredilerine yansıması sonucu 
ipotekli satışlarda sert bir gerileme 

yaşanırken diğer satış türleri 
(yüklenicilerin açtığı krediler, 
çek, senet ve barter) yolu ile 
yapılan satışlarda ciddi yükselişler 
görülmüştür. İpotekli satışlardaki 
gerileme diğer satış türleri ile hemen 
hemen karşılanmış durumdadır.

 Yapı ruhsatlarında 2017 yılı 
Ekim ayına göre sert düşüşler 
görülmüştür. Bunun temel nedenleri 
olarak artan maliyetlerin etkisi ve 
sektörün arzı dengeleme amacı 
yatmaktadır.

 Diğer yandan, yabancılara konut 
satışları, vatandaşlık ve KD  
muafiyeti gibi yasal düzenlemelerin 
de etkisiyle bir önceki yıla göre ciddi 
bir artış göstermiştir. 

 Bununla birlikte, Hedonik Konut 
Fiyat Endeksi (HKFE), 2018 yılı 
Ekim ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre reel olarak yüzde 13,93 
oranında azalış göstermiştir. Bu 
gelişmede, nominal olarak artan 
konut fiyatlarının enflasyon ile aynı 
paralelde artamaması yatmaktadır.

 Türkiye genelinde, KFE Ekim 2018 
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre nominal olarak yüzde 10,48 
oranında artarken enflasyondan 
arındırıldığında reel getiri 
sağlayamamıştır.

 Üç büyük şehir içinde en az fiyat 
artışı (nominal olarak) İstanbul da 
yüzde 4,9 oranında gerçekleşirken, 
Ankara da oran yüzde 10,34 İzmir 
de ise yüzde 12,36 gerçeklemiştir
Türkiye konut piyasası 

makroekonomik olarak alınan 
önlemlerle yeni bir dengelenme 
süreci yaşamaktadır. Bu yıl içinde 
yaşadığımız kur ve faiz dalgalanmaları 
karşısında hükümetimizin aldığı 
tedbirlerle bu süreç daha kolay 
atlatılmaya başlanıştır. Sektörün gerek 
talep gerek arz yapısı da zamanla yeni 
bir dengeye oturacaktır. Fiyat ve diğer 
unsurlar göz önüne alındığında 2019 
yılının daha iyi geçmesi muhtemel 
gözükmektedir.
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PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 
DR. KENAN ŞAHİN

PENDİK’İN 
MARKA DEĞERİNİ 

YÜKSELTTİK
Başkan Kenan Şah�n: “Pend�k, İstanbul’un en hızlı 

dönüşümü yaşayan �lk üç �lçes�nden b�r� hal�ne geld�.”
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Pendik Belediye 
Başkanı Dr. 
Kenan Şahin’le 
Emlak Konut’a 
özel bir röportaj 

gerçekleştirdik.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
5 Eylül 1967 tarihinde, 

memur bir ailenin çocuğu olarak 
Erzurum’da doğmuşum. 1984 
yılında  Erzurum Lisesi’nden, 
1990 yılında da Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldum. SGK Amasya 
Suluova Dispanseri’nde pratisyen 
doktor olarak çalışmaya başladım. 
1992’de Tıpta Uzmanlık Sınavı’na 
girerek Kartal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Kliniği’nde ihtisasımı 
yapmaya hak kazandım. İstanbul’a 
gelişim bu vesileyle oldu. 
Uzmanlık eğitimim sonrası bir 
süre Kartal Yavuz Sultan Selim 
Hastanesi’nde İntaniye Uzmanı 
olarak çalıştım. Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’nde İşletme 
Yüksek Lisansı yaptım. 2000 
yılından itibaren 3 yıl Pendik 
Belediyesi Başkan Danışmanlığı 
görevinde bulundum. 2005- 2008 
yılları arasında İstanbul Sağlık 
İşleri Bölge Müdürü olarak görev 
yaparak SSK ve Genel Sağlık 
Sigortası yapılanması sürecinde 
mevzuat ve proje çalışmaları 
gerçekleştirdim. Hekim ve 
yönetici olarak sağlık alanında 
çeşitli görevlerde bulunurken 
hem siyasetin içinde hem de 
çeşitli dernek ve sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarında yer 
aldım. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 
2014 Yerel Seçimlerinde olmak 
üzere iki dönem üst üste Pendik 
Belediye Başkanı seçildim. Evli ve 
üç çocuk babasıyım.  

Büyüdüğünüz mahallede 
komşuluk ilişkileri nasıldı?

Ben Erzurum’un Şenkaya 
ilçesinde büyüdüm. Dolayısıyla 
çocukluğum ve gençliğim 
Anadolu kasabalarının o sıcak 

komşuluk anılarıyla dolu olarak 
geçti. Bu nedenle komşuluğun aile 
hayatında ne kadar önemli olduğunu 
çok iyi biliyorum. Günümüzde 
metropollerdeki hızlı yaşam ve konut 
yapılarındaki değişim nedeniyle 
insanların bırakın komşuluk 
yapmasını, yanındaki dairede cenaze 
olsa haberi olmuyor. Bu nedenle 
Pendik’te hemşehrilik ilişkilerinin 
güçlenmesi, dayanışmanın ve 
paylaşmanın artması, ortak kültürün 
korunması amacıyla yıllardan beri 
ilçemizdeki hemşehri derneklerine 
büyük destek veriyoruz. Ayrıca 
Pendik’teki konut projelerinde 
önemle üzerinde durduğumuz 
konulardan biri, ailelerin yaşayacağı 
nitelikte konutların üretilerek 
artık yok olmaya başlayan 
komşuluk kültürünün yeniden 
canlandırılmasıdır.  

PENDİK HER ALANDA ÖRNEK 
ALINAN BİR İLÇE OLDU

Pendik için yakın ve uzun vadede 
hedefleriniz nelerdir?

700 bin nüfusuyla İstanbul’un 
5’inci büyük ilçesi olan Pendik, 
bugün özellikle toplu konut alanları 

“Pend�k’te yen� hedef�m�z b�s�kletle 
ulaşımı yaygınlaştırmak.”

ve daha yaşanır mekânları 
bulunduğu için şehrin en çok 
göç alan yerlerinden biri haline 
gelmiştir. Peş peşe açtığımız 
spor ve kültür merkezlerinin 
yanı sıra kamu ve özel sektörün 
yatırımlarını, yeni ulaşım ağlarını 
ilçeye kazandırarak Pendik’i 
İstanbul’un cazibe noktası haline 
getirmeye devam ediyoruz. Bugün 
Pendik gösterdiği gelişim ve 
değişimle her alanda hem ulusal 
hem uluslararası düzeyde marka 
değerini artırmıştır.

Pendik’i Türkiye’nin 
teknoloji üssü haline getirmek 
üzere girişimlerimiz devam 
ediyor. Teknopark İstanbul’un 
ardından Sağlık Teknokenti de 
ilçemize inşa edilecek. Yerel 
yönetimlere öncü olan pek çok 
teknolojik yeniliği ilk uygulayan 
belediye Pendik oldu, bu konuda 
tecrübelerimizi tüm Türkiye’yle 
paylaşmaya, özellikle milli yazılım 
kullanma konusunda önderlik 
etmeye devam edeceğiz.

Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı, Ro-Ro Limanı 
ve Marina, Yüksek Hızlı Tren 
İstasyonu ve yakında açılacak 
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banliyö hattı gibi İstanbul’u yurt içi 
ve dışına taşıyan tüm ulaşım ağları 
Pendik’te kesişiyor. Bu da ciddi bir 
trafik yükü getiriyor. Bu nedenle 
Pendik’in ulaşımının büyük oranda 
raylı sistemelere sağlanması hedefiyle 
yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 
mahallelerimizde toplam 19 metro 
istasyonu olacak. İki yıl önce hizmete 
açılan Kartal-Tavşantepe metro 
hattının yanı sıra  Kaynarca-Sabiha 
Gökçen Havalimanı Hattı’nın 
önümüzdeki yıl tamamlanarak 
ulaşıma açılması hedefleniyor. 
Kaynarca (Tavşantepe)-Tuzla Hattı 
ve Pendik Merkez-Kaynarca hatlarını 
inşa etmek üzere çalışmalar devam 
ediyor.  Girişimlerimiz sonucunda 
Tavşantepe-Tuzla arasındaki metro 
hattı planlarında değişiklik yapılmıştı. 
Hat, D-100 istikameti yerine üç 
mahallemizin içinden geçerek 
Tuzla’ya ulaşacak.

Kentin artan otopark ihtiyacını 
karşılamak, trafiğe ve kent yaşamına 
yaptığı olumsuz etkileri ortadan 
kaldırmak üzere yeni otopark 
yapımlarına hız verdik. Son 10 
yılda 14 bin araç kapasiteli 29 yeni 
otopark kazandırdık.  Proje ve yapım 
çalışmaları devam eden otoparklar 
tamamlandığında sürücüleri toplu 
ulaşıma teşvik edecek. Böylece uzun 
vadede şehrin otopark sıkıntısını 
tarihe karıştırmayı hedefliyoruz.

21. yüzyılın en önemli sağlık 
konusu hareketsizlik ve obezite. 
Sağlıklı yaşam için Pendik’te 
yeni hedefimiz bisikletle ulaşımı 
yaygınlaştırmak. Şimdilik 4 
mahallemizi pilot bölge olarak 
belirleyerek İBB ile işbirliği içinde 
bisiklet yolları projesi başlattık.  
Tamamlandığında 50 kilometreye 
ulaşacak bisiklet yolu ağıyla 
Pendikliler okula da, sağlık tesislerine 
de, metroya da, alışverişe de bisikletle 
ulaşabilsin istiyoruz.

Pendik’te ambalaj atıklarını 
toplama ve ayrıştırma noktasında 
önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin Bakanlık onaylı ilk Atık 
Toplama Merkezi’ni, ardından da 
Türkiye’nin ilk tam otomatik Atış 
Ayrıştırma Tesisi’ni belediye olarak 
kurduk. Ekonomiye ve çevreye 

büyük katkı sağlayan yatırımlarımızla 
Pendik’te yakın gelecekte ‘sıfır atık’ 
noktasına ulaşmayı planlıyoruz.

Pendik’te yaşayanların sporla 
iç içe olması, özellikle spor yapma 
imkanı bulamayan kadınlar, çocuklar 
ve gençlerin bu imkâna rahatça 
erişebilmesi, birçok branşta başarılı 
sporcuların yetişebilmesi amacıyla 
3’ü yüzme havuzlu 6  spor kompleksi, 
11 de spor merkezi açtık. Şimdi de 
bunlara ilaveten 14 spor kompleksi 
daha inşa etmek üzere çalışmalara 
başladık. Spora yaptığımız yatırımlar 
artık meyvelerini veriyor. Pendikli 
sporcularımız yurt içi ve dışında 
önemli başarılara imza atıyor.  
Diyebilirim ki, Pendik’in adı spor 
alanındaki başarılarla çok daha fazla 
gündeme gelecek.

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

Konut projelerinde sadece 
1+1 dairelere değil, ailelerin de 
yaşayabileceği çeşitlilikte dairelere 
ağırlık verilmesi gerekiyor.  Tabii 
mutlaka 1+1 daireler de lazım. 
Çünkü özellikle yaşlılar ve gençler 
arasında tek başına yaşayan birçok 
insan var.  Ama kolay satılıyor 
diye tümünde böyle yapılaşmayı 
doğru bulmuyorum. Pendik’ten 
yatırım amaçlı konut yerine 
oturum amaçlı konut alınsın 

istiyorum. Benim istediğim; gelen 
insanlar Pendikli olsun, komşuluk 
ilişkilerini öldürmeden bir şehir 
hayatı kurulsun. Pendik’te önem 
verdiğimiz konulardan biri de 
yüksek katlı yapılaşma yerine kentin 
genel görünümünü bozmayacak 
yapılaşmadır. Yani kentin siluetine 
de bir standart getirdik. Bir diğer 
hassasiyet gösterdiğimiz konu da 
otopark yapımıdır. 2014 yılında 
aldığımız kararla yeni projelere parsel 
bünyesinde otopark zorunluluğu 
getirdik. Türkiye’de sadece Pendik’in 
hayata geçirdiği bu uygulama Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 
örnek alınarak ülke genelinde 
yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Belediyenizin sosyal projeleri 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kentimizde yaşayan dezavantajlı 
kesimleri hem sosyal hayata, hem 
de ekonomiye kazandırmak üzere 
önemli projeler gerçekleştiriyoruz. 
Bunlardan biri Engelsiz Atölye’dir. 
Burada engelli bireylerimiz 
becerilerini ve yeteneklerini 
geliştiriyor, hem belediyemiz hem de 
farklı kurumlar için çeşitli ürünler 
üretiyor. Örneğin belediyemizin 
ilçemizdeki ağaçlara astığı yüzlerce 
kuş yuvası,  arıcılık kursiyerlerimize 
dağıttığımız kovanlar, öğrencilerimize 
verdiğimiz ahşap oyuncaklar bu 
atölyede üretiliyor. Ayrıca down 
sendormlu meleklerimiz de burada 
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servis elemanı ve komi olarak eğitim 
alıyor. Onları da yine belediyemizin 
sosyal tesislerinde istihdam edeceğiz.

Emeklilerimizi ekonomiye 
kazandırmak, nitelikli bal üretimini 
teşvik etmek üzere arıcılık kursu 
başlattık. Emeklilerimiz, bu kurs 
sayesinde şimdiden memleketleri 
olan 7 ilde arıcılığa başladı. İçi arı 
dolu ilk kovanlarını da biz hediye 
ediyoruz.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğini 
teşvik edecek yeni projemiz için 
aylardan beri önemli bir çalışma 
yürütüyoruz. Bu amaçla Kurdoğmuş 
Mahallesi’nde yaklaşık1000 hayvan 
kapasiteli bir eğitim çiftliği kurduk.  
Şu anda 400’dan fazla küçükbaş 
hayvanımız mevcut. Burada 
hafif engelliler, yaşlı işsizler, eski 
mahkûmlar, genç yaşta emekli 
olanlar gibi iş bulmakta zorluk çeken 
kesimlere eğitim vererek onları 
nitelikli hayvan yetiştiriciliğine teşvik 
etmeyi planlıyoruz.

İstihdama destek olmak amacıyla 
düzenlediğimiz ‘İş’te Pendik 
Buluşmaları’, yaklaşık üç yıldan beri 
hem eleman arayan firmalar, hem 
de iş arayanlar için önemli bir marka 
haline geldi. Her üç ayda bir düzenli 
olarak gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere 
yönelik düzenlediğimiz meslek 
kursları, onlara geçim kapısı açıyor. 
Örneğin terzilik kursuna katılan 
kadınlar, kendilerine hediye edilen 
birer dikiş makinesiyle mezun olup 
para kazanmaya başlıyor.

Kısaca şunu diyebilirim ki, 
sosyal belediyecilik çalışmaları 

kapsamında  sosyal ve psikolojik 
destek, ev ziyaretleri, geziler, çeşitli 
organizasyonlar, mesleki kurslar 
ve istihdam olanakları gibi birçok 
fırsat sunarak özellikle ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızı hayata bağlayacak 
uygulamalar geliştirmeye devam 
ediyoruz.

DÖNÜŞÜMDE SESSİZ 
DEVRİM YAPTIK

Pendik tarihi bir bölge. Pendik’in 
dönüşümü için neler söylemek 
istersiniz?

Kentsel dönüşüm sürecine 
girmeden önce 15 yıllık bir master 
plan yaptık ve dönüşümün alt yapısını 
hazırlamaya başladık. Bu planın 10 
yıllık sürecinde mahallelerin yıllardır 
çözülemeyen imar ve tapu sorununu 
tek tek çözüme kavuşturarak hak 
sahiplerine 47 bin tapu dağıttık. 
Toplam büyüklüğü 1.101 hektarı aşan 
95 bölgede imar uygulama çalışmasını 
sonuçlandırdık. Böylece vatandaşlar 
Kentsel Dönüşüm Kanunu 
çerçevesinde riskli binalarında 
dönüşüm, arsalarında da yapılaşma 
imkânına kavuştu. İmar uygulamaları 
sonucunda geniş yollar ve bölgenin 
değerine değer katacak kamu hizmet 
alanları oluşturuldu.  

Pendik, 1994’ten önce ciddi bir 
kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma 
içinde olmuş. Diyebilirim ki benim 
de en fazla mesaimi alan konu bu 
oldu. Göreve başladığımızda 9.382 
olan gecekondu sayısını bu konuda 
tarihi bir başarıya imza atarak bugün 
1.967’ye indirdik. Yani son 10 yılda 

çeşitli yöntemlerle gecekonduların 
yüzde 80’inin dönüşümünü sağlamış 
olduk.

Allah’a hamdolsun, biz kentsel 
dönüşümde bugün iyi mesafe 
aldıysak bunda en büyük etken, 
yüzde 90’ın üstünde hatta yüzde 
100’e yakın mülkiyetle ilgili 
problemleri çözmüş olmamızdır. 
Tapuyu verdikten sonra vatandaş 
müteahhitle kendi arasında konuyu 
çözerek dönüşümü yapıyor. 
Bunun yanı sıra ruhsat sürecini de 
hızlandırarak inşaat sektörünün 
önünü açtık. Diyebilirim ki 
dönüşümde sessiz devrim yaptık. 
Bugün Pendik’te bizim dönüşüme 
başlamadığımız çok az yer kaldı.

Deprem öncesi konut sayısı 132 
bin ilçeye 2000 yılından sonra 168 
bin depreme dayanıklı konut ve 
işyeri inşa edildi. Bunun 101 bini 
son 10 yılda yapıldı. Küçük ölçekli 
dönüşümlerle başlayan süreçte 
tecrübelerimiz artıkça artık büyük 
ölçekli ada bazlı dönüşümlere geçtik.

Kentsel dönüşümün birinci 
amacı depreme dayanıklılık. Ancak 
binaların yenilenmesinin yanı sıra 
yaşayanların ve kentin ihtiyaçlarını 
düşünerek yeşil alanlar, parklar 
oluşturalım, ulaşımla ilgili yeni 
kolaylıklar üretelim, otopark 
sorununu çözelim, okullar ve kamu 
alanları oluşturalım istedik. Bunları 
sektörün ve malikin ihtiyacını 
da gözeterek anlayış birliğiyle 
çözüme kavuşturmak için çaba 
göstermekteyiz. Pendik, İstanbul’un 
en hızlı dönüşümü yaşayan ilk üç 
ilçesinden biri haline gelmiştir.

Göreve başladığımızda 9.382 olan gecekondu sayısını bu konuda tar�h� 
b�r başarıya �mza atarak bugün 1.967’ye �nd�rd�k. Yan� son 10 yılda çeş�tl� 
yöntemlerle gecekonduların yüzde 80’�n�n dönüşümünü sağlamış olduk.
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R�va hak ett�ğ� 
değere kavuşuyor
“R�va hak ett�ğ� değer� bu zamana kadar göremem�ş b�r 
lokasyon. R�va dey�nce �nsanlarda Ş�le algısı oluşuyor. 
Aslında R�va İstanbul’un �ç�nde b�r yer.”
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Y ılmaz İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan 
Yılmaz ile Düşler adisi 
Riva projesini konuştuk.

üşler adisi 
iva’da satışlar nasıl gidiyor?

Biz 15 Eylül itibarıyla 
Emlak Konut’tan ihaleyi aldık. 
Sözleşme imzaladıktan sonra 6-7 
tane uluslararası-yerli mimarlık 
firmalarıyla konsept çalışmalarına 
başladık. Onların içinden seçtiğimiz 
bir konsept projesi oldu, şimdi o 
firmayla beraber Düşler adisi Riva 
projesini yürütüyoruz. 1 sene boyunca 
bu projeye hazırlandık, araziyi çevreyi 
özümsedik, bunun neticesinde de 
ortaya bu projeyi çıkardık. Sonra 
da basın toplantımız oldu. Basın 
toplantımıza yüksek bir katılım 
sağlandı. Galatasaray ve Emlak Konut 
tarafından katılım oldu. Yaklaşık 
100’e yakın da basın mensubu geldi. 
Budan sonra da lansman öncesi ön 
satışlara başladık. Projeye yoğun bir 
ilgi var. Bir taraftan gelen talepleri 
sözleşmeye çeviriyoruz. Ön satış 
aşamasında yaklaşık 2000-2500 form 
geldi. Bunlar tek tek satış ofisine 
alındı. Şu anda satışa dönenlerin 
sözleşmeleri imzalanıyor, opsiyonlular 
takip ediliyor ve iki hafta içerisinde 
yaklaşık 50-60’a yakın satışımız oldu.

Projeyi tanıyabilir miyiz?
Düşler adisi Riva, 150 dönüm 

arazi üzerine kurulu bir proje. 
Yaklaşık 207 dönüm üzeri orman 
arazisi var projenin içerisinde. 70 
dönüm halka açık, içerisinde biyolojik 
gölet barındıran bir park alanımız 
var. Bu park alanının etrafında ticari 
alanlarımızı konumlandırdık. Ticari 
alanların özelliği buradaki günlük 
ihtiyaçlara cevap verecek olmaları. 
Ufak bir klinik de insanlara hizmet 
verecek. Bir camimiz var. Onun 
yanında devlete yapacağımız bir okul 
var. Yine proje kapsamında bir özel 
okul inşa edeceğiz. 

Projemizi etaplandırdık. Projede 
yaklaşık 1500 civarı villa olacak. 
İlk etabımızın ruhsatını aldık. İlk 
etabımızda 509 villa var. İlk etabımızı 
ikiye bölerek satışa çıktık. İlkinde 
300 villa daha sonrakinde 209 villa 
şeklinde olacak  Permakültürel 

ve ekolojik bir proje. Projemizin 
kapsamında yine 4 bin metrekare 
gezilebilir bir lagünümüz var. 50-60 
dönüm civarı ekilebilir bir alanımız 
var. Buradaki insanların kullanacağı 
meyve bahçeleri, seralar var.

Şu anda Galatasaray Kulübü ile 
görüşmelerimiz var, onların derenin 
kenarında ortak oldukları bir de 
arazi var. Onlar kendi aralarında 
görüşüyorlar. Buraya bir tane 
kayıkhane düşünüyorlar. Kürek 
takımını buraya getirip, dere o amaçla 
kullanılacak. Ufak bir sosyal tesis 
alanı da yapacağız.

Beykoz bölgesinde oturanlardan 
da talep geliyor mu?

Bildiğiniz gibi buradaki villalar 
çok büyük metrekarelerde yapılıyor. 
700 metrekareye kadar olan villalar 
var bu bölgede  İnsanların çocukları 
büyüyor, evleniyorlar ve gidiyorlar. 
Aileler yalnız kalıyor. Özellikle 
hanımlar evlerinin büyüklüklerinden 
sıkıntı yaşıyorlar. İlk etapta ferah 
diye düşünüyor ama sonra ısıtması, 
temizliği, evin içine alınan eşyalara 
kadar sorun olabiliyor. Kullanılmayan 
mekanlar ortaya çıkıyor. İnsanların 
bu büyüklükte evlerin rakamlarına 
erişebilirliği de maalesef kısıtlı. Belli 
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V�lla alan yanında 
mutlaka komşusunu 
get�r�yor. 
Bu projen�n 
satılmasındak� en 
büyük avantaj bu.

sayıda insanlar alabiliyor onları.
Biz projeyi geliştirirken yakın 

bölgelerden insan çekmek zaten 
öncelikli hedefimizdi. Fakat 
insanların, Ataşehir gibi başka 
bölgelerden de dairesini satıp burada 
villa sahibi olabilmelerini hedefledik. 
Yani baktığımız zaman 2+1 
villalarımız 1 milyon 69 bin TL’den 
başlıyor ki bunlar, şehir içinde 
normal bir daire fiyatı. Yaklaşık 
100 metrekareden başlayıp büyük 
tip villalarımızda 900 metrekareye 
kadar çıkan bahçelere sahip, her 
keseye uygun. 2+1’ler 1 milyon 100 
bin TL 3+1’ler 1 milyon 300-1400 
arası satılıyor. 4+1’ler var. Ona KD  
oranı ekleniyor. Yılbaşına kadar 
KD  oranları yüzde 18’den yüzde 
8’e çekildi. O da şu dönem için bir 
avantaj. KD  dâhil 2 milyon 500 bin 
TL’lik evimizde yüzde 10’luk 200-250 
bin TL’lik bir avantaj söz konusu 
peşin alımlarda. 

Bizim 2+1 bitişik nizam 
villalarımız da var. Beraber yaşamak 
için, komşu komşuyu getiriyor. 
Yanımdaki de tanıdık olsun diyor  
Bu projenin satılmasındaki en büyük 
avantaj da bu. illa alan yanında 
mutlaka komşusunu getiriyor.

Proje natamam gerçekleşiyor  bu 
konu hakkında bilgi alabilir miyiz?

Dıştan komple bitmiş veriyoruz. 
İçerde ise bizim hazırlayacağımız 
3-4 tip belli dizaynlar olacak. Bunlar 
belli bir fiyat aralığında olacak. 
Gelecek insanlar kendilerine göre 

seçecekler. aten maliyet bakımından 
da kendileri yapmaya kalktıklarında 
çok yüksek fiyatlara mal edeceklerdir. 
Bizim zaten oradaki amacımız o işten 
para kazanmak değil, müşterinin 
ihtiyacına cevap verip, bir an önce 
orada yaşamı başlatmak. 

mlak onut’la daha ön e de bir 
projede yer almıştınız

Emlak Konut ile daha önce 
Başakşehir Ayazma’da yaklaşık 500 
konutluk bir kentsel dönüşüm projesi 
yaptık. Aynı zamanda orada bir okul 
ve bir cami inşaatı yaptık. 4-5 ay evvel 
de o projemizi teslim ettik. Henüz 
o proje devam ederken bu ihaleyi 
almıştık. Emlak Konut’la geçmişe 
dayalı bir çalışmamız vardı. Orada 
yaptığımız proje kentsel dönüşüm 
anlamında Emlak Konut’un örnek 
projelerinden biridir. Epey bir üst 
segment çalışma oldu. 

iva’ya neler kata ak projeniz?
Riva’da 5 bin nüfus var, projemiz 

tamamlandıktan sonra 5 bin nüfus 
daha eklenecek. Şu anda bile aşağıda 
3-4 tane balık restoranı var. Buraya 
gelen mutlaka uğruyor. Biz buraya 

geldikten sonra müşterileri arttı. 
Biz Riva’yı sonradan 

keşfedenlerden değiliz. Eskiden 
beri biliyoruz. Riva hak ettiği değeri 
bu zamana kadar görememiş bir 
lokasyon. İnsanlarda Riva deyince 
Şile algısı oluşuyor. Aslında Riva 
İstanbul’un içinde bir yer. 

Mesela Sancaktepe’den çıktığımız 
zaman maksimum 25 dakikada 
buradayız. Gebze’den yarım saatte 
geliniyor. Hedef kitlemizde, o 
bölgedeki fabrika sahipleri ve beyaz 
yakalılar da var. Son zamanlarda 
pilotlardan çok talep var. İki 
havalimanının ortasındayız. 

Bakanımız urat urum’un 
bu zamana kadar attığı adımları 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin 
beklediğiniz yasal bir düzenleme var 
mı?

Sayın Bakanımızın zaten sektörün 
içinde olan bir insan olarak bakanlığa 
getirilmesiyle beraber, zaten konut 
geliştiricilerinin konuyu kendisine 
çok anlatmasına gerek kalmıyor. 
Sektörün içinde bir insan olarak her 
şeye vakıftı zaten. Bunun neticesinde 
Bakanlığa geldikten sonra çok 
hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Tapu 
harçları yüzde 4’ten 3’e düştü, KD  
oranları yüzde 18’den 8’e çekildi. Bu 
son zamanlarda devlet tahvillerinin 
ihracındaki faiz oranlarının yüzde 
25’ten yüzde 17 seviyelerine 
gerilemesi ve bunun bu şekilde devam 
etmesiyle beraber konut sektöründe 
daha da çok hareketlenmeler 
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olacak. Bizim isteğimiz özellikle 
yurt dışı satışlarla ilgili. İhracata 
verilen bir takım destekler var. 

ormalde her sektörde, tekstil 
sektörü olsun sanayi sektörünün 
diğer kolları olsun, yurt dışında 
açtığınız showroomlar, yaptığınız 
reklamlar için yüzde 70-80’lere varan 
destekler var. İstihdam ettiğiniz 
insanların maaşları için destekler 
veriyor Ekonomi Bakanlığı, yurt dışı 
ticaret müsteşarlığı  Yabancıya olan 
satışın da, ihracat gibi kabul edilip, 
o kapsamda değerlendirilmesi ve bu 
tür çalışmalara da destek verilmesi 
gerekiyor.

atandaşlık bedeli 1 milyon 
dolardan 250 bin dolara indirildi, 
kurların şu an yüksek olması 
Türkiye’yi çok cazip bir ülke haline 
getirdi. Yabancılara konut satışında 
Eylül ayında yüzde 151 arttı. Bu 
destekler de verildiği zaman, 
satışlar çok daha yukarıya gidecek 
kanaatindeyim. 

Projenize yaban ı yatırım ının 
ilgisi nasıl?

Bu bölgede yabancı satışı çok ön 
plana çıkarmak istemiyoruz. Genel 
olarak baktığımızda Türkiye’de ön 
sırada raklılar var ama bunlar belli 
lokasyonlarda yer alıyor. Daha ucuz 
yerlerde konut sahibi oluyor. Bizde 
de yabancı talebi var ancak buraya 
biraz daha elit bir kitle geliyor. 
Kuveyt, Katar vatandaşları, yurt 
dışında okumuş insanlar. Bizim 
Türkiye’ye gelen yabancıların en 

çok ilgi gösterdiği yerler Sapanca, 
Yalova, Trabzon. Avrupa’dan gelen 
yabancılara baktığınız zaman Antalya 
Bodrum bölgelerini tercih ediyorlar. 
Ama Ortadoğu’dan gelenler yeşillik 
istiyor. Ayağı toprağa basabilecek 
bölgeleri tercih ediyorlar. Burası da 
Karadeniz kıyısı olan ve İstanbul 
merkezinde sayabileceğimiz bir 
yer. Özellikle havaalanlarına da 
yakın olması cazip kılıyor. Fakat 
bu lokasyonu bilmiyorlardı. Şu son 
zamanlarda burada yapılan dizi 
çekimleri bilinmesinde etkili oldu. 
Diriliş Ertuğrul dizisi var örneğin. 
Yurt dışından da çok gelen oluyor 
diziyi ziyarete. Ortadoğu’daki 
insanlar yavaş yavaş öğreniyorlar 
ve öğrendikleri zaman müthiş 
beğeniyorlar. 

Projede sunulan ödeme 
kolaylıkları neler?

Şu anda banka kredilerinin 
yüksekliklerinden dolayı banka 
kullanmıyoruz projemizde, kendi 
bünyemizde finansal yapılandırma 
gerçekleştirdik. 48 ay vade, yüzde 
25 peşin. Ara ödemelerimiz var, 
aylık taksitlerimiz var, bu şekilde 
satışlarımız devam ediyor. Peşin 
almak isteyenler peşin alıyor, 24 ay 
vadeyle almak isteyenler var, onlara o 
şekilde vadelendirme yapıyoruz. 

Düşler Vad�s� R�va projes�n�n lansmanına, Yılmaz İnşaat, Emlak Konut GYO ve Galatasaray yönet�c�ler� katılım gösterd�.

“R�va’da 5 b�n 
nüfus var, projem�z 
tamamlandıktan 
sonra 5 b�n nüfus daha 
eklenecek”
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SPOR

2 018-2019 Sezonuna 
2010-2001 doğumlu 
kız ve erkek grupları 
ile 10 altyapı takımı 
ve Türkiye Kadınlar 

Bölgesel Basketbol Liginde (KBBL) 
mücadele edecek olan A takım 
ile giriş yapan Emlak Konut Spor 
Kulübü toplam 190 lisanslı oyuncu, 12 
antrenör, kondisyoner, fizyoterapist 
ve diyetisyenle birlikte çalışmalarını 
sürdürüyor.

Emlak Konut Spor Kulübü 
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
organize ettiği Altyapı liglerine Kızlar 
U18-U16-U14a-U14b-U12-U11 
takımları ile Erkeklerde U14a-U14b-

KADINLAR BÖLGESEL 
BASKETBOL LİGİ KURA 
ÇEKİMİ

2018-2019 sezonu Kadınlar 
Bölgesel Basketbol L�g� (KBBL) 
müsabakalarının kura çek�m� 
gerçekleşt�r�ld�.
S�nan Erdem Spor Salonu basın toplantı 
odasında düzenlenen ve TBF YouTube 
kanalından da naklen yayınlanan 
kura çek�m�ne Kulübümüzü tems�len 
Genel Menajer T.Ayberk Açık, Spor 
Koord�natörü Mahmut Talha Sağlıklı 
ve Genel Sekreter Meftun Erdem�r �le 
Kadınlar Basketbol Süper L�g� D�rektörü 
Murat Tümer, TKBL Koord�natörü Nah�t 
Yeş�ltepe ve Kadınlar Bölgesel Basketbol 
L�g�’nde mücadele eden takımların 
tems�lc�ler� katıldı.

Emlak Konut 
Spor Kulübü 
sezona hazır 
Emlak Konut Spor Kulübü’nün tüm takımları, 
sezon b	t	m	nden 15 gün sonra çalışmalara 
başlayarak yen	 sezona hızlı b	r g	r	ş yaptı. 

U12-U11 takımları ile katılıyor.
Türk sporuna Emlak Konut’un 

kurumsal ve vizyoner kimliğini 
yansıtmayı hedefleyen Emlak Konut 
Spor Kulübü Kurulduğu 2017 yılından 
beri U14 İstanbul Şampiyonluğu, U13 
İstanbul 4.lüğü kazanmış olup Milli 
Takımlarda toplam 8 oyuncusu ile 
yer almayı başardı. Antrenmanlarını 
Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan 
İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ve 
Mobil İmam Hatip Ortaokulu Spor 
Salonlarında sürdüren Spor Kulübü, 
İstanbul ve Türkiye genelinde sürekli 
yaptığı tarama ve seçmeler ile genç 
sporculara Lisanslı sporcu olma 
fırsatını sunuyor.

A TAKIMI YENİ SEZONA HAZIR 
Tüm takımlar, sezon bitiminden 

15 gün sonra çalışmalara başlayarak 
yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Baş 
antrenör edat Sağlık önderliğinde 
Haziran ayından itibaren yeni 
transferlerle birlikte tam kadro 
çalışmalara başlayan ekip, yeni 
sezonda başarı çıtasını yükseğe 
koydu. Oynadığı hazırlık maçlarıyla 
göz dolduran Emlak Konut Spor 
Kulübü yeni sezona hazır olduğunu 
gösterdi.

Haziran ayından itibaren 
genç takım oyuncularıyla A takım 
antrenmanlarına başlayan kulüp, 
transfer sezonu açıldığı günden 
itibaren çalışmalarına hızlı bir 
şekilde devam etti. Oyuncu seçmeleri 
organizasyonunda birçok oyuncu 
kaptan Ahmet Erdoğan spor 
salonundaki antrenmanlara davet 
edildi. Davet edilen 30 sporcu 
arasından 7 yeni oyuncu takım 
kadrosuna katıldı. 
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Emlak Konut GYO bugüne kadar 13 b�n bağımsız bölüm 
�nşa ett�ğ� ve 15 m�lyar l�radan fazla yatırım yaptığı İstanbul 
Başakşeh�r’ de, yen� projeler�nden b�r� olan ‘Kuzey Yakası’ ve 
Başakşeh�r M�llet Bahçes� takıma yen� �mkânlar da sağlayacak. 
3 adet tam profesyonel 3x3 turnuvalar �ç�n tasarlanmış olan 
basketbol sahaları, takımın açık hava organ�zasyonlarını 
yapmasını sağlarken sahalar aynı zamanda Kuzey Yakası’nın 
m�saf�rler�n� de ağırlayacak. İstanbul’un yeş�l yakası olan 
Başakşeh�r M�llet Bahçes� 360.000 metrekare yeş�l alanıyla 
şehr�n gürültüsünden uzak, doğayla �ç �çe ve sporcunun dostu 
alanları �le Emlak Konut Spor Kulübü’nün v�zyonuna değer 
katmaya başlayacak.

İLK MAÇ, İLK GALİBİYET
Emlak Konut Spor Kulübü Kadınlar Bölgesel Basketbol 
L�g� �lk maçında Adana BŞB takımıyla deplasmanda 
karşılaştı. Adana Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı 
baştan sona d�s�pl�nl� b�r oyun serg�leyen Emlak Konut 
Spor Kulübü, maçı kend� kontrolünde tutmayı başararak 
maçı 59-39’luk skor �le b�t�rmey� başardı. 
Vedat Sağlık önderl�ğ�nde soğukkanlılığını koruyan, 
oyununu h�ç bozmayan A takımı, üçüncü per�yotta 13, 
son per�yotta �se 16 sayı atarak 59-39 skorla zorlu rak�b�n� 
Adana Büyükşeh�r spor salonunda yenmey� başardı.

MAVİ MELEKLER EVİNDE GALİP
Kadınlar Bölgesel Basketbol L�g�’n�n 2. Haftasında Botaş 
Gel�ş�m’� konuk eden Emlak Konut Spor Kulübü, sahadan 
65-52 gal�p ayrıldı. Ek�b�m�z�n Baş antrenörü Vedat Sağlık, 
zor b�r maç olduğunu bel�rterek, kazandıkları �ç�n mutlu 
olduklarını söyled�.

MAVİ MELEKLER’İN MEDYA GÜNÜ 

TAKIMIN YENİ KANADI; KUZEY 
YAKASI VE BAŞAKŞEHİR MİLLET 
BAHÇESİ

Emlak Konut Spor Kulübü Kadınlar Bölgesel Basketbol 
L�g� 2018-2019 sezonu �ç�n Kaptan Ahmet Erdoğan Spor 
Kompleks�’nde Medya günü düzenlend�.
Tekn�k kadro ve A takımın tam kadro yer aldığı b�r fotoğraf çek�m� 
gerçekleşt�r�ld�. Oyuncuların b�reysel ve takım hal�nde fotoğrafları 

çek�l�rken eğlencel� anlar yaşandı. Oyuncuların ardından tekn�k 
kadronun fotoğrafları çek�ld�. Takımımız yönet�c�ler� ve tekn�k 
ek�b�n takımla olan �y� �l�şk�ler� medya gününe farklı b�r hava kattı. 
Yaklaşık 6 saat süren çek�m�n ardından Baş antrenör Vedat Sağlık 
önderl�ğ�nde takım çalışmalara devam ett�.

U14E-A

U14K-B

U14E-B

U16K-A

U14K-A

U18K-A
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RÖPORTAJ
İÇ MİMAR EDA TAHMAZ

EDDA Mimarlık Kurucusu 
İç Mimar Eda Tahmaz ile 
Emlak Konut’a özel bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Bize eğitim ve 
kariyerinizden biraz bahseder 
misiniz?

1991 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Restorasyon Bölümü’nden ikincilikle 
mezun olduktan sonra, Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
İç Mimarlık Bölümü’nden birincilikle 
mezun olarak tamamladım. 
Mezuniyet sonrası farklı restorasyon 
ve mimarı alanlarda çalıştıktan sonra 
2008 yılında EDDA Mimarlık’ı 
kurdum.

EDDA Mimarlık olarak ürün 
tasarımı, mimari ve iç mimari projeler 
üzerine çalışıyoruz. On yılı aşkın 
süredir ilham verici tasarımlarımızı, 
yüksek kaliteli uygulamalarla 
birleştirerek bireysel ve kurumsal 
işverenlerin hizmetine sunmayı 

ve müşteri memnuniyetine dayalı 
uzun süreli işbirlikleri geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Mimari, iç mimari 
tasarım ve uygulama konularında 
tecrübeli bir ekibimiz bulunuyor ve 
her yeni projede, beklentileri mimari 
etik ve mükemmellik çerçevesinde 
yerine getirme heyecanıyla 
çalışıyoruz.

asarımlarınızı yaparken 
hangi etkenleri göz önünde 
bulunduruyorsunuz?  

Tüm projelerde önceliğimiz hep 
müşterilerin istek ve öngörülerini, 
kendi mimari görüş ve bilgimiz 
ışığında süzerek, istenilen amaca 
yönelik rahat ve huzurlu ortamlar 
oluşturmak. Her proje, kendi 
yerine ve amacına göre farklılıklar 
gösterse de, bizim diğerlerinden 
farkımız fonksiyonu ön planda 
tutarak her mekânın içindeki 
hikâyeyi ön plana çıkarmak ve 
bunu en iyi şekilde anlatmaktır. 
Bir mekânın kurgusunu yaparken 

Her proje, kend� 
yer�ne ve amacına 
göre farklılıklar 
gösterse de, b�z�m 
d�ğerler�nden 
farkımız fonks�yonu 
ön planda tutarak 
her mekânın �ç�ndek� 
h�kâyey� ön plana 
çıkarmak ve bunu 
en �y� şek�lde 
anlatmaktır.

İLHAM VEREN 
TASARIMLAR

Imak Ofset YÖnet�m Of�s�
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“Dünyada kadın 
m�marlarının 
sayısının artması 
rekabet ortamının 
çoğalması en büyük 
hayaller�mden b�r�”

göz önünde bulundurduğumuz ana 
unsurlar, tasarım aşamalarının ve 
katmanlarının oluşturulması sırasında 
istenilen fonksiyon, amaç ve duyguyu 
bir bütünlük içerisinde korumak ve 
ön plana çıkarmak.

imari tarzınız ve 
gerçekleştirdiğiniz projeler hakkında 
genel bilgi alabilir miyiz?

Bizim tasarımlarımızda en 
önem verdiğimiz nokta mekân 
kurgusu ve mekânın doğru çalışması. 
Bunu sağlayabilmek için çok farklı 
alternatifler ve farklı kurgular 
üzerinde defalarca çalışıyoruz. 
Mekândaki bu farklı kurguyu hem 
mekâna hem mobilyalara hem 
de aydınlatma tasarımlarımıza 
yansıtıyoruz.

Özellikle konut, ofis, banka, 
yönetim binaları, otel projeleri, 
konsept tasarım ve uygulamaları 
hayata geçiriyoruz. Tasarladığımız 
mekânı, sadece iç mimari açıdan 
değil, aynı zamanda mobilya tasarımı, 
aydınlatma tasarımı ve farklı 
alanlarda oluşturduğumuz özgün 
tasarımlar ile bir bütün olarak ele 
alıyor ve çözümlüyoruz. Halaman 
Matbaacılık’ın yönetim binasında 
şekillendirdiğimiz iç mekân tasarımı, 
Hapag Lloyd için tasarladığımız 
yönetim ofisi ve Aktif Group yönetim 
ofisi, Y kuşağının taleplerini göz 
önüne alarak gerçekleştirdiğimiz 
projelerimizden.

Bütün projeleriniz kuşkusuz ki 
sizin için çok değerlidir ama üzerine 
titrediğiniz ve sizin için en özel 
projeniz hangisi?

nternational Design Awards 
( DA) 2017’de mansiyon ödülüne 
layık görülen ve son olarak da bu 
yıl European Property Awards’ta 
iç mimari projelerin yarıştığı 
‘ nterior Design Private Residence’ 
kategorisinde ödül alan Tuzla 

illaları’ndan bahsedebiliriz.
Proje, geleneksel Türk Evi 

planlı bir yerleşimle, kalabalık aile 
üyeleri için bir arada yaşayacakları 
sıcak bir ortam oluşturma hedefi 
ile kurgulanarak, birbiri ile aynı 
tasarımda 3 adet villa olarak başladı. 
Evler, geniş aile üyelerinin yanı 
sıra gelen misafirlerin de rahatlıkla 

kalabileceği şekilde ayrı bir misafir 
katını da içerecek şekilde planlandı. 
Plan olarak evler, tüm odalar 
üzerinde cam bir kubbe olan orta 
galeriye bakacak şekilde yerleştirildi. 
Bu sirkülasyon alanı cam kubbe 
sayesinde gün ışığını tüm merdiven 
holüne taşımaktadır. Sirkülasyon 
alanını saran çift kollu merdiven, tüm 
bu galeri boşluğunu doldurmakta 
ve kubbeden aşağıya sarkıtılan 6 
metrelik avize, akşam saatlerinde 
bu mekanı aydınlatmaktadır. Her 
odada geleneksel Türk Mimarisinin 
karakteristik özelliklerini yansıtan 
cumbalar yer almaktadır. Tüm 
odaların içerisinde, merdiven 
holündeki tavan ve duvar 
motiflerinde de bu mimari motiflere 
yer verilmiştir.

leriye dönük hedef ve planlarınız 
nedir?

Kadın mimar olarak hayalim, 
erkek egemenliği olan genel iş 
dünyası arenasında mimari ve iç 
mimari tasarımlarımızla üst noktalara 
gelebilmek. Daha fazla kadın mimar 
ve tasarımcı görmek, dünyada kadın 
mimarlarının sayısının artması 
rekabet ortamının çoğalması en 
büyük hayallerimden. 

Tuzla V�llaları

Halaman Matbaacılık Yönet�m Of�s

Ecostar YÖnet�m Of�s�
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BÖLGE RAPORU
BAŞAKŞEHİR

İ
stanbul’da her ilçe başlı başına 
bir şehir. İlçe belediyeleri bir 
yandan vatandaşın ikamet 
ettiği ilçede sosyalleşmesini, 
alışverişini yapıp eğlenmesini 

sağlamaya yönelik adımlar atarken bir 
yandan da ilçenin daha yeşil ve daha 
yaşanır olması için çaba sarf ediyor. 
Birbiriyle her açıdan yarışan ilçelerde 
İstanbul’un bir ilçesi var ki onu 
hiçbir ilçe henüz geçemiyor. Henüz 
diyorum çünkü artık sadece İstanbul 
değil Türkiye genelinde hükümetin 
önceliği millet bahçeleri olunca her 
an sıralama İstanbul’da değişebilir. 
Ama son veriler ışığında bakıldığında 
İstanbul’un halihazırda en yeşil ilçesi 
unvanını Başakşehir elinde tutuyor.

Başakşeh�r spor 
yatırımlarıyla da adını 

duyuruyor.

İSTANBUL’UN 
EN YEŞİL İNCİSİ

Planlı yapılaşma ve kal�tel� sosyal hayatın artması 
İstanbul’un en yeş�l �lçes� unvanını taşıyan 
Başakşeh�r’e �lg�y� yoğunlaştırdı. Yıllık nüfus artış 
hızı yüzde 70’� aşan �lçede sosyo ekonom�k yapı da 
yükselmeye başladı. Bölgede evler�n f�yatı 210 b�n 
l�radan, k�ralar 800 l�radan başlangıç göster�yor.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 
20 METREKARE

Yakın tarihte Başkan Recep Tayip 
Erdoğan tarafından açılışı yapılan 5 
Millet Bahçesi’nin 3’ü Başakşehir’de 
yer alıyor. İlçede kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı da 20.7 metrekareye 
ulaşıyor. Yeşili bol ilçede planlı 
yapılaşma örneklerinin arka arkaya 
hayata geçirilmesi ise bölgeye olan ilgiyi 
artırıyor. itekim bunu rakamlarla da 
görmek mümkün. İlçede yıllık nüfus 
artış hızı yüzde 70’i aşmış durumda. 
Son sayımlarda ilçe nüfusu 396 bin 
729 olarak kayıtlara geçti. İlçede 
yaşayanların 199 bin 235’i erkek 
olurken, 197 bin 494’ü kadın olarak 
tespit edildi.

EKONOMİK REFAH YÜKSELİYOR
Başakşehir’de hedefler de büyük. 

Sağlık, spor ve kongre için kolları 
sıvayan belediye tüm bu yatırımlarla 
ilçe halkının ekonomik kalkınmasına 
da olumlu katkı sağlıyor. Yeme-
içme-kültür eğitim ve kaliteli eğlence 
merkezleriyle kazancın ilçe sınırları 
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KONUTTA EN DÜŞÜK 
FİYAT 210 BİN LİRA

Başakşeh�r’de 1+1 konutların 
metrekare değer� 3 b�n l�ra 
sev�yes�nde bel�rlen�rken 70 
metrekare büyüklüğündek� 1+1 
konutlar 210 b�n l�radan satılıyor. 2+1 
t�p�ndek� konutların metrekare değer� 
2 b�n 500 l�ra olarak bel�rlen�rken 100 
metrekare 2+1 konutlar �se 250 b�n 
l�radan alıcı buluyor. 3+1 t�p� konutların 
brüt metrekare değer� 3 b�n �la 3 b�n 500 
l�ra olarak bel�rlen�rken 148 metrekare 
3+1 da�reler de 444 b�n l�radan satılıyor. 
Başakşeh�r �lçes�nde k�ra ortalaması 
İstanbul’un b�rçok bölges�yle benzerl�k 
göster�yor. En düşük k�ra 800 l�ra olarak 
d�kkat çek�yor. İlçedek� yen� yapılacak 
olan yatırımlar, markalı konut projeler� ve 
ultra lüks da�reler önümüzdek� yıllarda 
bu ortalamanın daha da yükseleceğ�n� 
�şaret ed�yor. Konutların ortalama 
ger� dönüş süres� de 24 yıl olarak 
hesaplanıyor.

GENÇ NÜFUS AĞIRLIKTA

Başakşeh�r �lçes�n�n yaş dağılımı 
tablosu �ncelend�ğ�nde �lçede 
genç ve orta yaşlı nüfus k�tles�n�n 
çok ağırlıkta olduğu görülüyor. 
Başakşeh�r’de yaşayanların yüzde 68’�n�n 
evl�, yüzde 27’s�n�n bekar, yüzde 3’ünün 
eş�nden boşanmış, yüzde 3’ünün de 
eş�n�n vefat ett�ğ� görülüyor. Eğ�t�m 
düzey� �ncelend�ğ�nde �lkokul mezunu 
oranının l�se ve ün�vers�te mezunu 
oranlarına göre daha yüksek olduğu 
görülüyor. Ancak yükselen b�r bölge 
olması neden�yle eğ�t�m sev�yes� yüksek 
gençler konut seç�m�nde �lçey� daha 
fazla terc�h etmeye başladı. Bunun da 
�ler�k� dönemde �lçen�n eğ�t�m sev�yes� 
�stat�st�kler�n� değ�şt�receğ� öngörülüyor.

Emlak Konut GYO’nun Başakşeh�r’de hayata geç�rd�ğ� Evvel İstanbul projes�

İstanbul’un marka 
�lçeler� arasında yer�n� 
alan Başakşeh�r, TOKİ, 
Emlak Konut GYO g�b� 
b�rçok �nşaat f�rmasının 
yatırım terc�hler� 
arasında yer alıyor

içerisinde tüketilmesine de özen 
gösteriliyor. İstanbul’un marka ilçeleri 
arasında yerini alan Başakşehir, 
TOKİ, Kiptaş, Emlak Konut GYO 
ve birçok inşaat firmalarının yatırım 
için ilk tercihleri arasında yer alıyor. 
Bölgede A+B grubu vatandaşların 
toplamının +D grubu toplamına 
eşit olduğu görülüyor. Ancak yeni 
ve markalı konutlara olan taleple A 
grubu vatandaşların sayısının artması 
bekleniyor.

DÖVİZ GETİREN YATIRIM
İlçede 600 bin metrekarelik 

alana inşa edilecek Kuzey Kampüs 
ve etrafına yapılacak olan Şehir 
Kütüphanesi dijital ve baskı eserleri 
ile ilim ve araştırma merkezi 
olacak. Kampüs bitişiğinde bir de 
Kongre Merkezi olacak. İlçede 
inşa edilmesi planlanan Olimpiyat 
Stadı ise ilçeye döviz getirecek. 
Yaklaşık 4 milyon metrekare alanda 
gerçekleştirilecek projeyle, futboldan, 
güreşe popüler branşların yanı 
sıra okçuluk ve at binmeye kadar 
her sporun yapılabileceği dünya 
çapında bir Olimpiyat ve Spor Adası 
oluşturulacak.

TÜM YOLLAR İLÇEYE AÇILIYOR
Kuzey Marmara Otoyolu, 

Trakya Otoyolu, TEM Yolu ve 3. 
Köprü Yolları ile dışarıya açılan 

ilçenin içeride de geniş bağlantı 
yolları ve viyadüklerle trafik sorunu 
yaşanmayan ulaşımı en kolay ilçe 
konumuna geleceği gözleniyor. İlçede 
Başakşehir-Bağcılar-Yeni Kapı 
Metro hattına ilave olarak 3 metro, 1 
tramvay hattı daha geliyor.

YAPILAŞMAYA AÇIK
İlçede 104 kilometrekare 

Askeri alan ve organize sanayi 
bölgesi haricinde kalan alanların 
(8.099 ha) yaklaşık yüzde 37’si 
yapılaşmış durumda. Geri kalan 
alanın yüzde 33’lük (2.697 ha) kısmı 
imara konu olup; yapılaşmaya ve 
gelişmeye devam ediliyor. Başakşehir 
sınırlarında emsal oranı plan bazında 
değişkenlik göstermekle birlikte 
ortalama 1 civarında. İlçede ‘arsa 
karşılığı hasılat paylaşımı’ modeli de 
uygulanıyor.
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Her yıl m�lyonlarca tur�st� ağırlayan İzm�r, tar�h�, �kl�m� ve 
doğasıyla Türk�ye’n�n tur�zm cennetler�nden b�r�.

KONUT YATIRIMCISININ 
YENİ GÖZDESİ 

İZMİR
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İzmir Türkiye’nin en kalabalık 
3. şehridir. 2017 TÜİK 
verilerine göre nüfusu 
4.279.677 olan İzmir önemli 
bir liman kentidir. 30 adet 

ilçesi vardır. Bunlar; Aliağa, Balçova, 
Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, 
Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, 
Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, 
Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, 
Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, 
Menderes, Menemen, arlıdere, 
Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, 
Torbalı ve Urla’dır.

İzmir, aslında Smyrna 
kelimesinden gelir. Smyrna 
kelimesinin daha erken biçimlerinin 
Smira, Lesmira, mirra, İsmira, 
Samorna veya Smurna olduğu 

da iddialar arasındadır. Smyrna 
kelimesinin kullanılmasında, kentin 
kurulduğu yerin yakınında bir kutsal 
alanın bulunmasının etkili olduğu 
düşünülür. Smyrna  İzmir adının, 
Hitit kökenli olduğu sanılmakta. 
Bugün Bayraklı semtinde yer alan ve 
Tepekule olarak tanınan ören yerinin, 
eski İzmir’in kuruluş yeri olduğu 
kabul edilir. 

Bayraklı’da yapılan kazılarda 
elde edilen buluntular, İzmir’in 
kuruluşunun İ.Ö. 3000 yıllarına 
kadar indiğini açıklamakta; yapılan 
araştırmalar, İzmir’in bir Aiol kenti 
olduğunu göstermektedir. Bir dönem 
Hitit İmparatorluğu’nun nüfuz 
alanı içine girse de (İ.Ö. 2000-
1200), Aiol kenti olma özelliğinin 

İonialıların kenti ele geçirmelerine 
kadar sürdürdüğü bilinmektedir. 
Bayraklı’da bulunan ören yeri, yapılan 
kazılarla her geçen gün biraz daha 
açığa çıkartılmaktadır. 

İzmir, İ.Ö. . yüzyıl başlarında 
Efeslilerin tavsiyesi üzerine on 
üçüncü üye olarak İon kentleri 
arasındaki birliğe kabul edildi. Daha 
sonra Bergama Krallığına bağlanan 
İzmir, İ.Ö. 133’de Bergama kralı 

. Attalos’un vasiyeti gereğince, 
Roma İmparatorluğu’na katılınca, 
diğer İon kentleriyle birlikte Roma 
topraklarının bir parçası oldu. 
İzmir’in Roma döneminde giderek 
önem kazandığı ve ticaret kenti 
olma özelliğini geliştirmeye başladığı 
görülmektedir.
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Roma İmparatorluğu İ.S. 395 
yılında ikiye ayrıldı. Bu bölünmede 
Anadolu, dolayısıyla İzmir, Doğu 
Roma toprakları içinde yer aldı. 
İ.S.476 yılında Batı Roma’nın 
yıkılmasıyla birlikte Doğu Roma, 
bölgenin hâkimi oldu. İzmir, önemli 
bir ticaret kenti olarak varlığını 
sürdürdü. 608 yılındaki Sasaniler’in 
saldırılarını, 637 yılından başlayarak 
bir süre devam edecek olan Arap 
akınları izledi. 665 yılındaki Emevi 
seferinde, İzmir Arapların eline geçti.

İzmir, . yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren tarihinde yaşadığı 
önemli dönüşüm evrelerinden birisine 
daha girdi. Kentteki Doğu Roma 
egemenliği tartışmalı hale geldi. Bu 
dönemde Doğu Roma İmparatorluğu 
ile bölgeye ulaşan Türkler arasında 
İzmir’in birkaç kez el değiştirdiği 
bilinmektedir. 1071 yılında Büyük 
Selçuklu Ordusu’nun Doğu Roma 
Ordusu karşısında kazandığı zafer, 
Anadolu tarihi açısından bir dönüm 
noktası olmuştur. itekim 1071’den 
kısa bir süre sonra 1076 yılında, 
İzmir önlerinde Türk kuvvetleri 
görülmeye başlamıştır. Aynı yıl, 
İzmir kısa bir zaman sürecek olan 
Türk egemenliğini de tanıyacaktır. 
İzmir’deki bu ilk dönem Türk 
egemenliği, yaklaşık yirmi yıl sürer. 
Bu olaydan sonra ilk haçlı seferini 
(1096) izleyen günlerde, Doğu 
Roma kuvvetleri kenti ele geçirirler. 
Türklerin kısa bir dönem yönettikleri 
İzmir, yeniden bir Doğu Roma kenti 
haline gelir ve 1317 yılına kadar 
kentin bu konumu değişmeden kalır. 

. yüzyılda İzmir, Doğu Roma 
yönetiminde olmakla birlikte, 1261 

if antlaşmasıyla İzmir’de yerleşim 
hakkını elde eden enevizliler ve 

enedikliler, kentte ticari açıdan 
etkin bir konuma yükselmişlerdir. 
İzmir, 1317 yılında bir Türkmen 

Bey’i olan Aydınoğlu Umur Bey’in 
denetimi altına girer.

. yüzyılın başında Timur 
İzmir’e bir sefer düzenleyerek, 
Rodos şövalyelerinin egemen olduğu 
Liman Kale’yi ele geçirir ve onu 
yıktırarak, Türkmen Aydınoğlu 
Beyliği’nin canlanmasını sağlar 
ve İzmir’i Umur Bey’in torunu 
Aydınoğlu üneyt Bey’e verir. 
1426’da Osmanlılar, Aydınoğlu 
Beyliği’ne son vererek, Batı Anadolu 
ve İzmir’i egemenlikleri altına aldılar. 
Böylece, Osmanlı egemenliğine dek 
süren İzmir’in yönetsel belirsizliği de 
sona ermiştir. Osmanlı egemenliğine 
girdiği dönemde küçük bir kasaba 
konumunda olan İzmir, Osmanlı 
Barışıyla birlikte nüfusu artmaya 
başlayınca, 1528-1529 yıllarında 
Türkler, tepedeki yerleşim 
yerlerinden limana doğru yönelerek, 
Yukarı Kale ile Liman Kalesi 
arasında kesintisiz bir Türk yerleşim 
kuşağı oluşturmuşlardır.

İzmir’in ticaret merkezi olarak 
yükselişinin ardında, Doğu Akdeniz 
ticaretinde egemen olan Fransa 
ve enedik ile rekabete girişen 
İngilizlerin Yakın Doğu’da yayılma 
çabalarının etkisi büyüktür. 1610 
ile 1630 yılları arasında İngilizler ve 
Fransızlardan sonra Hollandalılar da 
İzmir’e gelerek, Batı Anadolu’daki 
ticareti yeniden biçimlendirmeye 
başladılar. Böylece İzmir Doğu 
Akdeniz’in en önemi liman 
kentlerinden biri haline geldi.

. yüzyıla girilmesiyle, 
İzmir ve Batı Anadolu’nun tarihsel 
serüveninde çok önemli dönüşümler 
yaşanmaya başlamıştır. 1838 yılında 
Osmanlı Devleti ile İngiltere 
arasında imzalanan serbest ticaret 
antlaşmasıyla, İmparatorlukta 
yabancılara ticaret yapma hakkının 
tanınmasıyla, Sakız Adası’nda 

ticaretle uğraşanlar İzmir’e gelip, 
yerleşmeye başladılar. Böylece İzmir, 
Batılı devletlerle olan ticari hacmine 
paralel olarak büyük bir gelişim ve 
dönüşüm içine girdi. 1850’li yıllardan 
itibaren hız kazanan bu değişim, . 
Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılına 
kadar aralıksız devam etmiştir.

İZMİR’İN KURTULUŞU
. Dünya Savaşı’nın yitirilmesi, 

İzmir ve Ege için bir sonun başlangıcı 
oluyordu. 15 Mayıs 1919’da başta İzmir 
olmak üzere, tüm Ege Bölgesi Yunan 
işgali altına giriyor ve bölgede yeni 
bir yapılanma başlıyordu. . Dünya 
Savaşı’nın galip devletleri, işgalle, 
Osmanlı Devleti’ne Sevr Antlaşması’nı 
imzalatmayı hedefliyorlardı. Sevr 
Antlaşması, başta İzmir olmak 
üzere, Ege Bölgesi’nin Yunanistan’a 
bağlanmasını öngörüyordu. İzmir’in 
işgaliyle birlikte, Ege’de işgalci 
Yunanlılara karşı Türk ulusal direniş 
hareketi başlar. İzmir’de Gazeteci 
Hasan Tahsin tarafından atılan ilk 
kurşun Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
başlangıcını simgeler.

İzmir’in işgali ve bu işgalden 
kurtuluşun Türkiye’nin siyasi tarihi 
açısından çok önemli sonuçları 
olmuştur. İzmir’in kurtuluşuyla 
birlikte; monarşik, teokratik ve çok 
uluslu bir imparatorluktan, ulusal, laik 
ve çağdaş bir umhuriyet’e geçişin 
kapıları ardına kadar açılmıştır. 9 Eylül 
1922’de Türk Ordusu’nun İzmir’e 
girmesi ile Yunan işgali sona erer. 
Ancak, İzmir 13 Eylül sabahı tarihinin 
en büyük felaketlerinden birini 
yaşamaktan kurtulamaz. Basmane 
semtinde başlayan yangın, 2.600.000 
metrekarelik bir alanda 20.000’den 
fazla ev ve işyerini yok eder. İzmir, 
Türkiye umhuriyeti’nin kuruluşu 
sonrası kendi külleri içinden adeta 
yeniden doğar.
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EFES ANTİK KENTİ 

İzm�r’�n Selçuk �lçes�nde bulunan Efes 
Ant�k Kent�, Dünyanın Yed� Har�kası’ndan 
b�r� olan Artem�s Tapınağı’na ve asırlardır 
d�n� merkez �şlev� gören Selçuk Meryem 
Ana Ev�’ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. 
Efes, gerek Anadolu uygarlıklarının 
çeş�tl�l�ğ�n� yansıtan eşs�z b�r kültür 
m�rası, gerek kültürlerarası d�yaloğu 
yüzb�nlerce z�yaretç� yoluyla canlı olarak 
tems�l eden öneml� b�r mekândır.

BERGAMA ANTİK KENTİ

İzm�r’de bulunan Bergama,  ant�k 
met�nlerde Pergamon ya da 
Pergamonos olarak geçer. Pergamon, 
Kuzey Ege’de Bakırçay Irmağı’nın 
doğu-batı yönünde uzandığı Graben 
Vad�s�’n�n kıyısında yer alıyor. Pergamon 
Tepes�’ndek� Akropol’de �lk yerleş�m �zler� 
M.Ö 6. Yüzyıla kadar g�tmekted�r.

FOÇA KALESİ  (Beş Kapılar Kales�)

Foça, 12 İon kent� arasında en öneml� merkezlerden b�r�s� olup, Pers, 
Makedonya, Cenev�z ve Osmanlı meden�yetler�ne ev sah�pl�ğ� yapmıştır. Foça 
Kales� 11-12. yy’larda kent korumasını güvence altına almak amacıyla stratej�k 
b�r noktada �nşa ed�lm�şt�r. Cenev�zl�ler kaley� B�zanslılardan alarak yen�den �nşa 
ett�. Phoka�a (Foça), 1455 yılında Osmanlılar tarafından ele geç�r�l�nce kalen�n 
surları onarıldı ve kuleler eklend�. Kalen�n g�r�ş�ndek� b�r k�tabede onarımın 1538-
1539 yılları arasında Kanun� Sultan Süleyman’ın oğlu olan Sultan Mustafa Han’ın 
koruması S�lahtar İskender Ağa tarafından yapıldığından bahsed�lmekted�r. 
Ayrıca kalen�n bugün açık hava t�yatrosu olarak kullanılan b�r kayıkhanes� vardır.

TARİHİN 
İZİNDE 
İZMİR
B�rçok uygarlığa ev 
sah�pl�ğ� yapmış İzm�r’de 
ant�k kentler ve tar�h� 
yapılar arasında tar�h�n 
�zler�n� sürüyoruz.
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ÇANDARLI KALESİ

Çandarlı, İzm�r’�n D�k�l� �lçes�nde bulunan b�r sah�l kasabasıdır. Çandarlı Kales�’n�n 
bulunduğu alan arka�k dönemden kalmadır, fakat kalen�n yapım tar�h� tam olarak bell� 
değ�ld�r. 13. ve 14. yy’larda Cenev�zl�ler Foça’da hâk�m�yetler�n� sürdürürken Çandarlı’yı 
da kontrol altına alıp bu l�manı t�caret amacıyla kullanmışlardır. Cenev�zl�ler, 
güvenl� b�r t�caret l�manı olan Çandarlı sayes�nde etk�ler�n� arttırab�lm�şlerd�r. 
Bu kale, Cenev�zl�ler tarafından restore ed�lm�şt�r. Burada Cenev�z etk�s�n�n çok 
fazla olduğunu bel�rtmek gerek�r. B�r d�kdörtgen şekl�ndek� Çandarlı Kales�; 
günümüzde beş kules�, yağmur olukları, kapılar ve duvarları �le oldukça �y� b�r şek�lde 
korunmaktadır.

• Mav� bayraklı plajlarında den�z 
ve güneş �le buluşun.

• Büyük İskender’�n rüyasında 
görmes� üzer�ne �nşa ett�ğ� 
Kad�fekale’y� z�yaret ed�p 
aşağısında kalan İzm�r Körfez�’n� 
�zleyeb�l�rs�n�z.

• Konak Meydanı’ndak� İzm�r’�n 
sembolü hal�ne gelen Saat 
Kules�’n� z�yaret ed�n ve 
meydandak� satıcılardan 
kuşyem� alarak Saat Kules� 
etrafında dolaşan güverc�nler� 
besley�n.

• Her zevke uygun geleneksel 
Türk el sanatları, baharatlar, der� 
ürünler�, kıyafetler, takılar, halılar 
ve k�l�mler� bulab�leceğ�n�z tar�h� 
Kemeraltı Çarşısı’nda alışver�ş 
yapmadan,

• Karataş semt�nde bulunan Tar�h� 
Asansör’de güneş�n batışını 
�zley�n.

• Yaz geceler�nde, Kordon sah�l 
boyunda bulunan kafe veya 
restoranlarda den�z�n tadını 
çıkarın. İzm�r m�dyes�n� deney�n.

• Dünyadak� çarşıların en 
büyükler�nden b�r� olarak b�l�nen 
Ant�k Agora kent�n� z�yaret ed�n.

• Konak’ta bulunan Arkeoloj� ve 
Etnografya Müzes�’n� z�yaret 
ed�n.

• Alaçatı’da rüzgâr sörfünü 
deney�n.

• Kültürpark’ta bulunan ve 
geçm�ş�n �z�n� süreb�leceğ�n�z 
Tar�h ve Sanat Müzes�’n� z�yaret 
ed�n.

• M.Ö. 3000 yılının �k�nc� yarısında 
İzm�r’�n Bayraklı �lçes�nde 
kurulan Smyrna Ant�k Kent� 
kalıntılarını görün.

• İzm�r’dek� en esk� ve en büyük 
cam�lerden b�r� olan H�sar 
Cam��’n� z�yaret ed�n.

• İzm�r’�n meşhur �nce hamur �ş� 
‘boyoz’unu tadın.

• Un, şeker ve maya kullanılarak 
yapılıp kızartılan ve şuruba 
batırılan küçük hamur parçaları 
şekl�ndek� İzm�r’�n meşhur 
hamur tatlısı ‘lokma’yı deney�n.

İZMİR SAAT KULESİ

İzm�r den�l�nce akla meşhur Saat Kules� gel�r. Bu kule aynı zamanda yıllarca, şehr� 
b�lmeyen k�ş�ler�n buluşma noktası olmuştur. Saat Kules� 1901 yılında Pad�şah 
Abdülham�t’�n tahta çıkmasının 25. yıl olması sebeb�yle ona �thafen Sadrazam 
Mehmet Sa�t Paşa’nın önderl�ğ�nde Fransız asıllı m�mar Raymond Charles Péré 
tarafından yapılmıştır. Sultan’ın 25. yılını s�mgelemes� sebeb�yle 25 musluklu olarak 
tasarladığı sek�zgen havuz ne yazık k�, bünyes�nde bulunduğu İzm�r Sarı Kışla �le 
b�rl�kte günümüze ulaşamamıştır. Kulen�n saat� Alman İmparatoru II. W�lhelm’�n 
hed�yes�d�r. 

İZMİR’E 
YOLUNUZ 

DÜŞERSE…
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Çeşme, �kl�m�, sunduğu lezzetler, 
konforlu oteller� �le son yılların en 
popüler tat�l beldeler�ndend�r. 
New York T�mes, Alaçatı’yı 2010’da 
‘Yeryüzünde görmen�z gereken 31 
Yer’ l�stes�nde 8. sıraya koydu. Belde, 
Canary Adaları ve Cape Verde �le 

b�rl�kte dünya üzer�ndek� en öneml� 
üç rüzgâr sörf noktasından b�r� 
olarak kabul ed�l�yor. Masmav� den�z�, 
begonv�ller sarkan Arnavut kaldırımlı 
evler�yle masallardak� ‘..ve sonsuza 
kadar mutlu yaşadılar’ �fades�nde 
yaşanılan kasabalar g�b�d�r. 1800’lere 

dayanan tar�hî dokusuyla sadece 
İzm�r’�n değ�l, dünyanın da en güzel 
yerler�nden b�r� olarak adlandırılır. 
Çeşme’den sadece 10 km uzaklıkta 
yer alan belde, yaşattığı huzurun yanı 
sıra öneml� b�r rüzgar sörfü merkez� 
olmasıyla adından söz ett�r�yor.

(Kaynaklar: İzm�r Val�l�ğ�, �zm�rkulturtur�zm.gov.tr)

İZMİR’İN İNCİLERİ: ÇEŞME VE ALAÇATI

İZMİR MUTFAĞI

Türk�ye’n�n �k� gözde tat�l mekânı Çeşme ve Alaçatı İzm�r’de yer alıyor.

Zeyt�nyağlı yemekler�yle öne çıkan İzm�r’de kokoreç g�b� damak tadını şaşırtan 
lezzetlere de rastlanır.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI

KARADUTLU LOR TATLISI

BOYOZ

İZMİR USULÜ KOKOREÇ İZMİR KÖFTE

LOKMA
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ATLAR, HATLAR VE SÜLEYMANNÂME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin 
projelendirdiği, Süleyman Saim Tekcan’ın 30 yıllık heykel 
ve gravürlerinden oluşan ‘Atlar, Hatlar ve Süleymannâme’ 
isimli sergisi, 24 Ekim’de Şerefiye Sarnıcı’nda 
sanatseverlerle buluştu ve 7 Ocak 2019 tarihine kadar 
ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in 
üstlendiği sergide, sarnıcın duvarlarıyla bütünleşen 
gravürler, suya yansıyan üç boyutlu çalışmalar ve bu 
çalışmaların duvarlarla örtüşen gölgeleriyle oluşan 
görüntüler ziyaretçilere benzersiz bir sergi deneyimi 
yaşatıyor.
> 24 Ekim 2018-7 Ocak 2019/Şerefiye Sarnıcı-İstanbul

KÜRK MANTOLU MADONNA

Yazılmasının üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine 
rağmen, en çok okunanlar listesinden adı eksilmeyen, Türkiye 
okurunun başucu kitabı Kürk Mantolu Madonna; Türkiye’de ilk 
defa tiyatro oyunu olarak seyirci karşısına çıktı. Anadolu’nun 
işgali sırasında babası tarafından müttefik Almanya’ya 
gönderilen Raif’in, ressam Maria Puder’le Berlin’de yaşadığı 
aşkın hikâyesi; bir yandan benliğimizin en karanlık noktalarına 
ışık tutarken, bir yandan da ruhumuzun onu tamamlayan 
bir başka ruhla karşılaştığında nasıl tutkuyla bağlandığını, 
en sıradan insan yaşamının bile nasıl derin bir anlama 
bürünebildiğini gözler önüne seriyor. 
> 13 Aralık 2018 - 20 Ocak 2019/İstanbul

YASMİN LEVY 
TÜRKİYE’DE

Ladino müziğinin tutkulu sesi 
Yasmin Levy, dinleyicisiyle 
buluşmaya hazırlanıyor. 
Latin ve Sefarad müziğinden 
İspanyol flamenkosuna 
Arjantin tangosundan Portekiz 
fadosuna kadar dünyanın farklı 
coğrafyalarında müzikleri 
harmanlayan Yasmin Levy, Türk 
ezgileriyle de dinleyicilerini 
farklı bir müzikal yolculuğa davet 
ediyor.
> 20 Aralık - 22 Aralık 2018/
İstanbul, Konya

ARALIK VE OCAK AYLARINDA KATILABİLECEĞİNİZ ETKİNLİKLER 
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FUAR TAKVİMİ
SEKTÖRÜN NABZINI TUTAN FUARLAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

KİTAPSEVERLER ANKARA’DA BULUŞUYOR

15 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara’da, ATO Fuar ve Kongre Merkezi ev 
sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Ankara Kitap Fuarı, bir b2b iş etkinliği. Fuar 13. 
kez, kitap, kırtasiye ve yayıncılık sektörlerindeki uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri 
bir araya getirmeyi hedefliyor.
> 15 – 24 Şubat 2019/ATO Fuar ve Kongre Merkezi-Ankara

TURİZMİN CAN DAMARI 
EMITT

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük 
dört turizm fuarından biri. Etkinlik her yıl 
46.000’den fazla sektör profesyonelini 
ve de dünyanın dört bir yanındaki 
tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin 
sunduğu yeni ve heyecan verici 
seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen 
turistleri ağırlıyor. EMITT bu sene 23. Kez 
ziyaretçilerini ağırlayacak.
> 31 Ocak - 03 Şubat 2019/ Tüyap 
İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi-
İstanbul

ULUSLARARASI GIDA VE 
İÇECEK İHTİSAS FUARI 
KAPILARINI AÇIYOR

Antalya’dan dünya pazarlarıyla 
buluşturan ANFAŞ – Antalya Fuar 
ve Kongre Merkezi; FoodProduct – 
Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas 
Fuarı’nın kapılarını 26’ıncı kez açıyor. 16 
-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya 
Expo Center’da gerçekleştirilecek 
26.FoodProduct - Uluslararası Gıda ve 
İçecek İhtisas Fuarı; 400’ün üzerinde 
katılımcıyı, yurt içinde 81 il ve yurt 
dışında 20’nin üzerinde hedef ülkeden 
40.000’in üzerinde profesyonel 
ziyaretçiyle bir araya getirmeyi planlıyor.
> 16 - 19 Ocak 2019 - Antalya Expo 
Center-Antalya

BU FUARA UĞRAMADAN 
EVLENMEYİN

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege 
Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) 
partnerliğinde 13. kez 22-25 Ocak 
2019 tarihlerinde fuarizmir’de 
gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion 
İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye 
Giyim Fuarı, jeopolitik konumu ve 
liman kenti olmasıyla ticaretin beşiği 
haline gelen İzmir’in, uluslararası 
pazarda da katma değerini 
yükselterek tanınmasını sağlayan 
en önemli faktörlerden biri olmaya 
devam ediyor. Her yıl dünyanın dört 
bir yanından ağırladığı yabancı alım 
heyetleri ile gelinlik ve abiye sektörü 
ihracatına katkı sağlayan IF Wedding 
Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık 
ve Abiye Giyim Fuarı’nda, 2019 yılı 
hazırlıkları kapsamında katılımcı ve 
ziyaretçi çalışmalarını sürdürüyor. 
> 22-25 Ocak 2019 /fuarizmir-İzmir
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Ç O C U K L A R I M I Z  Ö Ğ R E N S İ N

ÖNEMLİ GÜNLER

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI

Enerj	 tasarrufu haftası günlük 
hayatta kullanılan enerj	 
kaynaklarının kullanımı hakkında 
b	l	nçlend	rmek 	ç	n etk	nl	kler	n 
yapıldığı haftadır. Ocak ayının 2. 
haftası kutlanan Enerj� tasarrufu haftası 
�le öğrenc�lere de enerj� tasarrufu �le 
�lg�l� b�l�nçlenme aşılanmaya çalışılır. 
Bu haftada enerj� tasarrufu hakkında 
pek çok etk�nl�k yapılır. Enerj� tasarrufu 
haftasında enerj�n�n ne kadar değerl� 
olduğu ve nasıl tasarruf yapab�leceğ�m�z 
anlatılmaya çalışılır.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK 
MALLARI HAFTASI

Yerl	 Malı Haftası, 12-18 Aralık 
tar	hler	 arasında Türk	ye’de kutlanan 
bel	rl	 haftalardandır.
I. Dünya Savaşı sonrası oluşan 
ekonom�k darboğazın ardından 
yabancı ülkelere para akışının 
önünün kes�lmes� ve toplumsal 
tutum b�l�nc�n�n oluşması amacıyla 
ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Atatürk 
başkanlığında, 1923 yılında İzm�r 
İkt�sat Kongres� toplandı ve bu 
kongrede yurdun bağımsızlığının 
korunması, yerl� mallar üret�lmes� ve 
kullanılması kararlaştırıldı. Dönem�n 
başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 
tar�h�ndek� konuşmasında ulusal 
ekonom�, yerl� malı ve tutumlu olma 
konularını anlattı. 1946 yılından 
�t�baren Yerl� Malı Haftası olarak 
kutlandı. Haftanın �sm� 1983 yılında 
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası 
olarak değ�şt�r�ld�.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Türk basın tar	h	ne ‘Dokuz patron olayı’ olarak geçen 
ve gazetec	ler	n haklarının 	lk kez yasal güvence altına 
alındığı gün 10 Ocak 1961’d	r. 4 Ocak 1961’de kabul ed�len 
ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 
‘212 sayılı kanun’ adlı düzenlemen�n Resm� gazetede yayınlanışı 
neden�yle 10 Ocak günü kutlama günü olarak �lan ed�lm�şt�r.
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TARİH
DOLMABAHÇE CAMİİ

yine film sahnesi gibi bir süreçten 
bahsedeceğiz. Bir dönem burası 
Türkiye’nin en önemli sanatçılarına 
stüdyo formatında ev sahipliği yapmış. 
Aliye Berger, Ahmet Hamdi Tanpınar 
ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi pek 
çok yazar ve sanatçı bu binadan 
yaşamış, çalışmış ve üretmiş... Şimdi 
gözlerinizi kapatın ve bu insanların 

armanlı’nın muhteşem avlusunda 
arz-ı endam ettiğini hayal edin. 

Hem konumu hem de 
binanın elverişli yapısı burada 
pek çok kuruluşun iş yapmasını 
sağlamış. Ermeni basınının önemli 
gazetelerinden birisi olan amanak 
uzun süre armanlı Han’da baskıya 
hazırlanmış. Restorasyon sürecine 
kadar noterden hukuk bürosuna 
pek çok ofis burada hizmet vermiş. 

armanlı Han’la ilgili en önemli 
tartışmalardan biri aslına uygun bir 
şekilde restore edilmediği ve avludaki 
yeşil bahçesine yeteri kadar önem 
verilmediği konusunda olmaktadır. 
Yapının akıbeti mal sahiplerinin 
vereceği karara göre şekillenecek. 

KOMŞUNUN ASALETİ
Madem yolumuz Asmalımesc�t’e düştü; 
Sur�ye Pasajı’na da b�r selam yollayalım. 
Narmanlı Han’ın kapı komşusu sayılacak 

pasaj görülmeye değer b�nalar 
arasında. Kostüm dükkanında kürkçü 

dükkanına pek çok �lg�nç mağaza 
burada yer alır. 1908 yılında �nşa 

ed�lm�ş yapı hem b�na hem de �ş yer� 
olarak tasarlanmış. Esrareng�z avlusu 
ve merd�venler� �le kend�n�z� b�r f�lm�n 

�ç�nde h�ssetmen�z olası. 

S�nema g�b� 
b�r b�na
Beyoğlu ve Tünel’�n s�mgeler�nden b�r�s� olan Narmanlı 
Han, zarafetl� m�mar�s�n� zeng�n tar�h�yle taçlandırıyor. 
Yolunuz düşer ve önünden geçersen�z durun ve beş 
dak�ka seyred�n. S�ze kend� tar�h�n� fısıldayacaktır. 
A. SAMİ ÖZBUDAK

TARİHTE 
ARALIK!

• 1631 Vezüv yanardağı 
patladı yaklaşık 
4000 k�ş� öldü.

• 1754 Osmanlı 
Pad�şahı, III. Osman 
tahta çıktı. 

• 1901 İlk Nobel 
ödüller� ver�ld�. 

• 1920  Türk�ye �le 
Ermen�stan arasında 
Gümrü Antlaşması 
�mzalandı.

• 1921 Gaz�antep’�n 
Fransız �şgal�nden 
kurtuluşu.

• 1936  İstanbul 
Ün�vers�tes� İkt�sat 
Fakültes� kuruldu.

• 1973 İsmet İnönü, 
Ankara’da 89 yaşında 
vefat ett� . 

• 1974 Malta’da 
Cumhur�yet �lan 
ed�ld�.   

Bu yıl yenilenmesi 
tamamlanan ve yeni 
makyajıyla karşımıza 
çıkan armanlı Han 
hakkında tartışmalar 

uzun süre devam edecek gibi 
görünüyor. Bu güzeller güzeli baş 
yapıt üzerine konuşmalar devam ede 
dursun, gelin biz en az kendisi kadar 
heybetli olan tarihine bir göz atalım. 
Beyoğlu’nun en önemli noktalarından 
birinde Tünel’de yer alan armanlı 
Han sanki İstiklal addesi’nin 
görkemli bir kapıyla Asmalımescit’e 

açar. Tabii burada bahsettiğimiz kapı 
mecazi anlamda bir kapı. armanlı 
Han ya da armanlı Yurdu olarak 
anılan bu bina 1831 yılında inşa 
edilmiş. 1880 yılına kadar Rusya 
Büyükelçiliği olarak kullanılmış, 
asıl hikaye bundan sonra başlıyor. 
1880’den 1914’e dek Rus Hapishanesi 
olarak hizmet vermiş. Sadece bu 34 
yıldan bile onca hikaye çıkabileceğini 
sizin hayal gücünüze bırakalım. 
1914’ten sonra bina armanlı ailesine 
geçmiş ve ailenin özel mülkü olarak 
bir çok şekilde hizmet vermiş. Mesela 
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DEKORASYON

Koleksiyon yeni yılda yeni 
bir başlangıç yapmak 
ve yaşam alanlarının 
atmosferini değiştirmek 
isteyenler için seçenek 

sunuyor. Doğallığın ön planda 
olduğu genel eğilim,  Peli’nin yeni 
koleksiyonunda, ‘beton görünümlü 
parkeyle’ yer buluyor. Peli’nin en 
yeni koleksiyonu Elegance Large’da, 

Doğallık ve gerçeklik yapı malzemelerinde yeni arayışları beraberinde 
getiriyor. Peli Parke’nin hazırladığı Elegance Large Koleksiyonu 

mekânın tarz sahibi bir kimlik kazanmasına neden oluyor. 

DOĞAL TAŞIN 
GERÇEKÇİLİĞİ 

yer alan Beton Serisi, doğal taşın en 
ince detaylarının yansıdığı kusursuz 
bir tasarım. Betonun tüm detaylarını 
bir araya getiren koleksiyon, seçkin 
görünümünü en doğal şekilde 
yansıtıyor. Özellikle, son dönemlerde 
cazibesini artıran beton görünümü, 
Peli’nin yeni koleksiyonunda ahşabı 
betonla buluşturuyor. Betonun 
gerçek görüntüsü ahşabın sağlıklı ve 

doğal malzemesiyle birleşiyor. Peli 
Parke’nin gri tondaki Elegance Beton 
Koleksiyonu yılın gözde rengine 
de vurgu yapıyor. Kullanıldıkları 
alanlarda genel konsepte ve estetiğe 
katkıda bulunmayı vaat eden Peli 
Parke Elegance Koleksiyonu, 
mekânlarda zarafetle birlikte 
bütünlük oluşturmanıza da yardımcı 
oluyor.  
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Mimar Figen Erdağ 
Demircan bakırın içi 
mekânlarda kullanımı 

ile ilgili şu bilgileri verdi  
Mobilyalarla işbirliği yaparak 

aydınlatma, vazo, tablolar, 
dekoratif objeler ya da raf 
gibi ünitelerde bakır çok cazip 
bir seçim. Bakır tonlarında 
yastıklar; böyle düzenlenmiş bir 
ortama istenen havayı katmada 
yardımcı olacaktır. Lüks 
çağrışımlı bir mekan yaratmada 
bakır ve bakır tonlarından 
faydalanmak düşünülebilir.

BAKIR VE BAKIR TONLARI 
NASIL KULLANILMALI?

Demircan bakır 
tonlarını sevenlere şu 
önerilerde bulundu  Bakır 
rengini her renk tonu ile 
kombinleyebilirsiniz. Sadece 
kullanacağınız renge göre 
bakırın tonunu ve miktarını 
ayarlamanız önemlidir. Parlak 
bakır, mat bakır, dövme bakır, 
oksit bakır gibi çeşitli tonları 
ve yüzeyleri vardır. Bakırı 
aydınlatma elemanlarında aplik, 
sarkıt ve albaderlerde bolca 
kullanmak mümkün. Bakırın 
masif ahşapla da uyumu göz 
ardı edilemez, büyük masif 
bir orta sehpa ve sehpanın 
üst tablasının cnc’de kesilmiş 
bakır motiflerle tasarlandığını 
düşünebiliriz. Bakır tonlu yan 
sehpalar da mekânınıza hareket 
katacaktır. Modern mekânlarda 
bakırın parlak ve pürüzsüz 
yüzeyleri, daha country ve klasik 
mekanlarda mat ve dokulu 
yüzeyleri tercih edilebilir.

Seramiksan, mimarlara 
ilham verecek yepyeni iki 
seri üretti. Dayanıklı ve 
fonksiyonel özelliklerinin 
yanı sıra sahip oldukları 

farklı yüzey görünümleri ile mimar ve 
içmimarların hayal ettikleri mekânları 
tasarlamaları için özel olarak geliştirilen 
Terazzo ve Rock Serileri estetik ve şık 
mekanlar sunuyor. 

Terazzo trendine sade, cesur ve 
çağdaş bir yorum. 16.yy’da İtalyan 
mermer ustaları tarafından enedik’te 
bulunduğu tahmin edilen, tarihin en eski 
çevreci zemin kaplama ürünü terazzodan 
ilham alan seri, dekoratif yüzeyi ile dikkat 

çekiyor. Modern tasarımın vazgeçilmezi, 
soft minimalizmin bir örneği olan Terazzo 
Serisi, taneli yüzey dokusuyla sıcak 
ve aynı zamanda cesur bir tarza sahip 
yaşam alanları vadediyor. Rock serisi ile 
derinliğin gücünü yeniden keşfedin  
Dokunma hissi yaratan rölyefli yüzeyi 
ile tasarım ve dayanıklılığı birleştiren 
seri, iç mekandan dış mekana geçişi 
ile mimarların tasarımda önem verdiği 
bütünlük hissini oluşturuyor. Kemik, gri 
ve antrasit olmak üzere üç farklı renk 
alternatifi bulunan Rock serisi, full body 
porselen yapısından gelen teknik porselen 
dayanıklılığı ile dış cephe kaplamalarının 
vazgeçilmezi olmaya aday. 

Seram�ksan’ın m�mar� �ht�yaçlar �ç�n özel olarak 
ürett�ğ� yepyen� �k� ser�s� Terazzo ve Rock, 

estet�k ve yen�l�kç� çözümler� �le d�kkat çek�yor.

2019 yılında metal�n 
egemenl�ğ� devam 
edecek.

MODERN VE 
ZAMANSIZ 

TASARIMLAR

İç dekorasyonda 
yen� lüks: 

BAKIR
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DEKORASYON

Neşeli hava oluşturmasıyla 
bilinen turuncu rengin 
kullanıldığı her alanın 
enerjisini anında 

yükseltme gibi bir etkisi bulunuyor. 
Her dekorasyonda kendine yer 
bulabilen turuncu ile yaşam 
alanlarınıza hareket katabilirsiniz. Ev 
dekorasyonuna güven, mutluluk ve 
neşe veren turuncu, güçlü enerjisiyle 
kullanıldığı alanlara sıcaklık getiriyor. 
Özellikle karanlık kış aylarının 
kasvetini dağıtan bu sıcak renk, 
pozitif enerjinin de kaynağı olarak 
nitelendiriliyor. Kırmızı ve sarının 
karışımından meydana gelen turuncu, 
kullanım şekline göre mekânda odak 
noktası haline gelebildiği gibi küçük 

IKEA Türkiye’nin 
mağazalarındaki örnek yaşam 
alanları, Çanakkale Seramik 
markalı seramik karolar ve 

Kale markalı banyo ürünleri ile 
yeniden tasarlandı. Aynı zamanda 
KEA Türkiye’nin mağazalarındaki 

müşteri tuvaletlerinde de Çanakkale 
Seramik ve Kale markalı ürünler 
kullanıldı.

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve 
İstanbul’da 3 mağaza olmak üzere 
Türkiye’de toplam 7 mağazasıyla 
hizmet veren KEA Türkiye’nin, 
tüm örnek yaşam alanlarında 
Çanakkale Seramik markalı 
seramik karolar ve Kale markalı 
banyo ürünleri kullanıldı. Ayrıca 
KEA Türkiye’nin mağazalarındaki 

müşteri tuvaletlerinde de Kale 

detaylarla mekâna hareket katma 
özelliğine de sahip. 

Klasik ve modern her tarz 
ev dekorasyonunda rahatlıkla 
kullanılabilen turuncuyu; mavi, 
kahve tonları, turkuaz, gri, yeşil, 
siyah, krem, bej ve beyaz renkler 
ile dengeleyebilirsiniz. Aşırıya 
kaçılmadan kullanıldığında canlı bir 
atmosfer elde edilmesini sağlayan 
bu rengi oturma gruplarınızda ve 
koltuklarınızda tercih edecekseniz; 
açık renkli duvar, perde, halı 
ve aksesuarlar kullanmalısınız. 
Turuncu, işlevsel ve modüler 
mobilya koleksiyonuna sahip 
Buka’nın koleksiyonunda dikkat 
çekiyor.

markalı banyo ürünleri tercih 
edildi. Kaleseramik Pazarlama 
Direktörü eliha Özay Yurdatap, 
Müşterilerimizin kendi yaşam 

alanlarını kurgulaması için farklı 
yaşam tarzlarına özel tasarımlar ve 
hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler 
geliştiriyoruz. Bu tasarım ve 
çözümleri, tüm Kale mağazalarımız 
ve satış noktalarımızda, kullanım 
alanlarından örneklerle 
sunuyoruz. Bizim gibi evlerde 
tasarımı ve işlevselliği ön 
planda tutan KEA Türkiye ile 
yaptığımız işbirliği kapsamında, 
kullanıcılar özgün ürünlerimizi 
ve bütünsel çözümlerimizi KEA 
mağazalarındaki örnek yaşam 
alanlarında da yakından inceleme 
fırsatı bulacak  dedi.

Geçt�ğ�m�z yıllarda sadece yaz mevs�m� dekorasyonunda kullanılan 
turuncu renk, artık kış aylarında da sıklıkla karşımıza çıkıyor.

Kaleseram�k �le dünyanın en büyük mob�lya ve ev dekorasyonu 
mağazalar z�nc�r� IKEA �şb�rl�ğ� yaptı. 

Turuncu �le evlerde enerj�k değ�ş�m

IKEA mağazalarında Kale �mzası

eşeli hava oluşturmasıyla 
bilinen turuncu rengin 
kullanıldığı her alanın 
enerjisini anında 

yükseltme gibi bir etkisi bulunuyor. 
Her dekorasyonda kendine yer 
bulabilen turuncu ile yaşam 
alanlarınıza hareket katabilirsiniz. Ev 
dekorasyonuna güven, mutluluk ve 
neşe veren turuncu, güçlü enerjisiyle 
kullanıldığı alanlara sıcaklık getiriyor. 
Özellikle karanlık kış aylarının 
kasvetini dağıtan bu sıcak renk, 
pozitif enerjinin de kaynağı olarak 
nitelendiriliyor. Kırmızı ve sarının 
karışımından meydana gelen turuncu, 
kullanım şekline göre mekânda odak 
noktası haline gelebildiği gibi küçük 

detaylarla mekâna hareket katma 
özelliğine de sahip. 

Klasik ve modern her tarz 
ev dekorasyonunda rahatlıkla 
kullanılabilen turuncuyu; mavi, 
kahve tonları, turkuaz, gri, yeşil, 
siyah, krem, bej ve beyaz renkler 
ile dengeleyebilirsiniz. Aşırıya 
kaçılmadan kullanıldığında canlı bir 
atmosfer elde edilmesini sağlayan 
bu rengi oturma gruplarınızda ve 
koltuklarınızda tercih edecekseniz; 
açık renkli duvar, perde, halı 
ve aksesuarlar kullanmalısınız. 
Turuncu, işlevsel ve modüler 
mobilya koleksiyonuna sahip 
Buka’nın koleksiyonunda dikkat 
çekiyor.

Geçt�ğ�m�z yıllarda sadece yaz mevs�m� dekorasyonunda kullanılan 
turuncu renk, artık kış aylarında da sıklıkla karşımıza çıkıyor.

Turuncu �le evlerde enerj�k değ�ş�m
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PRATİK 
ÖNERİLER

ÖLMÜŞ YAPRAKLAR CANLANIYOR
• • • Ev�n�zde �sted�ğ�n�z yere koyab�leceğ�n�z ve 
mekânlarınıza hoş b�r hava katacak olan bu ç�çek 
yapımı �ç�n �ht�yacınız olan ağaçtan dökülmüş sonbahar 
yaprakları… Kavak ağacı yaprağını katlayarak or�gam� yapar 
g�b� güzel b�r ç�çek model� elde edeb�l�rs�n�z. Kırmızı tonda 
olan yaprakları �ç katmanda; dışa doğru �se daha açık ve 
yeş�l tonda yaprakları kullanın. 

ESKİ ÇEKMECELERİNİZİ ATMAYIN
• • • Çekmeceler�n�z� oturma odanızda b�r rafa 
dönüştüreb�l�rs�n�z. Esk� çekmeceler�n�ze bambaşka b�r 
görünüm kazandırab�l�rs�n�z. İster raf �ster �ç�ne res�m 
konulan b�r çerçeve �stersen�z mantar pano olarak 
duvarınızı süsley�n. Bu çekmecelere tekerlekler takarak 
onları başucunuzda da muhafaza edeb�l�rs�n�z.

RENGÂRENK 
PONPON 
SÜSLERİ
• • • Esk� 
kıyafetler�n�z� farklı 
ve prat�k yollarla 
başka şeylere 
dönüştüreb�l�rs�n�z. 
Esk� kıyafetler� 
atmak yer�ne 
onlardan 
süs objeler� 
yapab�l�rs�n�z. 
Dekor olarak da 
kullanacağınız 
ponponları, 
şapkalarınıza 
da takab�l�rs�n�z. 
Ponpon yapımı 
�ç�n el�n�zde fazla 
kalmış örgüler� de 
kullanab�l�rs�n�z.

DUVARLARINIZI FARKLILAŞTIRIN
• • • Duvarlarınızı renklend�rmek �ster m�s�n�z? Sıkıcı beyaz 
duvarlarınızı b�rb�r�nden eğlencel� aksesuarlarla süsleyeb�l�rs�n�z. 
Hem düşük b�r bütçeyle hem de oldukça kolay b�r şek�lde duvar 
dekorasyonu yapmanız mümkün. Kanepen�z� yerleşt�rd�ğ�n�z 
duvarı zeng�nleşt�reb�l�rs�n�z. Renkl� kâseler ve tabaklar, kutu raflar, 
aynalar ya da st�cker’lar �le duvarlarınızı k�ş�selleşt�reb�l�rs�n�z.



SAĞLIK
PSİKOLOJİ

Dünyada her yıl 10 
Ekim, ‘Dünya Ruh 
Sağlığı Günü’ olarak 
kutlanıyor. Ruh 
sağlığı uzmanları, 

belirlenen tema doğrultusunda çeşitli 
konferanslar verirken, günün anlam 
ve önemine dair saptanan noktaları 
enine boyuna masaya yatırıyor. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun verilerine 
göre; ülkemizde 15-
24 yaş grubunda 13 
milyona ulaşan bir 
genç nüfus var. Peki, 
gençlerin ruh sağlığına 
zarar verenlerin başında neler geliyor 
ve korumak için de neler yapılması 
gerekiyor  Beykoz Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur 

Beyazyürek, gençlerin ruh sağlığıyla 
ilgili önemli ayrıntılara dikkat çekti.

HAYATIN İLK YILLARI RUH 
SAĞLIĞIMIZI BELİRLER

Ruhsal açıdan sağlıklı olmanın, 
yalnızca bedensel ve ruhsal açıdan 
hasta olmamak anlamına gelmediğini 
belirten Beyazyürek, Özellikle 
insanın üretkenliğinin, sosyal 
uyumunun bozulması gibi durumlar 
ruh sağlığımız için daha belirleyici 
olur. Bu faktörleri de sosyo-kültürel, 
ekonomik, siyasal sorunlardan ve 
diğer genel sağlık sorunlarından 
soyutlayamayız. Böyle bir perspektifle 
baktığımızda, doğum öncesinden 
başlayarak hayatın ilk yıllarında, okul 
öncesinde ve okul çağında yaşananlar 
ruh sağlığımızı belirleyici kılar  diye 
konuştu. 

Hayatın �lk yıllarında 
yaşananlara d�kkat!

Beykoz Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, gençler�n ps�koloj�s�ne yönel�k 

öneml� açıklamalarda bulundu. 
SORUNLAR BAĞIMLILIĞA 
YÖNLENDİRİYOR

Beyazyürek, gençlik çağında yaşanan 
streslerin mutsuzluk, doyumsuzluk 
ve uyumsuzluk gibi klinik tabloları da 
beraberinde getireceğinin altını çizerek, 
sözlerine şöyle devam etti  Halen 
gençlerimize gelecek ile ilgili güven 
verecek bir sosyal yapıdan ve eğitim 
düzeninden uzağız. Unutulmamalıdır ki, 
gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar 
alkol, uyuşturucu ve kumar gibi bağımlılık 
davranışlarını pekiştirir. Gençlerin ruh 
sağlığı ile ilgili sorularına çok yönlü 
yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor. 

üfusumuzun yarısından fazlasını çocuk 
ve gençlerin oluşturduğu göz önüne 
alındığında durumun ciddiyeti aciliyet 
gösteriyor. Devlet ve sivil toplum örgütleri 
başta olmak üzere bütün kurumlarımızla 
önceliğimiz bu konu olmalı.
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HABER
EĞİTİM

Aileler, çocuklardan 
gelen seslerin bir oyuna 
ait olduğunu biliyorsa 
sorun yapmıyor. Ancak 
çocuğun büyümesine 

rağmen bu kendi kendine konuşmalar 
kesilmediği gibi yerini olmadık 
zamanda atılan kahkahalara, sürekli 
devam eden konuşmalara bırakıyorsa 
bir uzmandan yardım almak 
gerekiyor.

Kendi kendine konuşan bir 
yetişkin görünce yadırgamak ve 
endişelenmek herkesin verdiği bir 
tepki. Çocuklarda çok daha sık 
görülen bu durum, konuşmayı yeni 
öğrenme, uzun süre televizyon 
karşısında kalma, hayali arkadaş gibi 

basit nedenlerden kaynaklanabileceği 
gibi ciddi ruhsal hastalıkların 
da habercisi olabiliyor. Çünkü 
çocuklar yeni öğrendikleri bilgileri 
tekrar etmeyi seviyorlar. Bundan 
usanmıyorlar. Uz. Dr. Leyla Alkaş, 
çocukların yeni öğrendiği sesleri, 
kelimeleri, öksürme-hapşırma 
taklitlerini iyice öğrenene dek 
devam ettirdiklerini belirterek, 
Konuşmayı öğrenirken aynı sesi 

birçok durum için sürekli kullanmaya 
rastlanabiliyor. Ailenin tepki 
vermesi ve onaylaması çocuğun 
hoşuna giderek, onları mutlu 
ediyor. Otistik eğilimli çocuklar ise 
takıntılı bir şekilde hep aynı soruyu, 
kelimeyi usanmadan günlerce 

tekrarlayabiliyor. evaplar ve 
tepkiler, tekrar etmeyi durduramıyor. 
Bu durum karşılıklı konuşmayı 
engellediğinden, konuşmayı da 
geciktiriyor  diyor.

KAÇ YAŞINA KADAR 
SÜREBİLİYOR? 

18 aydan itibaren çocuklarda 
taklit oyunları başlıyor. Oyuncak 
bebeğini uyutuyor, emziriyor ve 
yıkıyor. Bunu da bir anne edasıyla 
konuşarak yapıyor. Büyüdükçe bu 
hayali oyunların süresi, senaryoları 
ve konuları derinleşip renkleniyor. 
Sanki karşısında biri varmış gibi 
konuşuyorlar. Bebeği düşerse, gerçek 
bir anne gibi feryat edebildiği gibi 
hareketlerini ve konuşmalarını 
anlamak zor olabiliyor. Çocuk yaş 
aldıkça, büyük bir hayal kırıklığı 
ile kendi düşüncelerinin tek kişilik 
olduğunu anladığına dikkat çeken 
Uz. Dr. Alkaş, şöyle devam ediyor  
O zaman sağlıklı çocukta karşılıklı 

evcilik oyunu, rol yaparak oynama 
başlıyor. Karşılıklı oynamayıp, tüm 
rolleri kendi oynama hali bazen 
beş yaşına kadar uzayabiliyor. 
Büyüdükçe izlendiklerinde utanıp, 
seslerini alçaltabildikleri gibi izleyen 
kişiye oyunuyla ilgili açıklama da 
yapabiliyorlar.

Hayali arkadaşa, yalnız ve 
arkadaşsız büyüyen hayal gücü 
kuvvetli çocuklarda sıklıkla 
rastlanıyor. Bazen gerçek olduğunu 
zannettiği oyuncağıyla, bazen 
de ürettiği hayali bir kişiyle 
konuşabiliyor. Ayrı bir dünyası olan 
ve burada kendisinin bir kişi ya da 
hayvan olduğunu söyleyip, ona göre 
konuşan çocuklara dikkat çeken 
Uz. Dr. Alkaş, Ailesiyle yemek 
yerken, sevdiği bir geziye giderken, 
arkadaşlarıyla parkta oynarken bu 
hayali dünya sürüyorsa bu durumun 
ciddiye alınması önem taşıyor. 
Söz konusu tablo, gerek yaşla, 
gerekse okul ortamına girilmesiyle 
birlikte genellikle kendiliğinden 
geçiyor. Ancak çocukta giderek içe 
kapanmaya, şiddetle reddetmeye, 
sosyal ortamlardan kaçınmaya yol 
açarsa ruhsal sorunların araştırılması 
gerekiyor  ifadelerini kullanıyor.
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Çocuğunuzun 
hayal gücü 

kuvvetl� m�?
Çocuklar neden kend� kend�ne konuşur? 

Kend� kend�ne konuşan b�r çocuğunuz 
varsa uzmanlara kulak kabartın.



116   ARALIK 2018

SPOR
Mahmut 

Talha Sağlıklı
Spor Eğitmeni

SPOR

DOĞRU DURMAK VE DİK 
OTURMAK İSTER MİSİNİZ?
Postür, vücudunuzu ve ps�koloj�n�z� ele ver�r. Doğru duruş, d�k oturuş 

egzers�zler� yapmaya hazır mısınız? 
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Vücudumuzu tanımak 
için ‘postür’ yani 
‘duruş’ terimini 
çok iyi anlamamız 
gerekiyor. Postür; 

vücut kısımlarının pozisyonu, dizilimi 
anlamına gelmektedir.

Dikkat etmeseniz de duruşunuz 
yani postür, vücudunuzu ve 
psikolojinizi ele verir. Örneğin 
düzenli ağırlık kaldıran bir sporcunun 
kaslı vücudu, sinirli bir kişinin gergin 
omuzları ya da günde yaklaşık altı 
saat masa başı çalışan bir kişinin 
kambur duruşu ilk bakışta kendisini 
belli eder çünkü vücudumuz dış 
çevrenin etkilerine genetik yapısı ile 
cevap vermektedir.

ücudumuzu bir oyun hamuru 
gibi düşünelim, hangi kabın içine 
koyarsak onun şeklini alıyor ve uyum 
sağlıyor olsun. Oturma, ayakta durma, 
yatma, pinekleme şeklimize göre 
sabit duruşumuz (statik) şekillenmeye 
başlıyor ya da hareket etme şeklimize 
göre dinamik duruşumuz şekilleniyor. 
Öyle ki sabahtan akşama kadar masa 
başında çalışarak hayatını kazanan 
bir kişi ile profesyonel sporcu olarak 
hayatını kazanan diğer kişi arasında 
duruş farklılığını bariz şekilde tespit 
edebiliyoruz.

Burada bize düşen ise 
duruşumuzu anlamak, duruşumuzu 
bozan etkenleri öğrenmek ve 
duruşumuzu düzeltmek. Günümüzde 
çoğu kişi sağlıklı duruşun ve vücut 
dengesinin bozulması için aşırı 
bir çaba göstermektedir. Örneğin 
cep telefonuna bakarken boynunu 
çok fazla önde tutan, saatlerce 
kamburlaşarak oturan ve günlük 
işlerini yaparken taşıdığı yükü 
dengesiz olarak omurgaya yükleyen 
bir kişi gelecekte sürpriz olmayan 
ağrılarla karşılaşacaktır çünkü vücudu 
ayakta tutan omurga, kemik ve kas 
yapısının doğal dağılımı bozulmaya 
başlamış ve belli eklem noktalarına 
aşırı yük binmiştir.

NEDEN İYİ BİR DURUŞA 
İHTİYACIMIZ VAR?

Çocukluğumuzda 
ebeveynlerimizden şunu sıkça duyarız  
Evladım dik otur, öyle durma.  

Yanlış durmak etrafımızdakileri 
rahatsız eder ve bizi seven, iyiliğimizi 
isteyen herkes doğru şekilde 
durmamızı ve sağlıklı bir bünyeye 
sahip olmamızı öğütler, bu öğütleri 
vermeleri de boşuna değildir çünkü 
yetişkin oldukları için yıllar için de 
yanlış durmanın olumsuz sonuçlarını 
tecrübe etmişlerdir.

Kendinize sormanızı istediğim 
kritik soru şu  eden iyi bir duruşa 
ihtiyacımız var

İyi bir duruşa sahip olmak 
omurganızı yani sizi sağlıklı yapar, 
daha enerjik olmanızı sağlar, 
akciğer kapasitesinin rahatlıkla 
kullanılabilmesi gibi organların 
fonksiyonlarını iyileştirir, özgüveni 
artırır, psikolojinizi olumlu yönde 
etkiler, sağlık masraflarınızı azaltır, 
kısacası yaşam kalitenizi artırır. 

Doğru duruş, dik oturuş 
egzersizleri yapmaya hazır mısınız

Duruşunuz nasıl olursa olsun 
hiçbir zaman geç değil, duruşunuzu 
daha iyi bir seviyeye taşıyabilir 
ve daha mutlu, huzurlu, sağlıklı 

olabilirsiniz. Tahminlerime göre 
şu anda aklınızdan şu cümleler 
geçiyor; iyi de dik durmak, 
doğru oturmak istiyorum ama 
bir süre sonra yorularak yine 
yanlış oturmaya başlıyorum, 
yalnız değilsiniz çünkü egzersiz 
yapmadığı için kasları güçsüz olan 
birçok kişi bu şikâyette bulunuyor. 

Doğru durabilmeniz için 
gerekli olan egzersizleri www.
sagliklihoca.com blog sayfamda 
‘Dik Duruş Akademisi’ 
bölümünde sizlerle paylaştım. 

amanla daha güçlü olduğunuzu 
ve istemsizce doğru durabildiğinizi 
göreceksiniz ve bunun için 
programlı bir şekilde çalışmanız 
yeterli olacaktır.

İster vücut ağırlığınızla, 
ister spor ekipmanları ile bu 
egzersizleri yapabilirsiniz.

e unutmayın  Hiçbir zaman 
geç değil, hemen bu hafta siz 
de doğru duruş için antrenman 
programına başlayabilirsiniz.

Sağlıkla kalınız.
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KADINCA
KADINLAR İÇİN HER ŞEY

YENİ YILDA 
STİLİNİZE 

EŞLİK EDECEK 
SAATLER

• • • Saat&Saat’�n 
tek yetk�l� Türk�ye 

d�str�bütörü olduğu 
Guess, Kış 2018-2019 
sezonunda st�l�n�ze 
eşl�k edecek kadın 

saat modeller�n� 
sunuyor. Guess, 

pembe altın ve metal�k 
gr� hâk�m�yet�ndek� 
koleks�yonuyla yen� 
yılı karşılıyor. Pembe 

altın, örgü hasır b�lez�kl� 
saat model� fem�nen 
anlayışı vurgularken, 

koleks�yondak� b�r d�ğer 
tasarım �kon�k logo 
�le zeng�nleşt�r�l�yor. 

Metal�k gr� tonlarından 
vazgeçemeyenler �ç�n 
taşlarla süslenm�ş saat 
modeller�yle zarafet� 
b�lekler�n�ze taşıyor.

ÖRME TRİKOLAR YENİDEN 
MODA OLDU

• • •  Gardıroplara her sezon farklı renkler� 
eklenen örme tr�kolar, muhafazakar g�y�m 

terc�h edenlere özel modeller�yle Zühre’n�n 
Sonbahar-Kış koleks�yonundak� yer�n� alıyor. 

Sonbahar-kış örme tr�ko modeller�nde 
rengarenk mot�f detaylarıyla öne çıkan 
Zühre; metropolün değ�şen ruhuna ve 

komb�nler�ne uyum sağlıyor
Her zevke h�tap eden ç�zg�ler�yle Zühre’n�n 
sonbahar-kış koleks�yonu, detay parçalarla 

şıklığını tamamlamak �steyen kadınların 
bu sezon da kurtarıcısı oluyor. D�nam�k 

metropol ruhundan �lham alan örme tr�ko 
modeller�nde; nakış, arma, kuşak ve kürk 

detayları öne çıkıyor. 

KIŞ SEZONUNA ÖZEL İNDİRİM
• • • Home Store, Sonbahar- Kış koleks�yonunda yer 

alan b�rb�r�nden çarpıcı tasarımlarıyla d�kkat çek�yor. 
B�rb�r�nden şık kabanlar, montlar, jean parçalar ve 
eteklerden oluşan Home Store’un Sonbahar- Kış 
koleks�yonu aynı zamanda ayakkabı ve aksesuar 

çeş�tler�yle de öne çıkıyor. Home Store, büyük 
�nd�r�m� sayes�nde uygun f�yatlarıyla sevenler�n� 

koleks�yonlarıyla buluşturuyor.

HEDİYE PAKETLERİNİZ 
HAZIR

• • • L’Occ�tane & Castelbajac �ş b�rl�ğ� 
yen� yıla farklı b�r bakış açısı get�r�yor. 

Pop- Art dünyasının yıldızı Castelbajac 
Par�s ve doğal toprakların yansıması 
L’Occ�tane, yılbaşı koleks�yonu �ç�n 

buluştu.
Her �k� markanın olmazsa olmaz 

değerler� olan ‘Opt�m�st, hayalperest 
ve doğa aşığı’ olma hal�, L’Occ�tane’ın 
yen� yılbaşı koleks�yonuna Castelbajac 

Par�s’�n sanatsal güzell�ğ�n� taşıdı. 
Tüm koleks�yonda farklı renk tonları 

ve �lham ç�zg�ler� kullanarak kusursuz 
mot�flerle koleks�yonu süsled�ler. 

Kend�n� topraklarındak� b�yoçeş�tl�l�ğ�, 
korumaya ve tanıtmaya adamış b�r 
marka olan L’Occ�tane v�tr�nler�ne 
taşınan yılbaşı koleks�yonlarında, 

Cors�ka ve Burk�na Faso’da yaptığı 
organ�k üret�mler �ç�n yaptığı ad�l 

t�caret anlaşmalarını da Shea hed�ye 
kutularına yansıtıyor.

KADINCA
KADINLAR İÇİN HER ŞEY

t�caret anlaşmalarını da Shea hed�ye 
kutularına yansıtıyor.

rengarenk mot�f detaylarıyla öne çıkan 

Her zevke h�tap eden ç�zg�ler�yle Zühre’n�n 
sonbahar-kış koleks�yonu, detay parçalarla 

şıklığını tamamlamak �steyen kadınların 
bu sezon da kurtarıcısı oluyor. D�nam�k 

metropol ruhundan �lham alan örme tr�ko 
modeller�nde; nakış, arma, kuşak ve kürk 
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MUTFAK Mutfak hayatındak� 
prat�k b�lg�ler hem vak�t 

kazandırıyor hem de daha 
lezzetl�, sorunsuz yemekler 

�ç�n �puçları ver�yor. Bu 
öner�ler� not ed�n!HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK İPUÇLARI

•••  Patates p�ş�r�rken, p�ş�rme suyuna b�r 
kaşık s�rke koyun. Hem reng� sarılığını 
kaybetmez, hem de lezzet� daha da 
ön plana çıkar. 

•••  Unun böceklenmes�n� engellemek 
�ç�n, �ç�ne defneyaprağı koyab�l�rs�n�z.

•••  Muzu daha uzun süre saklamak �ç�n 
dalından ayırıp ucunu sarab�l�rs�n�z.

•••  Elden uzun süre g�tmeyen 
yemek kokularını g�dermek 
�ç�n eller�n�z� l�mon suyuyla 
yıkayab�l�rs�n�z.

•••  Domates�n kabuğunu kolay 
soyab�lmek �ç�n kaynar suya 
daldırıp, bıçağın ters�n� 
domates�n yüzey�nde 
gezd�r�n.

•••  P�lavınızı tekrar ısıtırken, b�r kabın 
�ç�nde su koyup kaynayınca 
tenceren�z� �ç�ne oturtursanız 
p�lavınız tanel� kalır ve tazel�ğ�n� korur.

•••  Soğanı doğramadan önce 30 dak�ka 
dondurucuda beklet�rsen�z gözler�n�z 
yaşarmaz.

•••  Maydanozdan daha fazla yararlanmak 
�ç�n saplarını da kullanın. Maydanoz 
saplarını atmayıp �y�ce tem�zled�kten 
sonra çorbalarda kullanab�l�rs�n�z.

•••  Zamanla kötü koku yayan tahta 
kaşıkları suda kaynatıp güneşte 
kurutmak kokularını g�der�r.

•••  Narı ayıklamak tahm�n ett�ğ�n�z kadar 
zor değ�l. Tek yapmanız gereken narı 
ortadan �k�ye ayırmak ve kaşık �le 
arkasına vurmak.

•••  Eğer el�n�zde kek kalıbı kalmadıysa 
s�zde yağlı kâğıtlardan �sted�ğ�n�z 
boyutlarda ve şek�llerde kalıplar 
yapab�l�rs�n�z.

•••  Satın aldığınız k�v�ler çok sert ve 
ham �se b�r gece boyunca plast�k 
b�r torbada elma veya armutla 
saklarsanız yumuşayacaktır.

•••  Spagett� makarnayı bozulmadan 
uzun süre saklamak �ç�n Pr�ngles 
kutusunu kullanab�l�rs�n�z.
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ÇOCUK
AKTİVİTE

Havuz için aldığınız 
makarnalardan 
birini ortadan ikiye 
kesin. Makarna 
olarak ortasında 

delik olanları tercih etmenizi 
tavsiye ederiz. Eğer delikli değilse 
ortasından bir kanal oluşturmanız 
gerekecek. Bu ortasındaki kanalı da 
minik topları yuvarlamak veya küçük 
arabaları yarıştırmak için pist olarak 
kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız 
gereken makarnanın bir tarafını daha 
yüksek bir yere yaslamak. Minik 
top ya da bilye kullanacaksanız 
çocuğunuzun 6 yaşından büyük 
olmasına dikkat edin.

KARTONDAN İSTASYON
Çocuklarınızın hayal gücünü 

kullanmaları için bir pist önerimiz 
daha olacak. Çocuğunuzun odasında 
yere, renkli bantlar ile bir yarış pisti 
yapabilirsiniz. Oluşturduğunuz pisti 
istediğiniz yöne doğru uzatabilirsiniz. 
Böylece arabalarıyla oynamak 
istediğinde kendi yarış pistine sahip 
olacak. Bu oyunu renklendirmek 
için kartondan güzel bir istasyon da 
yapabilirsiniz. Çocuğunuz yolları 
nereden geçirmek isterse kartonun 
o kısımlarını kesin. Kartonun 
altına tüneller, üzerine de yollar 
çizebilirsiniz.

Çocuğunuz 
hayal ett�ğ�n� 
oynasın

Bu ay s�ze y�ne 
çocuklarınızla 
eğlencel� vak�t 
geç�reb�leceğ�n�z b�r 
akt�v�te öner�m�z var. 
Çocuğunuz araba 
yarışları tutkunu mu? 
Kırıp parçalanacak 
araba p�stler� yer�ne, 
çaba sarf ederek ortaya 
çıkaracağı kend� yarış 
p�st�n� yapmasına 
yardım edeb�l�rs�n�z.



ARALIK 2018   121

V İ Z Y O N A  G İ R E N  B U  F İ L M L E R İ  K A Ç I R M A Y I N

VİZYONDAKİLER

REPLICAS
Vizyon tarihi: 10 Ocak 2019
Yönetmen: effrey achmanoff
Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve, 
Thomas Middleditch
Başarılı nörob�l�mc� W�ll�am Foster, 
�ş�ne ve a�les�ne tutkuyla bağlı olan b�r 
adamdır. Emekler�n�n karşılığını almak 
�ç�n uğraşan b�l�m adamı büyük b�r 
proje üzer�nde çalışmaktadır. B�r �nsan 
z�hn�n� başarılı b�r şek�lde b�lg�sayara 
aktarab�lmen�n eş�ğ�ndek� adamın 
dünyası, a�les�n�n hayatını kaybett�ğ� b�r 
traf�k kazası �le altüst olur. Onları d�r�ltmek 
�ç�n çares�zce uğraşan Foster, a�les�n�n 
klonlarını yaratmak �ç�n meslektaşı Ed 
Wh�ttle �le çalışmaya başlar. Ancak 
kaybett�ğ� 4 k�ş�l�k a�les�nden yalnızca 3 
k�ş�y� ger� get�reb�lme şansı olduğunu 
anladığında büyük b�r karar vermek 
zorunda kalacaktır.

AQUAMAN
Vizyon tarihi: 28 Aralık 2018
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Jason Momoa, Amber 
Heard, illem Dafoe
Arthur Curry kend�yle �lg�l� büyük b�r 
gerçeğ� keşfetm�şt�r. Kend�s� okyanuslar 
altında �nşa ed�len Atlant�s krallığının 
tahtının var�s�d�r. Ancak Aquaman’�n 
s�ns� yarı-kardeş� Orm, Atlant�s tahtını 
�stemekted�r. Arthur Curry, nam-ı d�ğer 
Aquaman, kend�s�ne kalan m�rasa sah�p 
çıkmalı ve halkının başına geçmel�d�r. 
Yoksa kend� hayatının yanı sıra sevd�ğ� 
k�ş�ler de büyük b�r tehl�keyle yüz yüze 
gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta 
Arthur kend�yle yüzleşmen�n yanı sıra, 
b�r kral olmaya layık olup olmadığını da 
keşfetmek zorundadır. James Wan’ın 
yönett�ğ� f�lmde, Aquaman’�n yardım 
eden, Atlant�s tahtının danışmanı Nu�d�s 
Vulko rolünde Oscar adayı usta oyuncu 
W�llem Dafoe, Atlant�s’�n kral�çes� Mera 
rolünde Amber Heard, Aquaman’�n kötü 
kalpl� yarı-kardeş� ve Atlant�s’�n kralı Orm 
rolünde Ed Warren, Watchmen’�n N�te 
Owl’u Patr�ck W�lson, Aquaman’�n annes� 
kral�çe Atlanna rolünde N�cole K�dman 
yer alıyor. 

ŞAMPİYON
Vizyon tarihi: 7 Aralık 2018
Yönetmen:  Ahmet Katıksız
Oyuncular:  Ekin Koç, Farah eynep 
Abdullah, Fikret Kuşkan
Şamp�yon, efsane yarış atı Bold P�lot 
sayes�nde b�r araya gelen Hal�s Karataş 
ve Begüm Atman arasındak� büyük 
aşkın h�kâyes�n� anlatıyor. Gerçek 
h�kâyeden uyarlanan f�lmde, Türk 
atçılığının öneml� �sm� Özdem�r Atman’ın 
sah�b� olduğu Bold P�lot, at yarışı �le 
�lg�lenmeyenler�n b�le sevg�s�n kazanan 
b�r attır. Bold P�lot ve onun da�m� 
jokey� Hal�s Karataş b�rl�kte unutulmaz 
başarılara �mza attı. İk�l�n�n 1996 yılı Gaz� 
Koşusu’ndak� 2:26:22’l�k rekoru hala 
geç�lemed�. Bold P�lot d�ğer b�r başarısı 
da Hal�s Karataş ve Begüm Atman’ın 
b�r araya gelmes�ne ves�le olması. Ünlü 
jokey ve Begüm Atman arasındak� aşkın 
konu ed�ld�ğ� f�lm�n yönetmen� Ahmet 
Katıksız. Senaryosunu Katıksız �le Serkan 
Yörük’ün kaleme aldığı f�lmde ünlü 
jokey Hal�s Karataş’a Ek�n Koç, Begüm 
Atman’a �se Farah Zeynep Abdullah 
hayat ver�yor. Türk�ye Jokey Kulübü esk� 
başkanlarından Özdem�r Atman’ı �se 
usta oyuncu F�kret Kuşkan canlandırıyor. 
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4. neslinde yüksek 
performans sunan yeni 
bir otomobil olarak 
ortaya çıkan Yeni 
Focus, insan odaklı 

tasarım felsefesinin bir sonucu 
olarak ergonomik, teknolojik ve 
kullanıcı odaklı bir sürüş deneyimi 
vadediyor. Türk kullanıcısının 
ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen 
sedan versiyonuyla birlikte Kasım 
ayında satışa sunulacak olan Yeni 
Ford Focus’un, otomotiv sektörünü 
geleceğe taşımaya aday olduğunu 
söyleyen Ford Otosan Pazarlama, 
Satış, Satış Sonrası Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Yücetürk, 
Markamızın ‘Akıllı şehirler, akıllı 

araçlar’ olarak adlandırdığı gelecek 
misyonunda Yeni Focus, başrol 
üstleniyor ve bugünün teknolojisi ile 
geleceğin akıllı dünyası arasında bir 
köprü kuruyor. 

İNSAN ODAKLI TASARIM
Yeni Focus, teknolojik, 

ergonomik ve kullanıcı odaklı 
özellikleri Ford’un ‘İnsan odaklı’ 
tasarım felsefesi ile birleştiriyor. 

Yeni Focus’un dış tasarımında 
çarpıcı, dinamik ve enerjik yapı göze 
çarpıyor. Genişleyen ve keskinleşen 
ön ızgara tasarımı ile gündüz yanan 
LED ön farlar Focus’a yollara hâkim, 
güvenli ve iddialı görünümünü 
kazandırırken, arkada yatay formdaki 
far tasarımı yolla bütünleşik bir stil 
sağlıyor. Arka farların arasındaki 
tek harflerle uygulanan F O C U S 
yazısı ise üst düzey bir stili yansıtıyor. 
53 milimetre artırılan aks mesafesi 
ve 109 milimetre artan uzunluğu ile 
Focus şimdi daha da büyük ve güçlü 
bir otomobil olarak yollarda yerini 
alıyor. Yeni Focus’un iç tasarımında 
yeni ön konsol ile genişlik hissi 
sağlanıyor. Sade ve net hatlar, yüksek 
malzeme kalitesi ve kesintisiz şekilde 
devamlılık sağlayan yüzey tasarımı 
iç mekânın kalitesini artırıyor. Çift 
parça panoramik açılan cam tavan ile 
daha ferah bir iç mekâna sahip olan 
yeni Focus’un sadeleştirilmiş tasarımı, 
daha sakin bir ortam sunuyor. 

Türkiye’ye özel üretilen sedan 
modelde, ön sıra omuz mesafesinin 
10 milimetre, diz mesafesinin 15 
milimetre, arka koltuklarda ise diz 

mesafesinde 70 milimetre, omuz 
mesafesinde 59 milimetre artırılması 
konforlu bir yolculuğu garantiliyor. İç 
tasarımda bagaj hacimleri, bir önceki 
modele kıyasla, sedan modelde 90 litre 
artarak 511 litre değerine ulaşıyor. 

GÜVEN VERİYOR
Daha önce bir Ford modelinde bir 

arada sunulmamış çok sayıda gelişmiş 
özellikler sunan yeni Ford Focus’un 
sahip olduğu ileri teknolojiler, 
konforlu ve güvenli bir sürüş 
deneyimini garanti ediyor. Yeni Ford 
Focus, segmentinde seviye 2 otonom 
sürüş teknolojileri sunarak sürüş 
deneyimini mükemmelleştiriyor.  
Yeni Focus ile Ford’da  ilk kez 
sunulan Ford Co-Pilot360™ 
Sürüş Destek teknolojileri, sürüş 
deneyimini daha konforlu ve daha 
güvenli hale getiriyor. Dur & Kalk 
Fonksiyonu ile geliştirilmiş, Trafik 
Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit 
Hizalama özellikleri içeren Adaptif 
Hız Kontrol Sistemi, otomobilin 
önündeki araçlarla güvenli sürüş 
mesafesinin korumasını da sağlayarak 
güvenli sürüşü destekliyor. 

HOBİ
OTOMOBİL

YENİ 
FORD FOCUS 

YOLLARDA
Ford’un sev�len model� Focus, 20 yıllık efsanev� m�rasını geleceğ�n akıllı 

otomot�v dünyasına taşımak üzere baştan tasarlandı. Güvenl�, konforlu ve 
stress�z b�r sürüş �ç�n akıllı teknoloj�lerle donatılan Yen� Ford Focus, Ford Co-

P�lot360™ teknoloj�ler� �le sev�ye 2 otonom sürüş deney�m�n� yaşatıyor. 
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Türk Karate Milli 
Takımları, Hırvatistan’da 
düzenlenen 19. 
Ümit, Genç ve 21 
Yaş Altı Balkan 

Şampiyonası’nda 10 altın, 5 gümüş, 
11 bronz madalyanın sahibi oldu. 
Türkiye Karate Federasyonundan 
(TKF) yapılan açıklamaya göre, 
Dubrovnik kentinde gerçekleştirilen 
şampiyonada milli takımlar, 
kazandıkları toplam 26 madalyayla 
genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonada 12 ülkeden 843 
karateci yer alırken, Türkiye’yi 46 
sporcu temsil etti. Organizasyona 
Türkiye’nin yanı sıra, ev sahibi 
Hırvatistan ile Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs Rum 
Kesimi, Makedonya, Kosova, 
Karadağ, Romanya, Sırbistan ve 
Slovenya katıldı.

TKF ve Balkan Karate 
Federasyonu Başkanı da olan Esat 
Delihasan, Her zaman söylediğimiz 
gibi, gençler geleceğimizin 

Türk Karate M�ll� 
Takımları’nın büyük başarısı
Türk�ye, 46 sporcuyla 
katıldığı 19. Üm�t, Genç 
ve 21 Yaş Altı Balkan 
Karate Şamp�yonası’nda 
10 altın, 5 gümüş ve 11 
bronz madalya kazandı.

SPOR

teminatıdır. e kadar güçlü bir 
altyapınız olursa, geleceğe de umutlu 
ve güçlü bir şekilde bakabilirsiniz. 
Altyapıya verdiğimiz önem neticesinde 
bir kez daha gururlandığımızı 
söylemeliyim  açıklamalarını yaptı.

DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI
Karatede sezonun en önemli 

organizasyonu olan 24. Dünya 
Karate Şampiyonası ise 6-11 Kasım 
tarihleri arasında İspanya’nın başkenti 
Madrid’de gerçekleşmişti. Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunları’na en yüksek 
kota puanını veren organizasyonda 
Karate Milli Takımımız, 11 
erkek, 9 kadın sporcuyla ülkemizi 
temsil etti. Wizink Center’daki 
müsabakalarda 140 ülkeden 1250 
sporcu mücadele etti ve bu sayı, 
Dünya Karate Şampiyonası tarihinde 
en yoğun katılımlı organizasyon 
olarak kayıtlara geçti. Dünya Karate 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden 
Milli karatecilerimiz, 2 gümüş, 4 bronz 
madalya kazandı. 
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HABER
SAĞLIK 

Sağlıklı bir diyet, beden 
sağlığının yanı sıra göz 
sağlınıza da destekleyici 
etkide bulunabiliyor. 
Barındırdığı vitamin 

ve mineraller ile göz sağlığınızı 
koruyacak 10 besini Dünyagöz 
Etiler’den Prof. Dr. Halil İbrahim 
Altınsoy açıklıyor.

Sadece beden sağlığı için değil, 
göz sağlığımız için de yediklerimize 
dikkat etmemiz gerektiğini ve bu 
açıdan kış mevsiminin büyük bir fırsat 
olduğunu belirten Prof. Dr. Halil 
İbrahim Altınsoy, ücudumuzun 
en önemli ihtiyacı düzenli ve 
doğru beslenmektir. Bunun yanı 
sıra yapılacak egzersizler de 
genel sağlığımıza büyük faydalar 
sağlamaktadır. Sadece beden 
sağlığımız değil göz sağlığımız da 
beslenme alışkanlıklarımızdan 
doğrudan etkilenmektedir. Özellikle 
göz sağlığı için beta karoten ve A 
vitamini içeren besinler tüketmek 

retina ve gözün diğer bölümlerinin 
düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. 
Bu yöndeki en büyük zenginliği ise kış 
mevsiminde yaşamaktayız  diyor.

Barındırdığı vitamin ve mineraller 
ile göz sağlığınızı koruyacak 10 
besini sıralayan Prof. Dr. Altınsoy, 
Koyu, yeşil yapraklı sebzeler, 

turuncu meyve ve sebzeler, balık, 
fasulye ve baklagiller, yumurta, 
turpgiller, fındıklar ve tohumlar, 
yağsız et ve orman meyvelerinin 
tüketimi bu açıdan büyük önem 
taşıyor. Bu besinlerin düzenli 
şekilde tüketimi hem 
genel sağlığımıza hem 
de göz kuruluğuna, 
yaşa bağlı makula 
dejenerasyonu, 
glokom, gece 
körlüğü, 
katarakt 
gibi 
göz 

Prof. 
Dr. Hal�l 
İbrah�m 
Altınsoy

Kış mevs�m�nde 
göz sağlığınızı 
koruyacak 
10 bes�n
Yoğun yaşam temposunun yanı sıra 
kış mevsmnn gelş le beslenme ve 
egzersz alışkanlıklarımızda aksamalar 
yaşanablyor. Özellkle sağlıklı beslenme le lgl 
kış mevsmnn zengnlklernden yararlanmak, 
genel sağlık açısından hayat kurtarıcı olablyor. 

hastalıklarına karşı da 
tam koruma sağlıyor. 

spanakta bulunan A 
vitamini gözün gece görüşünü 

ve direnicini artırırken, yaban 
mersini ve tatlı patatesin sahip 
olduğu  vitamini ise gözde katarakt 
ve makula dejenerasyonu riskini 
en aza indiriyor. Omega-3’ler 
bakımından zengin somon balığı 
retinanın fonksiyonunu koruyan 
hücre zarlarına yapısal destek 
sağlıyor. Tamamlayıcı besinler 
arasında en zengin içeriğe sahip chia 
tohumları ise içinde barındırdığı beta 
karoten, E ve  vitaminleri makula 
dejenerasyonunu önlemeye yardımcı 
oluyor  diyerek sözlerini tamamlıyor.
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GÖZ SAĞLIĞINIZI  
KORUYACAK 10 BESİN

Koyu, Yeş�l Yapraklı Sebzeler: Ispanak ve 
lahana g�b� yeş�ll�kler, gözünüzdek� kan damarlarını 
güçlend�ren ve katarakt oluşumunu önleyen C 
v�tam�n� açısından zeng�nd�r. Ayrıca yaşa bağlı 
makula dejenerasyonunun �lerlemes�n� yavaşlatan 
lute�n ve zeaksant�n�ye sah�pt�r. 
Turuncu Meyve ve Sebzeler: Tatlı patates, 
balkabağı, havuç, turuncu b�ber ve kayısı g�b� 
turuncu bes�nler beta-karoten açısından zeng�nd�r. 
Gözlerde gece görüşünü güçlend�r�rken yaşa 
bağlı makula dejenerasyonunun da �lerlemes�n� 
yavaşlatır.
Balık: Somon, ton balığı veya alabalık g�b� balıklar 
bağışıklık s�stem�n� güçlend�ren hücre ve s�n�r 
s�stem�n� koruyan Omega-3 yağ as�tler� kaynağıdır. 
Omega-3’ler kuru göz semptomlarını haf�fleteb�l�r 
ve glokoma karşı koruyab�l�r. 
Fasulye ve Baklag�ller: Nohut, barbunya, 
merc�mek ve fasulye g�b� baklag�llerde ç�nko oranı 
yüksekt�r. Ç�nko, gece körlüğünü azaltab�l�r ve 
yaşa bağlı makula dejenerasyonunun �lerlemes�n� 
azaltmada yardımcı olab�l�r. Ayrıca gözü koruyan 
b�r p�gment olan melan�n üret�m�ne de yardımcı 
olur. 
Yumurtalar: Yumurtalar, değerl� v�tam�n ve 
m�neraller açısından oldukça zeng�nd�r. İçer�ğ�nde 
lute�n, ç�nko, zeaksant�n, D ve A v�tam�nler�n� 
barındırır. Gözler� gece körlüğüne ve kuruluğa karşı 
korur.
Kabak: Kabak, lute�n ve zeaksant�n ve C v�tam�n� 
açısından mükemmel b�r kaynaktır. Kışlık kabak 
A v�tam�n� ve Omega-3 yağ as�tler� �çer�rken, 
yaz kabağı da ç�nko kaynağıdır. Gece körlüğünü 
azaltab�l�r ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun 
�lerlemes�n� yavaşlatır.
Turpg�ller: Brokol�, karnabahar ve brüksel lahanası 
g�b� sebzeler� barındıran turpg�ller A, C ve E 
v�tam�nler�, lute�n, zekasant�n ve beta-karoten g�b� 
bes�n maddeler�n�n komb�nasyonuna sah�pt�r. Bu 
ant�oks�dan b�leş�kler hastalıklara karşı vücuttak� ve 
gözdek� hücreler� korur.
Fındıklar ve tohumlar: Fındık, badem, yer fıstığı 
g�b� bes�nler güçlü b�r ant�oks�dan olan E v�tam�n� 
açısından zeng�nd�r.  Keten ve ch�a tohumları da 
�y� b�r Omega-3, v�tam�n ve ant�oks�dan kaynağıdır. 
Bu bes�nler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, kuru 
göz ve d�ğer hastalıklara karşı doğal koruma sağlar.
Yağsız Et: Özell�kle kümes hayvanları, �st�r�dye ve 
yengeç g�b� yağsız etler ç�nko açısından zeng�nd�r. 
Ç�nko, gece körlüğünü azaltab�l�r ve yaşa bağlı 
makula dejenerasyonunun �lerlemes�n� azaltmada 
yardımcı olab�l�r.
Orman Meyveler�: Ç�lek, k�raz ve yaban mers�n� 
g�b� meyveler yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve 
katarakta karşı koruma sağlayan b�oflavono�dler 
bakımından zeng�nd�r.
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GURME

Malzemeler:
• 8 adet üçük tort�lla
• 500 gr kıyma
• 5 yemek kaşığı zeyt�nyağı
• 2 domates
• 1 soğan
• 1 kırmızıb�ber
• 1 sarı, 1 yeş�l b�ber
• 1 yemek kaşığı acı b�ber sosu
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• Tuz
• Karab�ber
• K�myon
• Maydanoz

Hazırlanışı:
Soğanı küp şekl�nde doğrayın ve kıyma �le b�rl�kte tavaya 
geç�r�n. Üzer�ne zeyt�nyağı gezd�r�n ve orta ateşte 
kavrulsun. Domatesler� mutfak robotunda püre hal�ne 
get�r�p kavrulmuş kıymaya ekley�n. Salça ve b�ber sosunu 
da �lave ed�n. Kısık ateşte suyunu çek�nceye kadar p�ş�r�n. 
B�berler� küp şekl�nde doğrayıp ayrı b�r tavada b�raz 
zeyt�nyağı �le soteley�n. Sonrasında kıymaya ekley�n. Bu 
karışımı tuz ve baharatlarla harmanlayab�l�rs�n�z. B�rkaç 
dak�ka p�ş�rmen�z yeterl�. Fırında ısıttığınız tort�llaların �ç�n� 
kıyma karışımı �le doldurun. D�lersen�z üzer�ne maydanoz 
serp�şt�reb�l�rs�n�z.

Mekska’nın 
bağrından 
gelen lezzet: 

TACO 
Türk damak zevk�ne uygun b�r 
Meks�ka lezzet� olan taco’nun 
yapımı oldukça kolay.
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Malzemeler:
HAMURU İÇİN:
• 1 su bardağı un
• 1/2 su bardağı su
• 2 adet yumurta
• 60 gram yaklaşık 

2 yemek kaşığı) 
tereyağı

• 1/2 çay kaşığı tuz
• 1,5 su bardağı 

ayç�çek yağı
SERVİSİ İÇİN:
• 1/2 su bardağı toz 

şeker
• 90 gram ç�kolata

Hazırlanışı:
Su, oda sıcaklığında 
beklett�ğ�n�z tereyağı 
ve tuzu küçük b�r 
tencereye alıp tereyağı 
er�yene kadar kısık 
ateşte kaynatın. Elenm�ş 
unu azar azar ekley�p 
sürekl� karıştırarak 
hamurun toparlanmasını 
sağlayın. Toparlanan 
hamuru ocaktan alın ve 
karıştırarak soğumasını 
sağlayın. Daha sonra 
yumurtaları kırarak 
b�r spatula yardımıyla 
hamura yed�r�n. Tatlıları 
kızartmak �ç�n ay 
ç�çek yağını gen�ş ve 
kenar kısımları yüksek 
b�r tavada kızdırın. 
Hazırladığınız tatlı 
hamurunu uç kısmına 
tırtıklı duy takılı krema 
sıkma poşet�ne aktarın. 
Tatlıları �sted�ğ�n�z 
uzunlukta yaparak yağa 
atab�l�rs�n�z. Her tarafı 
tamamen kızardığında 
ocaktan alab�l�rs�n�z. 
Kâğıt havlu ser�l� 
b�r serv�s tabağının 
üzer�ne alırsanız fazla 
yağdan kurtulab�l�rs�n�z. 
Ç�kolatayı küçük 
parçalara ayırdıktan 
sonra cam b�r kaba 
koyun. Tencere 
kaynayan b�r suyun 
üzer�nde ç�kolatayı 
er�t�n. P�ş�rd�ğ�n�z tatlıları 
tamamen toz şekerle 
kapladıktan sonra 
er�t�lm�ş ç�kolataya 
batırarak y�yeb�l�rs�n�z.

Lezzetl Churro
Churro, b�r tür kızarmış hamur tatlısıdır. 
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12 taks�tle satın 
alınab�lecek 
Cep Telefonları
Telefon satışlarında kaldırılan kred� 
kartına taks�t sınırı, tüket�c�ler� 
operatörlerden ya da kred� �le telefon 
almaya �tm�şt�. Devlet�m�z�n yaptığı 
yen� düzenleme sayes�nde bell� cep 
telefonu modeller� artık 12 taks�tle 
satın alınab�lecek. İşte 12 taks�tle terc�h 
ed�leb�lecek cep telefonları...

TEKNOLOJİ
YENİLİK

HONOR PLAY

>  Listemizin en pahalısı olmasına 
rağmen en güçlüsü ve en yenisi olan 
Honor Play, Huawei’nin alt markası 
olan Honor’ın oyun odaklı ve güçlü 
yapısıyla dikkatleri hemen üzerine 
çekmeyi başardı. 2018’de Türkiye’de 
en çok ses getiren markalardan 
biri Honor, bu modelinde Hisilicon 
Kirin 970 yonga seti ile Mali-G72 
MP12 grafik işlem birimi, 4 GB RAM 
ve 64 GB depolama sunuyor. Özel 
4D titreşim motoru ile destekleyen 
oyunlarda oyun hissiyatınızı katlayan 
Honor Play, GPU Turbo ile de oyun 
deneyiminizi daha da ileri taşıyor. 
Listemizdeki tek çentikli telefon 
olan cihaz, böylece küçük boyutuna 
rağmen 6,3 inç gibi bir değerde de 
ekran sunabiliyor.

     GENERAL MOBILE 
     GM 9 PRO

>  Türkiye’nin en güçlü ve en şık yerli 
telefonu diyebileceğimiz General 
Mobile GM 9 Pro, DxOMark’tan aldığı 
90 puan ile farkını ortaya koymayı 
başarmıştı. Snapdragon 660 ile 
Adreno 512’ye ek olarak 4 GB RAM 
ve 64 GB depolama alanına sahip 
olan telefon, Android One projesi 
ile şu anda beta aşamasında olarak 
Android 9.0 Pie kullanımına da 
olanak tanıyor. Özel kamera tuşu ile 
hiçbir anı kaçırmamanıza odaklanan 
telefonu resmi satış fiyatına göre 
daha uygun fiyatlara da bulabilmeniz 
mümkün.
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> RAZER IFRIT
YouTube ve Twitch 
gibi platformlarda 
yayın yapanlar için özel 
düşünülen bu kulaklık 
USB üzerinden bağlantı 
sunarken kutusundan 
çıkan aparat ile 3.5 mm 
girişi iki farklı kulaklıkla 
(veya mikrofonla) 
paylaşma imkânı da 
sunuyor.

> ASUS PB247Q 
Eğer sürekli ekran 

karşısında olan 
profesyonel biriyseniz 
Asus’un geniş ekranlı 

SRGB destekli bu 
monitörü sizi çok mutlu 

edecektir. Monitörün 
ekranını + / - 90 derece 
döndürebiliyor olmanız 

da farklı mesleklerden 
kullanıcıya kolaylık 

sağlayan bir özellik.

VESTEL VENUS Z20

>  Vestel’in şu anda piyasadaki en 
güçlü telefonu olan Venus Z20, 
listemizdeki en uygun fiyatlı telefon 
olarak dikkat çekiyor. 6 MP+5 MP 
çift arka kamerası ile 8 MP ön 
kamerasıyla dikkat çeken Z20, geniş 
ekranı, Snapdragon 630 yonga seti, 
Adreno 508 grafik işlem birimine ek 
4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı 
sunuyor. 3400 mAh bataryasıyla 
günü de çıkarabilen telefon, hala 
piyasadaki yerli telefon farkını da 
kullanan en şık telefonlardan biri.

NOKIA 8

>  Listemizin en güçlülerinden biri 
olan Nokia 8, ülkemizde oldukça 
ucuzlayan telefonlardan biri oldu. 
Snapdragon 835 ve Adreno 540 ile 
dilediğinizi yapabileceğiniz telefonda 
4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı 
mevcut. Arkadaki iki adet 13 MP Zeiss 
kameralar ile oldukça iyi iş çıkartan 
Nokia 8, 1440 piksel ekranıyla da fark 
yaratıyor. Fiyat/performans olarak 
dikkat çekici telefonlardan olan Nokia 
8’e son dönemde rağbet de iyice 
artmış durumda.

VESTEL VENUS Z20

> RAZER IFRIT
YouTube ve Twitch 
gibi platformlarda 
yayın yapanlar için özel 
düşünülen bu kulaklık 
USB üzerinden bağlantı 
sunarken kutusundan 
çıkan aparat ile 3.5 mm 
girişi iki farklı kulaklıkla 
(veya mikrofonla) 
paylaşma imkânı da 
sunuyor.

ASUS PB247Q 
Eğer sürekli ekran 

karşısında olan 
profesyonel biriyseniz 
Asus’un geniş ekranlı 

SRGB destekli bu 
monitörü sizi çok mutlu 

edecektir. Monitörün 
ekranını + / - 90 derece 
döndürebiliyor olmanız 

da farklı mesleklerden 
kullanıcıya kolaylık 

sağlayan bir özellik.

sunuyor.

> PHILIPS 7300 SERISI TELEVİZYON 
Philips’in 3 taraflı Ambilight teknolojisine sahip bu modelleri, ekrandaki 
görüntüyü arkadaki duvara taşırarak harika bir görsellik sunuyor. Aynı 
zamanda Android TV olarak da öne çıkan 7300 serisi 4K UHD televizyonlar, 
tasarımlarıyla da oturma odalarına ayrı bir hava katıyor. 

KISA... KISA... KISA...
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BULMACA

Resimdeki
proje

Minnet
Rusça evet

Abide

Yapışma,
bağlanma

Utanma
duygusu Askerler

Belirti

Gelenek

Emme, 
absorbe

etme

Betonun
dayanımı
Mitolojik 
bir çalgı

Çalgı

İl yöneticisi

Bir iskambil
oyunu

Bir deniz adı
Camide
çeşmeli
bölüm
Kırmızı

Kadın esir

Spielberg
filmi

Arjantin
başkenti

Ağabey
Cem Yılmaz

filmi
Bin metre

(Kısa)

Bulut
Bir çimento

bileşeni

Su

Berilyum
simgesi

Bir at
hastalığı

Cennete
benzetilen

bahçe

Yaylı bir 
at arabası

Akıl
Toplar-
damar

Raks

Lesotho
ülke 

kısaltması

Yüce, ali Düğme
deliği

Bir nota

Örnek

Kum, çakıl,
kırmataş vb.

malzeme
Numara

(Kısa)
Uzaklık 
anlatan
sözcük

Konut

Yoğunluk
Hint irmiği

Koşuk

Neodimin
simgesi

Fas plakası

Ekoplak

Rüzgar

Savunma
oyuncusu

Bir hastalık
adı İnce urgan

Geri, arka

Sümer su
tanrısı

Yunancada
son harf

Çekişme,
yarışma

Yapma yüz

Eski Macar
parası
Bakla

ezmesi
Arapçada 
ilk harf

Uzaklık

İskambilde
birli

Parazit

Duman kiri

Bakı

Kıta 
(Kısa)

İlkel benlik

Lahza

Oksijenin
simgesi

Şarkı, 
türkü

Yerip 
çekiştirme

Göbek
salata

Sıkı, katı,
yoğun

Hafıza 
kaybı

Resmi
Gazete
(Kısa)

Karışıma
girmesi
gereken
miktar

Kuzu sesi

Kazma
makinesi

Bir nota

DÜŞLER VADİSİ

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

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
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