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Ortadoğu’daki iş fırsatları

Ömür uzatan Rize

Üsküdar

TARİHİ İPEKYOLU 
TİCARETİN MERKEZİ OLACAK

HUZURUN VE 
KÜLTÜRÜN SİMGESİ

KÜÇÜKÇEKMECE’YE 
6 BİN KONUTLUK 

YENİ ŞEHİR

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan





M U R AT  K U R U MGenel Müdür’den

Merhaba 
sevgili 
okurlar,

mlak Konut dergisinin 
yeni sayısında sizlere 
ulaşabilmenin 
heyecanı ile sözlerime 
başlamadan önce 
gireceğimiz yaz aylarının 
tüm paydaşlarımız, 
okuyucularımız ve 
çalışanlarımız için neşeli 
ve başarı dolu geçmesini 
temenni ederim.

2017 yılı ilk yarısını 
geride bırakmak üzere olduğumuz 
bu günlerde, Emlak Konut olarak 
yoğun çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Yılın ilk çeyreğinde 
de açıkladığımız üzere 2017 yılı 
içerisinde ihalesini yapmayı 
planladığımız gelir paylaşımı ve 
anahtar teslimi projelerimizden 
bazılarının ihalelerini Haziran ayı 
içerisinde yapacağız. 

Portföyümüzde yer alan 
arazilerden İstanbul’da bulunan 
Zeytinburnu Beştelsiz ve Tuzla 
İçmeler arazilerimiz, İzmir Konak’ta 
1. Etap ve 2. Etap arazilerimiz 
ve yine İstanbul’da bulunan 
Galatasaray Spor Kulübü ile beraber 
yürüteceğimiz proje için Beykoz Riva 
arazisinin ihalelerini takvimimize 
yerleştirdik. Daha önce de olduğu 
gibi yine gerçekleştireceğimiz 
ihaleler sonucunda projelerimizde 
önceliğimiz toplumsal değerleri 
ve müşteri memnuniyetini 
önemseyerek, huzurlu ve güvenli 
yaşanabilecek mekanların olduğu, 
çağdaş şehircilik anlayışına sahip, 
planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı 

yerleşim merkezleri üretmek 
olacaktır.

Toplamda 1.327.352 metrekare 
büyüklüğündeki bu arazilerimiz için 
ihale kararını almamızdaki en büyük 
etmenler sırasıyla 15 Temmuz’dan 
sonra gerçekleştirdiğimiz 
kampanyalarımıza milletimiz 
tarafından sağlanan büyük ilgi, 
devletimizin özellikle gayrimenkul 
sektörüne yaptığı destek ve 
katkılarla sektöre olan inancın ve 
talebin ivmelenmesi ve önümüzdeki 
dönem için sektörümüzdeki 
enerjinin güçlenmesi oldu. Bizler 
Emlak Konut olarak ihalesini 
yapacağımız yeni arsalarımız 
ile üreteceğimiz yeni projelerle 
önümüzdeki yıllar için bu enerjiye 
lokomotif düzeyde katkı sağlamaya 
devam edeceğiz. 

Güçlü ve dinamik bir şirket 
olan Emlak Konut öncelikle 
İstanbul daha sonrasında 
ülkemizin diğer büyük şehirleri 
ve diğer illerin sosyo-ekonomik 
yapılarını çok iyi analiz ederek 
gelişmeleri takip ve gelişimleri 
öngörerek şehirlerimizin talepleri 
ve büyüme gelişme doğrultusunda 
şehirlerimizin yeni ihtiyaçlarını 
tespit ederek bu tespitler ışığında 
oluşturulmuş projeler üretmeye 
devam edecektir. Bu bağlamda 
dikkatli ve detaylı çalışmalarımız 
sonucunda tespit ettiğimiz yenilikçi 
projeler üretebileceğimiz kazançlı 
arazileri portföyümüze katmaya 
devam ediyoruz. Şirketimiz ile 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı arasında yapılan, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
da yayınlandığı gibi, İstanbul ili 
Bakırköy ilçesi, Florya’da 81.328 
metrekare arsa, İstanbul ili, 
Başakşehir ilçesi, Kayabaşı’nda 
20.396,7 metrekare arsa, İstanbul 
ili, Çekmeköy ilçesi, Taşdelen’de 
187.750 metrekare arsa, Samsun ili, 
Canik ilçesi, Yeni’de 3 adet toplam 
51.697,64 metrekare arsa, Antalya 
ili, Muratpaşa ilçesi, Bahçelievler’de 
40.000,00 metrekare arsa, 
toplamda 7 adet 381.172,34 
metrekare arsaların Emlak Konut 
tarafından satın alınmasına yönelik 
30.05.2017 tarihinde protokol 
imzalanmıştır. Envanterimize 
katacağımız yeni arsalarımız ile 
birlikte halı hazırda sürdürdüğümüz 
dinamik arsa portföyümüzü devam 
ettirip ihalesini gerçekleştirdiğimiz 
projelerimizin yerine en az eskileri 
kadar değerli yıldız yeni arsalar 
katarak sektördeki güçlü ve kararlı 
yürüyüşümüzü devam ettirmek için 
gayret vermeye devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz 11 ayın 
sultanı mübarek Ramazan ayınızda 
sofranızda bereketi kalbinizdeki 
güzellikleri her zaman yüce rabbim 
daim etsin. Tekrardan Ramazan 
ayınız mübarek olsun.

Murat Kurum
EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ
VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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İÇİNDEKİLER

KÜNYE

emlak&konut

emlak&konut
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Her ay

Yatırım

Röportaj

TokiSöyleşi

Tarih

Sektörden

Ekonomi

Kentsel Dönüşüm

T A R I H I  I P E K  Y O L U 
T I C A R E T I N  M E R K E Z I 
O L U Y O R 
› Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile birlikte 29 ülke liderinin 
katıldığı ‘Kuşak ve Yol Uluslararası 
Işbirliği Forumu’ Çin’de gerçekleşti. 
SAYFA 23

H U Z U R U N  V E 
K Ü L T Ü R Ü N 
S I M G E S I 
Ü S K Ü D A R  
› Üsküdar 
Belediye Başkanı 
Av. Hilmi Türkmen 
ile Emlak&Konut’a 
özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik, 
Üsküdar projeleri 
üzerine konuştuk…
SAYFA 46

N E F E S  A L A N 
T A S A R I M L A R  
› Büyükyalı 
projesinin 
mimarisine imza 
atan Chapman 
Taylor mimarlığın 
Ülke Direktörü 
ChrIs Lanksbury 
sorularımızı 
yanıtladı.
SAYFA 72

D O Ğ A  V E 
T A R I H I N 
B I R L E Ş T I Ğ I 
Y E R
S I D E  A N T I K 
K E N T I  
› Manavgat’a 
8 km uzaklıkta 
bulunan bölge 
her yıl binlerce 
turist ağırlıyor.
SAYFA 90

Ö M Ü R 
U Z A T A N 
R I Z E  
› Doğu 
Karadeniz’de 
doğal güzellikleri 
ile ayrı bir yere 
sahip olan Rize, 
çay üretiminde 
de Türkiye’nin 
lideri.
SAYFA 78

Ü S K Ü D A R 
M E G A 
P R O J E L E R 
I L E 
Ş A H L A N I Y O R  
› Istanbul’un en 
eski yerleşim 
yerlerinden biri 
olan Üsküdar, 
2013 yılında 
açılan Marmaray 
ve geçtiğimiz yıl 
açılan Avrasya 
Tüneli ile Avrupa 
Yakası ile ulaşım 
bağlantılarını 
güçlendirdi.
SAYFA 44

ORTADOĞU ’DA
IŞ  F IRS ATL AR I  
› Ortadoğu, 
yaşadığı 
çalkantılara 
rağmen, Türkiye 
ihracatı ve yurt 
dışında yatırım 
yapan Türk 
şirketleri için hala 
önemli fırsatlar 
sunuyor.
SAYFA 42

EMLAK VERGISI 
HAKKINDA 
BILINMEYENLER  
› Konut sahipleri, 
Emlak Vergisi’ni 
yıl içinde iki 
taksit olarak 
ödeyebiliyor.
SAYFA 28

K R E D I S I N D E  F I R S A T 
S Ü R Ü Y O R  
› Yeni bina yaptırmak isteyen 
hak sahipleri için tanınan kentsel 
dönüşüm kredisi faiz desteğinde 
fırsat sürüyor. SAYFA 36

4  I L D E  5 
A D E T  A R S A 
S A T I Ş A 
S U N U L D U 
› Arsalar için 
müzayede 8 
Haziran 2017 
tarihinde TOKI 
Istanbul Halkalı 
Hizmet Binası’nda 
yapıldı.
SAYFA 68

HOŞGELDIN 
YA ŞEHRI 
RAMAZAN    
› On bir 
ayın sultanı 
Ramazan’da 
Türkiye’de kimse 
aç kalmıyor.
SAYFA 14

E M S A L 
T R A N S F E R I 
U Y G U L A M A S I 
B A Ş L A D I 
› Istanbul 
Maltepe’de 
belediye, 
Gülsuyu-Gülensu 
mahalleri için 
1/1OOO’lik planların 
hazırlanması için 
harekete geçti.
SAYFA 32

EMLAK KONUT GYO A.Ş. adına
IMTIYAZ SAHIBI
Ertan Yetim

GENEL YAYIN YÖNETMENI
Havvanur Yurtsever

YAZI IŞLERI MÜDÜRÜ (Sorumlu) 
Özlem Hanoğlu Çelik

Özlem Hanoğlu Çelik
Nurettin Şam

Hakan Akbulut
Yasemin Ülkü

Mehmet Akif Aydoğan
Ilyas Fehim Çelik
Selçuk Aydemir

Enver Turan

Yıldıray Gökkaya, Fulya Arslan, Selma Şenol, 
Tuğçe Ağırlar, Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın

YAYIN KURULU

KATKIDA BULUNANLAR

YÖNETİM YERİ

Bölge
A J A N D A
› Haziran ayının 
aktiviteleri
SAYFA 96 

P S I K O L O J I
› Başarının 
temelinde babalar 
var!
SAYFA 108

T A R I H
› III. Ahmet 
Çeşmesi
SAYFA 97

D E K O R A S Y O N
› Hakimiyet karışık 
renklerin
SAYFA 102

O T O M O B I L
› SUV 
SAYFA 106

S P O R
› Avrupa Basketbol 
Şampiyonası
SAYFA 107

G U R M E
› Iftar sofralarını 
serinleten lezzetler
SAYFA 110

T E K N O L O J I
› DELL’in oyun 
canavarları
SAYFA 112

S I N E M A
› Haziran ayında 
vizyona giren 
filmler
SAYFA 105

BASKI: Bizim Matbaa
4. Levent Oto Sanayii Sitesi Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No:38  

34417 Seyrantepe / Istanbul Tel : 0212 280 38 50

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

Telefon : 444 36 55
Faks : 0216 456 48 75

info@emlakkonutdergi.com

www.emlakkonutdergi.com

Ramazan
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Genel toplam: 
124.388
bağımsız 

bölüm

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

T A M A M L A N A N  P R O J E L E R
P R O J E  S A Y I S I :  7 6  I N Ş A A T  A L A N I :  1 3 . 2 7 2 . 8 0 4  M 2

TOPLAM: 110.482 KONUT, 13.906 TICARET, 40 OKUL, 1.096 DERSLIK, 9 KREŞ, 10 SAĞLIK TESISI, 18 CAMI
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5 5 2
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6
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3
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C A M I
5
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1 3

D E V A M  E D E N  P R O J E L E R
P R O J E  S A Y I S I :  4 8  I N Ş A A T  A L A N I :  1 2 . 6 3 4 . 9 6 8  M 2

Emlak Konut GYO 2003 - 2017 yılları arasında toplamda 
124.388 adet bağımsız bölüm 40 Okul, 18 Cami Projesi geliştirdi.

PROJELER
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İnfografi k PROJ E L ER İM İ Z

T O P L A M  P R O J E  S A Y I S I :  1 2 4    |    T O P L A M  I N Ş A A T  A L A N I :  2 5 . 9 0 7. 7 7 2  M 2
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DEĞERL END IRME

Yeni Konut Fiyat 
Endeksi sonuçları
Nisan ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 3.8 
oranında, metrekare bazlı ise yüzde 3.4 oranında stoklarda erime gözlemlendi.

R
EIDIN-GYODER 
Yeni Konut Fiyat 
Endeksi sonuçlarına 
göre, Nisan ayında bir 
önceki aya göre; yüzde 

0.46 oranında artış, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2.71 oranında 
ve endeksin başlangıç dönemi olan 
2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 
74.50 oranında artış gerçekleşti.

İstanbul Asya Yakası’nda yer alan 
markalı konut projelerinde yüzde 
0.50 oranında; İstanbul Avrupa 
Yakası’nda yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0.23 oranında 
arttı. Endeksin başlangıç dönemine 
göre ise İstanbul Asya yakasındaki 
projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 
10.4 puan fazla artış gösterdi.

1+1 konut tipinde yüzde 0.40 
oranında artış; 2+1 konut tipinde 
yüzde 0.51 oranında artış; 3+1 konut 
tipinde yüzde 0.57 oranında artış 
ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.33 
oranında artış yaşandı.

51-75 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlar yüzde 0.35 oranında artış; 
76-100 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0.65 oranında 
artış; 101-125 metrekare büyüklüğe 
sahip konutlarda yüzde 0.34 
oranında artış; 126-150 metrekare 

büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 
0.52 oranında artış; 151 metrekare 
ve daha büyük alana sahip 
konutlarda yüzde 0.27 oranında 
artış gerçekleşti

Nisan ayı stok erime hızı 
rakamları değerlendirildiğinde adet 
bazlı yüzde 3.8 oranında, metrekare 
bazlı ise yüzde 3.4 oranında 
stoklarda erime gözlemlendi.

Nisan ayında markalı 
konut projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen satışların yüzde 6’lık 
(son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmı 
yabancı yatırımcılara yapılırken, 

tercih noktasında ağırlıklı olarak 
2+1 özellikteki konutların öne çıktığı 
gözlendi.

Markalı projelerden konut satın 
alan müşterilerin peşinat, senet ve 
banka kredisi kullanım oranları 
incelendiğinde, Nisan ayında peşinat 
kullanım oranı yüzde 18, banka 
kredisi kullanım oranı yüzde 35 ve 
senet kullanım oranı yüzde 47 oldu.

Nisan ayında satışı 
gerçekleştirilen konutların yüzde 
38’i bitmiş konut stoklarından 
oluşurken, yüzde 62’si ise bitmemiş 
konut stoklarından oluştu.



Miniklerden anneler 
günü kutlaması
‰ Emlak Konut çocuk oyun alanındaki 
minikler, Anneler Günü’nü kutladı. 
Anneleri için şarkılar söyleyen çocuklar, 
kendilerinin yaptığı, sevgi sözcüklerinden 
oluşan karton hediyeleri annelerine verdi.

Beyin Kullanım Kılavuzu
‰ Konferans ve seminerlere hız kesmeden devam 
eden Emlak Konut, 23 Mayıs’ta Beyin Kullanım 
Kılavuzu” konferansına yer verdi. Prof. Dr. Sinan 
Canan, beynin bakımı, beyni beslemenin temel 
kuralları gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Seminere 
tüm personel katıldı
‰ Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan 
Mimar Birgül Yılmaz ve Mimar Esra Özcan 
tarafından hazırlanan, birimimiz bünyesine 
dâhil olan personelimizin eğitim faaliyetleri 
kapsamında, Yapı Ruhsatı alma süreci ve 
yürürlükteki İmar Yönetmelikleri ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak 
halindeki Tip İmar Yönetmeliğinin sunulduğu 
seminer, tüm personelimizin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Emlak Konut etkinlikleri
Emlak Konut GYO’nun Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirdiği 
etkinlikler dolu dolu geçti.

 Emlak Konut çocuk oyun alanındaki 

Anneleri için şarkılar söyleyen çocuklar, 
kendilerinin yaptığı, sevgi sözcüklerinden 
oluşan karton hediyeleri annelerine verdi.

Yaz bahçesi açıldı
‰ 15 Mayıs itibarıyla Emlak Konut GYO 

çalışanları için yaz bahçesini açtı. Çalışanların 
iş molalarını daha kaliteli geçirmeleri için 

tasarlanan yaz bahçesinde bir de kantin yer 
alıyor.

Basketboldaki başarıyı kutladık
‰ Emlak Konut’un sponsor olduğu Bayrampaşa Mehmet Akif 
İnan Ortaokulu Türkiye Basketbol Yarı Final Şampiyonası’nda 
3. oldu. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan 
Yetim ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum 
takım ile bir araya gelerek öğrencileri kutladı.

Bizden Haberler
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Haber P R OJ E

Emlak Konut 
Küçükçekmece’ye 
yeni bir şehir 
kuruyor
Emlak Konut GYO, İstanbul 
Küçükçekmece’de yaklaşık 6 bin konutluk 
yeni bir proje hayata geçirecek.

E
mlak Konut GYO, 
yatırımlarına hız 
kesmeden yoluna 
devam ediyor. 
Projelerine bir 
yenisini daha 

eklemeye hazırlanan Emlak 
Konut, Küçükçekmece’de yaklaşık 
6 bin konutluk dev bir şehir inşa 
edecek. Proje arsası için 2017’nin 
son çeyreğinde ihaleye çıkmayı 
planlayan Emlak Konut, yıl sonu 
hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

1 milyon metrekare alan 

üzerinde yükselecek olan 
Küçükçekmece projesi, deniz ve göl 
manzarasına sahip olacak ve 7-8 
etaptan oluşacak.

ALICILAR FINANSMANA 
KOLAY ULAŞMALI

Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Murat Kurum Türk 
müteahhitlik sektörünün kendini 
sürekli yenilediğini ifade ederek; 
“Her yeni projede üstüne daha farklı 
ne ekleyebiliriz diye düşünülüyor. 
Farklı mimariler ve çok yüksek 
standartlarda daire içi malzemeler 
kullanılıyor. Bunlar güzel gelişmeler 
ancak satın alma gücü de göz 
önüne alındığında projelerde israfa 
kaçacak malzemeden kaçınmak 
gerekiyor. İnşaat firmaları 
bundan sonra yapacağı konut 
projelerinde finansman konusuna 
da fokuslanmalı. Konut alıcısının 
finansmana kolay ulaşımı şart” diye 
konuştu. 

Arsalarını tek tek ihaleye 
çıkaran Emlak Konut, bir yandan 
da arsa alıyor… Murat Kurum, 
arazi alımında İstanbul’a ağırlık 
vereceklerini ve bu yıl içinde 1 milyar 
500 milyon liralık arsa alacaklarını 
açıkladı.
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E V O R A  D E N I Z L IProje

Evora Denizli’nin ticari 
üniteleri satışa çıktı
Denizli’nin yükselen değeri Merkezefendi’de yer alan Evora Denizli’deki büyüklüğü 58 - 461 
metrekare aralığındaki ticari üniteler 496 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

mlak Konut güvencesi 
ve Teknik Yapı 
kalitesiyle yükselen ve 
yaklaşık 1400 rezidans 
daireden oluşan Evora 
Denizli projesinin 
ticari üniteleri 495 bin 
762 liradan başlayan 
fiyatlarla satışa çıktı. 
Evora Denizli projesinde 
yer alan 44 adet ticari 
ünitenin satışlarında 

peşin veya taksit seçenekleri yer 
alıyor. Ticari ünitelerle birlikte 59 
derslikli özel okul da satışa sunuldu. 
Yaklaşık 1.400 öğrenci kapasitesine 
sahip okul 10.111,62 metrekare 
inşaat alanına sahip. 

Hem prestijli hem de kazançlı 
bir yatırım sunan Evora Denizli’nin 
ticari üniteleri, her ölçekte mağaza 
kullanımına uygun özellikler 

taşıyor. Merkezefendi’nin ana arteri 
üzerinde yer alan ve toplam 14,2 bin 
metrekare alan üzerinde yükselen 
ticari üniteler iki bloktan meydana 
geliyor. 

Projede hemen hemen her ticari 
ünite için büyüklükleri 18 ile 102 
metrekare arasında değişen özel 
depolar bulunuyor. 

Denizli’nin değerli ticari 
alanlarını kapsayacak Evora 
Denizli’de her ihtiyaca cevap verecek 
mağazalara açık alan imkanı sunan 
ünitelerdeki ‘ön kullanım alanı’ 
büyüklükleri 11 ile218 metrekare 
arasında değişiyor. 

‘HEM PROJEYE HEM DE 
ŞEHRE HIZMET VERECEK’

Evora Denizli projesinin sadece 
bir konut projesi olmadığını 
ifade eden Teknik Yapı Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Umut Durbakayım, projenin 
aynı yaşam için ihtiyaç duyulan 
her şeyi karşılayacak bir ticaret 
merkezi olacağını da belirtti. 
Ticari ünitelerin şık mağazalarıyla 
ziyaretçilerine açık alanda alışveriş 
yapma keyfi sunduğunun altını 
çizen Durbakayım; “Açık hava 
ticaret merkezi özelliği taşıyan 
ticari üniteler, hem Evora Denizli’de 
yaşayanlara hem de Denizli halkına 
hitap edecek. Ticari üniteleri 
açık alanlar eklememizin amacı, 
insanların şık ve lüks bir caddede 
hem ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 
hem de iyi vakit geçirmesini 
sağlamak” şeklinde konuştu.
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HOŞGELDİN 
YA ŞEHR-İ RAMAZAN

On bir ayın sultanı Ramazan’da Türkiye’de kimse aç kalmıyor.

R
amazan ayı, ay 
takvimine (aya göre 
hesaplanan) göre, 
dokuzuncu ayın 
adıdır. Ramazan 

ayının İslam dininde büyük bir 
önemi ve diğer aylar arasında da özel 
bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitap 
Kuran-ı Kerim bu ayda indirilmeye 
başlanmıştır. Kur’an’da bin aydan 
daha hayırlı olduğu bildirilen ‘Kadir 
Gecesi’ yine bu ay içinde kutlanır. 
Ramazan ayı boyunca İslam’ın temel 
ibadetlerinden olan oruç tutulur. Bu 
nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar 
için en kutsal aydır ve ona ‘on bir 
ayın sultanı’ denir.

On bir ayın sultanı Ramazan 
bütün coşkusuyla yaşanıyor. 
Bu yıl da bu özel ayda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi şehir 
parkları ve meydanlarda Ramazan 
Çadırları ile kimseyi aç bırakmıyor 
ve düzenlenen etkinliklerle eski 
geleneklerimizi yaşatıyor.

İstanbulluların ramazanda 
yoğun ilgi gösterdiği Sultanahmet 
Meydanı, Asırlık Tatlar ve Sanatlar 
Çarşısı’na ev sahipliği yapıyor. 
Sultanahmet Meydanı’nda, 
Ramazan ayı boyunca, firmaların 
ürün sunumları ve unutulmaya yüz 
tutmuş eski mesleklerin tanıtımı 
gerçekleştiriliyor. 

Yenikapı Sahili’nde 1 milyon 
kişi kapasiteli, 700 bin metrekare 
alan üzerine kurulan Yenikapı 
Sahili ve Etkinlik Alanı, Avrupa 
Yakası’ndaki Ramazan etkinliklerine 
ev sahipliği yapıyor. Ramazan 
ayı boyunca her gece geleneksel 
Ramazan eğlenceleri gerçekleşiyor. 
Yenikapı Etkinlik Alanı, iftar öncesi 
ve iftar sonrasında söyleşilerden 
konserlere, yazlık sinemadan gölge 
oyunlarına, çocuklara yönelik sahne 
gösterilerinden orta oyunlarına 
kadar farklı etkinliklere ev sahipliği 
yapıyor.

Yenikapı Sahili’ne ayrıca özel 

bir çadır mescit kuruldu. Kadın ve 
erkekler için ayrı olarak oluşturulan 
çadır mescitlerde yaklaşık 2 bin kişi 
teravih namazı kılabiliyor.

Maltepe Sahili’nde 1 milyon 200 
bin metrekare alan üzerine kurulan 
Avrupa’nın en büyük yaşam, spor 
ve eğlence merkezi, 2014 yılından 
bu yana Anadolu Yakası’ndaki 
Ramazan etkinliklerine ev sahipliği 
yapıyor.

Maltepe’de 200 metrekare 
alana inşa edilen, 2016 yılında 
hizmete açılan Maltepe Camisi’nde 
misafirler gerek vakit namazlarını 
gerekse teravih namazlarını 
cemaatle birlikte kılabiliyor.

Beyazıt Meydanı, Kadir 
Gecesi’ne kadar iftar öncesi, 
iftar sonrası ve teravih namazı 
sonrasında tasavvuf müziğinden şiir 
dinletilerine, sema gösterilerinden 
geleneksel gösteri sanatlarına 
kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği 
yapıyor.
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• Beşiktaş Belediyesi tarafından 
Ramazan ayında Barbaros 
Meydanı, Ortaköy Meydanı, 
Abbasağa Parkı ve mahallelerde 
iftar sofraları kuruluyor.

• Bağcılar’da 22 mahallede 
Ramazan boyunca her gün iftar 
sofrası kuruluyor.

• Bahçelievler’de, Şirinevler Ulu 
Cami karşısında kurulan iftar 
çadırında belediye aşevi ve 11 
mahalledeki sokak iftarlarında, 
günde yaklaşık 10 bin kişiye iftar 
yaşatılıyor.

• Esenler’de 29 gün boyunca 
tasavvuf müziği konserlerinden 
sohbetlere, geleneksel gösteri 
sanatlarından yöre dernekleriyle 
yapılacak iftarlara kadar onlarca 

etkinlik yer alıyor.
• Üsküdar Belediyesi, iftar 

çadırlarıyla birlikte cuma ve 
cumartesi günleri Üsküdar 
Evlendirme Dairesi’nin karşısında 
kurulan çadırlarda 7-8 bin kişiye 
sahur yemekleri ikram ediyor.

• Başakşehir Belediyesi, sokak 
iftarında 30 bin kişiye yemek 
dağıtımının yanında, Ramazan 

ayı boyunca yemek yapamayacak 
durumda olan yaşlı ve engelli 
vatandaşların evlerine iftarda 
ve sahurda sıcak yemek servisi 
yapıyor.

• Gaziosmanpaşa’da Ramazan 
etkinlikleri her akşam Küçükköy 
Stadı’nda saat 21.30’da başlıyor. 
İlçenin 16 mahallesinde sokak 
iftarları gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL’UN 39 İLÇE BELEDİYESİ, RAMAZAN’DA ÖNEMLİ 
MEYDANLARDA VE SOKAKLARDA İFTAR SOFRALARI KURARAK, 
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR.
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İftar sofranız 
sağlık dolsun
Ramazan ayında oruç tutarken, kişinin sağlığını da korumaya özen göstermesi gerekiyor. 
Bunun için hem sahurda hem de iftarda tüketilen besinlerin ne olduğu önem taşıyor.

az dönemine gelen 
Ramazan ayında 
oruç tutabilmek, kış 
mevsimine göre biraz 
daha zor oluyor. Çünkü 
bugünlerde vücudun 
sıvı gereksinimini 
karşılamak kişiyi biraz 
zorlayabiliyor. Sıcak hava 

su ihtiyacını çoğaltacağı için sahur 
ve iftarda sıvı alımını arttıracak 
yiyeceklere ağırlık verilmesi 
gerektiğini söyleyen Liv Hospital 
Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap 
Güzel; “En sağlıklısı, orucunuzu 
açarken ara vermek. Çünkü bir-iki 
bardak su, zeytin, hurma, domates, 
salatalık ve yeşillikle orucu açmak, 

15-20 dakika bekledikten sonra ana 
yemeğe geçmek mideyi rahatlatarak 
dinç tutuyor” diyor.

AĞIR YIYECEKLER SINDIRIMI 
ZORLAŞTIRIYOR

Gün boyu süren açlığın ardından 
kan şekeri daha düşük oluyor. Yemek 
yenildiğinde ise kanser şekeri hızla 
yükseliyor. İftar sonrası yaşanan 
rehavet ve uyku halinin temelinde 
de bu yatıyor. Güzel, iftar yemeği 
olarak sofrada her çeşit yemeğin 
bulunmasına ama porsiyonların 
küçük olması gerektiğine dikkat 
çekerek, şu bilgileri veriyor: 
“İftar sofrasında et, tavuk, balık 
veya baklagil gibi protein içeren 

bir yemek; pilav, patates, çorba 
ve ekmek türü karbonhidratlı 
yiyecekler; salata ve sebze içeren 
yeşillik grubu ile yoğurda yer 
verilmesi önem taşıyor. Hamurlu 
yiyecekler, kızartmalar ve soslu 
ağır yemeklere ise dikkat edilmesi 
gerekiyor. Çünkü bu tür ağır 
yemekler sindirimi zorlaştırmanın 
yanı sıra gaz, reflü, gastrit, midede 
yanma ve benzeri rahatsızlıkları da 
tetikleyebiliyor.”

TAM BUĞDAY EKMEĞI TOK 
TUTUYOR

Açlığa dayanma gücünü 
artırmak ve kan şekerini dengede 
tutabilmek için sahurda mutlaka lifli 
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SOFRADAN 
HAFİF 

KALKIN!

Yediklerinize ne kadar dikkat 
etseniz de iftar için bir yere 
davetliyseniz, farkında olmadan 
daha çok yemek yiyebiliyorsunuz. 
Oysa biraz dikkat ederek bu öğünün 
hafi f geçirilmesi sağlanabiliyor. 
Dyt. Serap Güzel, konuyla ilgili şu 
önerilerde bulunuyor:
• Yemeği mümkün olduğunca 

yavaş yemeye çalışın.
• Bol su içmeye çalışın.
• Pilav, çorba veya börekten 

sadece birini tercih edin.
• Yediğiniz pide miktarını 

sınırlayın.
• İftarlıklardan az yemeğe 

çalışın. Peynir, zeytin, reçel gibi 

kahvaltılıkların göze az gelse 
de tahmin edilenden daha fazla 
kalori aldıracağını unutmayın. 
Sucuk, salam, pastırma gibi 
şarküteri ürünlerinin yağ içeriği 
yüksek olduğundan tercihinizi 
bir-iki dilim pastırmadan yana 
kullanın.

• Ana yemek olarak ızgara, 
fırında ve az yağlı yemekleri 
tercih edin. Eğer soslu ve sulu 
yemekler olursa, sosunu ve 
suyunu yememeye çalışın.

• Tatlı olarak hamurlu ve şerbetli 
tatlı değil, sütlü tatlılara 
yönelin. Canınız güllaç istiyorsa, 
yarım porsiyonu geçmeyin.

ekmek tüketilmesi gerekiyor. Tam 
buğday, çavdar ve kepekli ekmekler, 
Ramazan pidesine göre kişiyi daha 
tok tutabiliyor. En azından sahurda 
pide yerine lifl i ekmek yemeğe 
özen gösterilmesi gerektiğini 
söyleyen Dyt. Güzel; “Bunun yanı 
sıra iftarda yumurta içeren hafi f 
bir kahvaltıya yoğurt, yulaf, chia 
tohumundan oluşan bir besin 
desteği yapılırsa, tokluk hissi daha 
uzun sürebiliyor. Yulaf, tane veya 
kepek olarak kullanılırsa tokluk 
hissini artıracağı için, yoğurda veya 
çorbalara da eklenebiliyor” diyor.

BAĞIRSAK PROBLEMLERI 
YAŞANABILIYOR

Ramazan ayında günlük iki 
öğüne düşen yemek düzeniyle 
birlikte, sindirim sisteminin 
çalışma düzeni değişiyor. Bu da 
kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık ve 
gaz problemlerine yol açabiliyor. 
Bağırsakların daha iyi çalışmasını 
sağlamak için meyve ve yoğurt 
tüketilmesi gerektiğine, sebze 
ve salataya ağırlık verilmesine 
dikkat çeken Dyt. Güzel, iftarda 
ve sonrasında bol su içilmesini 
öneriyor: “Suyun yanı sıra bitki 
çayı, az şekerli komposto, ayran 
ve süt gibi sıvı gıdalar da sindirim 
sistemini çalıştırmaya yardımcı 
oluyor. Probiyotik bakteri içeren 
yoğurt veya kefi r gibi içecekler 
ya da bunların toz formu da 
kullanılabiliyor. Yulaf, erik, 
kayısı, enginar, semizotu, bamya, 
yaz döneminin en çok lif içeren 
besinleri arasında yer alıyor. 
Dolayısıyla iftar veya sahurda bu 
besinlere sofrada mutlaka yer 
verilmesi gerekiyor. Bunun dışında 
iftar sonrası yürüyüş yapmak da 
bağırsak hareketlerini düzenlemeye 
yardımcı oluyor.”

“EN SAĞLIKLISI, ORUCUNUZU AÇARKEN ARA 
VERMEK. ÇÜNKÜ BIR-IKI BARDAK SU, ZEYTIN, 
HURMA, DOMATES, SALATALIK VE YEŞILLIKLE 
ORUCU AÇMAK, 15-20 DAKIKA BEKLEDIKTEN 

SONRA ANA YEMEĞE GEÇMEK MIDEYI 
RAHATLATARAK DINÇ TUTUYOR.”
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Bir Ramazan 
geleneği: Mahya 
Ramazan ayı bu sene de yurt genelinde 
heyecan ve şevkle karşılandı. 

6. yüzyıldan itibaren 
kullanılan, Ramazan’ın 
geleneklerin başında gelen 
mahya, iki minare arasına 
asılan ışıklı yazıların genel 
adı. Mahyanın Arapça’daki 
kökeni ise ‘aylık, hayat’ 
kelimelerinden geliyor. 
Ramazan ayında insanlara 
görsel olarak hitap ederken, 
güzel sözler, hadis ve ayetlerle 
manevi olarak da güzel 
mesajlar iletmek amaçlanıyor. 

İstanbul’da uygulanmaya başlanan 
mahya sanatı zamanla diğer 
Anadolu şehirlerinde de bir gelenek 
olarak sürdürülüyor.

SELIMIYE MAHYA ILE 
SÜSLENDI

‘Gökyüzüne yıldızlarla yazan 
adam’ olarak anılan mahya ustası 

Kahraman Yıldız’ın hazırladığı 
‘Oruç bedenin zekatıdır’ hadisi 
Ramazan’a özel, iki minare 
arasına asıldı. İstanbul’da Vakıflar 
Genel Müdürlüğü atölyesinde 
hazırlanan mahya, şerefeye çıkan 
ekip tarafından halatlar yardımıyla 
yaklaşık 5 saatlik mesaiyle yerine 
takıldı. Oruç bedenin zekatıdır 
hadisinin yer aldığı mahya, 15 gün 
süreyle iftar vakti yakılarak camiyi 
süsledi. 

Mimar Sinan’ın ustalığıyla, 
Kavak Meydanı olarak anılan 
tepeye inşa ettiği Selimiye Camisi, 
Yunanistan’ın Edirne’ye yakın 
olan topraklarından da görülüyor. 
Vakıflar Edirne Bölge Müdürü 
Osman Güneren, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Ramazan 
hazırlıkları kapsamında Selimiye 
Camisi’ne 2 mahya asıldığını 

ifade etti: “Selimiye Osmanlı 
mimari yapıları arasında zirve. 
Önemli buluyoruz. 19 yıllık bir ara 
verilmişti, 3 yıldır mahya asılmaya 
devam ediyor. Minarelerin statik 
açısından bir sıkıntısı yok bu konu 
netleştirildikten sonra mahya 
asılmaya başlandı. Profesyonel 
bir ekip tarafından özenle asılan 
mahya minarelere herhangi bir zarar 
vermiyor.”

Kahraman Yıldız da, 1975 
yılından bu yana bir dönem ara 
verilse de Selimiye Camisi’ne 
mahya asıldığını aktararak; “Mahya 
asımında minare boyunun yüksek 
olması nedeniyle yorucu oluyor. 
Hiçbir mahya takımı yoksa bir 
mahya hazırlanması 3 ay sürüyor. 
Takımı varsa bir yazı 1 günde yazılır” 
diye konuştu.

GEÇMIŞTE MAHYANIN ÖNEMI
Geçmişte mahyaların daha 

önemli olduğunun altını çizen Yıldız, 
“Sinema, televizyon, gazete olmadığı 
dönemlerde insanlar için tek görsel 
durum mahyalardı, o yüzden cami 
cami gezip mahya okurlarmış. 
‘Eyüp Camisi’nin minaresi kısa’ 
diye sökülüp uzatılmış sırf mahya 
yapılabilsin diye, Üsküdar’da 
Mihrimah Sultan Camisi’nde tek 
minareye bir minare daha yapılmış, 
‘Üsküdarlılar mahya isteriz’ diye 
nümayişte bulunmuşlar” ifadelerini 
kullandı.

42 yıl Vakıflar İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra 
emekli olduğunu, ancak mahya 
ekibinin sorumluluğunu hala 
kendisinin devam ettirdiğini 
açıklayan Yıldız; “2013 yılında emekli 
oldum ama ekibin başında olmaya 
devam ediyorum. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü mahya ustası yetiştirmek 
için 2013 yılında kadro açtı, 4 eleman 
aldı. Bu elemanlardan 3’ü başka 
yerlere gitti. Bir tanesi kaldı onu 
yetiştiriyorum. Mahyacılık zordur, 
kolay değildir. Hem psikoloji hem de 
fiziki olarak hazır olunmalı. Meslek 
ahlakı da olmalı. Meşakkatli işin 
yorgunluğu, karşısına geçip yanan 
ışıkları görünce geçiyor. Mahya gönül 
işidir” dedi.
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Kanal İstanbul 
güzergahlarında 

son aşama
Kanal tamamlandığında uzunluğu 43 km, genişliği 
500 metre, derinliği ise 25 metre olacak.

C
umhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
bundan 5 yıl 
önce açıkladığı 
Kanal İstanbul’un 
detayları 

netleşti. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Kanal İstanbul’da 5 güzergahta 
nihai aşamaya gelindiğini açıkladı. 
5 güzergahtan biri üzerinde 
yürüyeceklerini belirten Bakan 
Arslan, finansman modeli üzerinde 
çalıştıklarını ve karma bir model 
olabileceğini ifade etti. Projenin 15 
milyar dolar maliyetinin olduğunu 
vurgulayan Arslan, kanal etrafındaki 
şehirleşme hakkında da bilgi verdi.

Bakan Arslan, Kanal İstanbul’un 
altından sarnıç yöntemiyle batı 
tarafta kalan tatlı suyun İstanbul 
istikametine akışını da sağlayacak 
çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Arslan: “Projeyi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte planlıyoruz. Ekolojik sistemi 
bozmaması ve tatlı su kaynaklarına 
etki etmemesi için çalışmalar 
yapıyoruz. Proje tamamlandıktan 
sonra orta ve alt gelir grubundakiler 
de kanal çevresinde ev sahibi 
olabilecek” açıklamalarını yaptı.

KANAL İSTANBUL 
PROJESİ’NDE 
GÜZERGAH 
BELİRLENMESİNDE 
SON AŞAMALARA 
GELİNDİĞİNİ 
AÇIKLAYAN 
ULAŞTIRMA, 
DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME 
BAKANI AHMET 
ARSLAN, ALT 
GELİR GRUBUNUN 
DA KANAL 
ÇEVRESİNDEN 
EV SAHİBİ 
OLABİLECEĞİNİ 
SÖYLEDİ.

Kanal İstanbul için yapılması 
planlanan 5 köprünün 2’sinden 
tren geçeceğini aktaran Arslan, 
“Kanaldan önce ikisini birleştirme 
alternatifi için de çalışılıyor. Eğer 
kanaldan önce iki demiryolu 
bağlanmış olursa bir, ama kanaldan 
sonra bağlanacak 
olursa iki olacak. 
Kınalı’da birleşebilir. 
İki alternatifi de 
çalışıyoruz. Halkalı’da 
birleşirse tek geçiş, 
Kınalı’da birleşirse çift 
geçiş olacak” ifadelerini 
kullandı. Adalarla 
birlikte Marmara 
denizinde kruvaziyer 
liman yapmayı da 
öngördüklerini 
söyleyen Arslan, ancak 
Karadeniz tarafında 
liman ya da ada 
yapılması konusunda 
henüz karar 
alınmadığını ifade etti. 

PANAMA 
KANALI’NIN EKİBİ 
GELECEK

Proje için, Türkiye ile Orta 
Amerika ülkesi Panama arasında 
anlaşma imzalandı. Kanal İstanbul 
projesine, Panama Kanalı’nı 
genişletme projesini yürüten ekip de 
katkı sağlayacak.

Kanalın tamamlanmasıyla 
İstanbul Boğazı tanker 
geçişlerine kapatılacak. Kanal 
tamamlandığında uzunluğu 43 km, 
genişliği 500 metre, derinliği ise 25 
metre olacak. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan
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Kanal Tokat bölgenin 
değerini arttıracak
10 milyon 540 bin liralık yatırımla hayata geçecek olan Kanal Tokat, Karadeniz’i 
cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

laştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan’ın katılımı 
ile 23 Mart 2017 
tarihinde temeli atılan 
Kanal Tokat projesi, 
İstanbul’da yapılacak 
olan Kanal İstanbul 
Projesi’ne benzerliği 
nedeniyle kardeş proje 
olarak anılıyor.

Irmağın içerisinde 
su geçirmezlik ve su tasfiyesi, 
dayanıklılık gibi çalışmalar ve ırmak 
kenarında peyzaj çalışması olmak 
üzere 2 etaplı ilerleyen çalışma 

tamamlandığında Kanal Tokat, 
sadece Tokat’ı değil, bölgeyi de 
cazibe merkezi haline dönüştürecek. 

Çalışmaları yerinde inceleyen 
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 
Osmanlı gondollarını Yeşilırmak’ta 
yüzdürecekleri projenin hızla 
devam ettiğini aktararak, yüzde 40 
oranında tamamlandığını belirtti.

Kanal Tokat projesinde 
Eylül ayında kayıklarla gezi 
yapılabileceğini, 2018 Mart ayında 
ise peyzajı tamamlanarak hizmete 
sunulacağını söyleyen Eroğlu, 
halkın Tokat’ı seyredebileceği 
40 metre uzunluğunda dev Kule 

projesini de açıkladı. Tokat’ta 
turizmi canlandırması hedeflenen 
Kanal Tokat projesinde yaklaşık 2 
ay önce Yeşilırmak içinde başlatılan 
çalışmalar yüzde 40 oranında  
tamamlandı ve hızla ilerliyor.

ŞEHRE BÜYÜK BIR 
EKONOMIK GELIR 
SAĞLAYACAK 

Kanal Tokat’ın peyzaj çalışmaları 
hakkında konuşan Belediye Başkanı 
Eyüp Eroğlu; “Kanal Tokat’ın 
şehrimize ne katacağını anlatmakta 
fayda var çünkü biz peyzajımızı da 
ona göre hazırlıyoruz. Bu bölgenin 
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şehrin cazibe noktası olduğunu 
bildiğimiz için bu çalışmanın 
bölgeye de katkı sağlayacağını 
ve Karadeniz’in incisi olacağını 
biliyoruz. Amasya’da yaklaşık 7-8 
yıldır Yalı Boyu adında bölgenin 
ciddi bir turizm potansiyeli var. 
Bizim en az onun 3-5 katı turizmi 
canlandıracak bir alanımız olacak 
bu proje ile… Tokat Amasya 
gibi sadece Yalı Boyu’ndan 
ibaret değil. Sulusokak, Ballıca 
Mağarası, hanları, hamamları, 
doğal güzellikleriyle çok eşsiz bir 
coğrafya.

Tokat’a gelindiğinde bir Kanal 
Tokat olacak, tarihi konakları 
var. Tokat Kebabı’ndan ‘Bat’ına, 
pehlili pilavından, bakla dolmasına 
kadar birçok lezzeti var. Tokat’a 
geldiğiniz zaman 900 adımda 
Türklerin eserleri var. Bunların en 
başına da Kanal Tokat’ı koyacağız. 
Kanal Tokat şehre büyük bir 
ekonomik girdi sağlayacak. 
Peyzajımızı da bu doğrultuda 
hazırlıyoruz. Çizimlerimiz 
bitti. İhalesine çıkıyoruz. 7-8 ay 
gibi bir sürede peyzajı da tam 
anlamıyla bitmiş olacak. Yani 
Kanal Tokat projemizde Eylül 15 
gibi ırmağımızın içinde kayıklar 
yüzecek ardından peyzaj devam 
edecek. 2018 yılı Mart ayı gibi de 
peyzajı bitmiş olacak” ifadelerini 
kullandı.

DEV SEYIR KULESI
Peyzaj anlamında 

Irmağın içerisinde 3 
ayrı noktaya müzikli 
su gösterileri alanı 
oluşturulacağını bildiren 
Başkan Eroğlu, projenin 
detayları ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “Demirköprü ile 
Taşköprü arasına modern 
bir köprü yapacağız. 
Zemindeki taşları değiştirerek 
ışıklandırma yapacağız. Irmağın 
altına da ışık vereceğiz. Her 50 
metrede ırmağın 8-10 metre 
ilerisine doğru iskeleler yapacağız. 
İnsanlar iskelede oturup ırmağı 

izleyebilecek. Yine 3 ayrı noktada 
sosyal tesisler yapacağız.

Bunlardan bir tanesi, 
belediyemizin Fen İşleri Şantiyesi 
olarak kullandığımız alanda 
olacak. Şantiyenin olduğu alana 40 
metrelik bir kule yapacağız. İnsanlar 
asansörle çıkabilecek ve oradan 
Tokat’ı seyredebilecekler. Balık 
restoranı tarzında bir restoran ve 
çocuk oyun alanları da olacak.

Ağaçları koruyarak, bisiklet yolu, 
yürüyüş alanları da oluşturacağız. 
Yaklaşık 6-7 milyon TL’ye mal 
olacak bu peyzaj çalışmalarını hızlı 
bir şekilde teslim ederek, çalışmaları 
da hızlı bir şekilde başlatacağız. 
Nihayetinde Kanal Tokat, 2018 
yılı Mart ayında tamamen bitip 
vatandaşlarımızın hizmetine 

hazır olacak. Eylül 
ayında burada kayıkları 
yüzdürebileceğiz. Eskiden 
Alamet’i Farika dediğimiz 
boş bir alanımız var. 
Kayıklarımızın start noktası 
orası olacak. Kayıklara 
oradan binilip tarihi 
Hıdırlık Köprüsü’nün 
altından geçerek ırmağı 
gezip tekrar aynı noktaya 

dönülecek. 
Kanal Tokat, Tokat’ımızın 

yüzünü değiştirecek. Hem turizme 
hem de ekonomiye katkısı olacak. 
Kule projesini ise Mart 15 gibi 
bitirmeyi düşünüyoruz.”

MART AYINDA TEMELI ATILAN KANAL TOKAT’IN 
2018 MART AYINDA BITMESI BEKLENIYOR. 

Tokat Belediye 
Başkanı Eyüp 

Eroğlu
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14 yılda 340 milyar 
liralık yatırım
Bakan Ahmet Arslan: ‘Mega projelerin yeni gurur 
kaynakları İzmir Geçidi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’

K
arayolu ulaşım 
sektörünün 
paydaşlarını bir araya 
getirmek ve projelerle 
ilgili bilgi paylaşımına 

aracı olmak amacıyla bu yıl ikincisi 
düzenlenen 2. Karayolları, Köprüler 
ve Tüneller İhtisas Fuarı açılışı 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla 
24 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. 
Bakan Arslan görücüye çıkan yeni 
mega projeler hakkında bilgi verdi.

2. Karayolları, Köprüler ve 
Tüneller İhtisas Fuarı açılışında 
konuşan Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
14 yılda ulaştırma, denizcilik ve 
haberleşme alanında 340 milyar 
liralık yatırım yaptıklarını bildirdi. 
Türkiye’nin son 14 yılda çok mesafe 
aldığını belirten Arslan, 6 bin 100 
kilometre olan bölünmüş yolu 25 bin 
350 kilometreye çıkardıklarını ve bu 
rakamın her gün arttığını kaydetti. 
Sıcak asfaltı çok önemsediklerinin 
altını çizen Arslan, 8 bin 
kilometrelik sıcak asfaltı 21 bin 500 
kilometrenin üstüne çıkardıklarını 
söyledi.

İZMİR’İN TRAFİK YÜKÜ 
AZALACAK

 Dünya çapında hayata 
geçirdikleri projelerle dünyada 
ilklere imza attıklarını belirten 
Arslan; “Marmaray projesi ve 
onunla birlikte gerçekleştirdiğimiz 
batırma tüp tüneller dünya çapında 
gururumuz olduğu gibi, iki kıtayı 
denizin altından demiryolu ile 
birbirine bağlaması özelliği ile 
de dünyada bir ilk. Sonrasında 
gerçekleştirdiğimiz Avrasya Tüneli 
de denizin 106 metre altından 
giden ve dünyanın en derin çift katlı 
delme tüneli olarak dikkat çekiyor. 
Avrasya Tüneli ile İstanbul’da bir 
buçuk ile iki saat süren seyahat 
süresini 15 dakikaya indirdik. Bir 

kıtadan bir kıtaya dört dakikada 
geçebiliyorsunuz. Bu gurur kaynağı 
projelerimizi İzmir Körfezi’nde 
yapımına başlayacağımız İzmir 
Körfez Geçidi ile de taçlandırmış 
olacağız. Proje kapsamında hem 
köprü hem batırma tüp hem de yapay 
ada yapacağız. Bunları birbirleriyle 
birleştirerek İzmir’in trafik yükünü 
büyük oranda çözeceğiz.’ dedi. 

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 
CUMHURİYETİN 100. YILINDA 
AÇILACAK

Arslan: “1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün de yapımına başladık. 
Bu proje bizim gurur projemiz. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
Yıl dönümünde köprüyü hizmete 
açmayı planlıyoruz. Dünyanın en 
büyük ayak açıklık ölçüsüne sahip 
olacak. 2023’te açacağımız köprünün 
ayak açıklığı da 2023 metre olacak” 
diye konuştu.

Arslan, bakanlık olarak 
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme 
alanında 14 yılda 340 milyar liralık 
yatırım yaptıklarını kaydetti. 
Ulaştırma ailesinde 100 bin, 
paydaş sektörlerde 140 bin kişi 
bulunduğuna dikkat çeken Arslan, 
şöyle konuştu: “Onlar 780 bin 
kilometrekarenin her alanında 
ülkenin ulaşılabilir ve erişilebilir 
olması için çalışıyor. Asya’dan 
Avrupa’ya Tek Yol Tek Kuşak Projesi 
gerçekleşirken, orta koridorun 
daha fazla kullanılabilmesi ve 
ülkemizin bulunduğu konumdaki 
avantajdan daha fazla yararlanması 
için bu koridoru bölünmüş yollarla, 
demiryollarıyla, havacılıktaki, 
denizcilikteki ve haberleşmedeki 
gelişmelerle pekiştiriyoruz ve 
güçlendiriyoruz. Biz 1,5 milyar 
nüfusa 3 saatlik uçuşla erişiyoruz. 
Bu 1,5 milyarlık nüfusun 
oluşturduğu gayri safi hasıla 31 
trilyon dolar. Buradan yeteri kadar 
pay alabilmemiz için projeleri çok 
daha hızlı bitirmemiz gerekiyor.” İzmir Körfez Geçidi

1915 Çanakkale Köprüsü
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Tarihi İpek 
Yolu ticaretin 
merkezi oluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 
29 ülke liderinin katıldığı ‘Kuşak ve Yol Uluslararası 
İşbirliği Forumu’ Çin’de gerçekleşti.

1
30 ülke ve 70 uluslararası 
kuruluştan bin 500 
delegenin katıldığı ‘Kuşak 
ve Yol Uluslararası İşbirliği 
Forumu’nda ‘Bir Kuşak Bir 

Yol - One Belt, One Road’ (OBOR) 
projesi değerlendirildi. Çin ile 
Türkiye arasındaki ticari ilişkilere 
öncülük eden China Homelife 
Turkey Fuarı, Çin’in deniz ticaretini 
güçlendirmek adına başlatılan ve 

dünyanın yüzde 63’üne ulaşılması 
hedeflenen ‘One Belt, One Road’ 
projesinin dünya çapındaki resmi 
platformu olma görevini üstleniyor. 

Çin Hükümeti’nin uygulamaya 
koyduğu OBOR projesinin en 
büyük ayaklarından birini de 
Türkiye oluşturuyor. İpek Yolu’nu 
3 koridor üzerinden canlandırmak 
isteyen küresel ekonominin büyüme 
motoru Çin’in, Türkiye’nin içinde 

yer aldığı orta koridora yapacağı 
yatırımların toplamının 8 trilyon 
dolar, sadece ulaştırma alt yapısı için 
40 milyar doları bulması bekleniyor. 
Marmaray ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, 
Bakü-Tiflis-Kars, Edirne-Kars 
Demiryolu projeleri Türkiye’nin orta 
koridordaki gücünü arttırıyor. 21. 
yüzyıl İpek Yolu projesinin amacı 
Çin’e uzak birçok ülke ve bölgeyi 
komşu yapmak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
AÇILIŞ TÖRENİNDE 
KONUŞTU

Dünya liderlerinin de katıldığı 
Pekin Olimpiyat Merkezi’ndeki 
Çin Ulusal Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen, ‘Kuşak ve Yol 
Forumu’nun açılış töreninde 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan: “Yeni İpek Yolu 
olarak da adlandırılan bu girişimin 
Asya’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı ve 
hatta Güney Amerika’yı birbirine 
bağlama hedefiyle geleceğe damga 
vuracağına inanıyorum. Özellikle 
dünyada gelişmekte olan teröre karşı 
bu girişim, terörü adeta yerle yeksan 
edecek bir girişim olacaktır. Herkes 
için fayda sağlayacak bu işbirliğinin 
bir model olarak başarılı olacağını 
düşünüyorum. Türkiye olarak 
bunun için her türü desteği vermeye 
hazırız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuşak 
ve yol güzergahındaki ülkelerin 
altyapı planlarının ve teknik 
standartlarının yükseltilmesinin, 
kıtalararası ölçekte özellikle kara, 
deniz ve hava yolu koridorlarının 
geliştirilmesine katkı sağlayacağını 
söyledi.

Projenin başarısının, 
güzergah ülkelerinin ticareti 
kolaylaştırmalarına, gümrük 
alanında işbirliğine gitmelerine, 
tarife dışı engelleri kaldırmalarına 
ve yatırımları teşvik etmelerine bağlı 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
İpek Yolu fonu yanında güzergah 
ülkelerinin milli fonlarının devreye 
alınmasının, projenin finansal 
entegrasyonunu derinleştireceğini 
belirtti.
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Türk Müteahhitleri Dünya 
İkinciliğine Taşıyan Projeler

Palmiye Adası

Türk müteahhitleri dünyanın ikinci büyük grubu arasında yer alıyor. Çin’den 
sonra listeye adını yazdıran Türk müteahhitlerinin başarısının altında dünyanın 
çeşitli ülkelerinde gerçekleştirdiği dev projeler bulunuyor.

ürk müteahhitleri 
dünyanın ikinci 
büyük grubu arasında 
yer aldı. Türkiye ülke 
dışında 9 bin projeyi 
hayata geçirerek 
başarılı projelere 
imza attı.

Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci: 

“Türk müteahhitleri bizim kültür 
coğrafyası dediğimiz coğrafyanın 
dışına taşmak da dahil olmak 
üzere dünyanın ikinci büyük grubu 
haline geldi. Kültür coğrafyası 
dediğimiz eski Doğu Bloku, Türk 
cumhuriyetlerinde, Rusya’da, 
Afrika’nın çöllerinde ve Ortadoğu’da 
ikinci sıraya ve 114 ülkede 9 binin 
üzerindeki projede yaklaşık 342 
milyar dolar ciro yapar hale geldi” 
diye konuştu. 

Dünya uluslararası inşaat 
sektörünün rehberi pozisyonunda 
olan Engineering News Record 

(ENR) dergisi, müteahhitlerin 
bir önceki yıl, ülkeleri dışındaki 
faaliyetlerinden elde ettikleri 
gelirleri esas alan bir liste yayınlıyor. 
Mesela ‘Dünyanın En Büyük 
250 Uluslararası Müteahhidi’ 
listesinde 2014 yılında 42 olan Türk 
müteahhitlik firması sayısı, 2015 
yılında 40’a gerilemişti. Bu sayı ile 
Türk müteahhitleri, 65 firmayla 
birinci sırada yer alan Çin’den 
sonra dünya ikincisi oldular.

113 ÜLKEDEKI PROJELERE 
IMZA ATTILAR

Türkiye Müteahhitler Birliği 
verilerine göre, Türk müteahhitlik 
firmalarınca 1972’den 2016 sonuna 
kadar 113 ülkede üstlenilen proje 
sayısı 8 bin 830’a ulaşırken, bu 
projelerin toplam bedeli 335 milyar 
doları buldu. Yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerinin başladığı tarihten bu 
yana üstlenilen projelerde yüzde 
19,8’lik payla Rusya ilk sırada yer 
alırken, ikinci sırada yüzde 14,1’lik 
payla Türkmenistan, yüzde 8,6 payla 
Libya’nın üçüncü sırada yer aldığı 
görülüyor.

Ciroya göre listede ilk sırada yer 
alan Polimeks İnşaat, kuruluşundan 
bugüne gerçekleştirdiği 133 projeyle 
dünyanın en büyük müteahhitleri 
arasında bulunuyor. Şirketin 
Türkmenistan’da gerçekleştirdiği 
anıtsal projelerinin yanı sıra altyapı, 
sağlık ve eğitim yatırımları da dikkat 
çekiyor. Şirketin bugüne kadar 

Ekonomi 
Bakanı 
Nihat 

Zeybekci
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TAAHHÜT FİRMALARININ YURT 
DIŞINDAKİ PROJE SAYISI

gerçekleştirdiği en büyük proje ise 
Aşkabat Uluslararası Havalimanı. 
Havaalanı, yılda 14 milyon yerli 
ve yabancı yolcuyu IATA Class A 
hizmet standartlarında ağırlama 
ve 200 bin ton kargo kapasitesine 
sahip. Şirketin yine Aşkabat’ta inşa 
ettiği Olimpiyat Kompleksi de büyük 
projeleri arasında yer alıyor. 

Yine dünya ligine adını yazdıran 
şirketlerden TAV İnşaat’ın İstanbul 
Atatürk Havalimanı’yla çıktığı 
yolda bugüne kadar üstlendiği 
projelerin kontrat bedeli 19 
milyar dolara ulaştı. ENR dergisi 
tarafından açıklanan dünyanın en 
büyük 250 inşaat firması listesinde 
havalimanı kategorisinde 2014, 
2015 ve 2016 yıllarında ilk sırada yer 
alan şirket son iki yıl içinde Suudi 
Arabistan’da devam eden projelerin 
çoğunu tamamladı. Medine 
Prens Muhammed Bin Abdulaziz 
Havalimanı, Medine havalimanında 
yer alan Suudi Havayolları’na ait 
catering tesisi ve otel bu projeler 
arasında yer alıyor. Şirket yine son 
iki yılda tamamladığı projelerin 
yanı sıra yeni havalimanı ve akıllı 
bina projeleriyle ilgili sözleşmeler 
de imzaladı. Şirket Aéroports de 
Paris Grubu’nun Charles De Gaulle 
Havalimanı’nda yapılacak genel 
merkez inşaatı ihalesini de aldı.

Tekfen İnşaat da Türk 
müteahhitlik sektörünün dünya 
çapındaki başarılı temsilcilerinden 
biri. Bugüne kadar 20 farklı ülkede 
petrol, gaz, petrokimya tesislerinin 
yanı sıra enerji santralleri, 
otoyollar, metro, demiryolu ve 
altyapı projelerinin yanı sıra spor 
kompleksleri de gerçekleştirdi. 
BTC Liman Terminali, Azerbaycan 
Doğalgaz Boru Hattı’nda imzası 
bulunuyor.

ENKA PROJELERI
Türkiye’nin inşaat şirketlerinden 

Enka, petrokimya tesisleri ve boru 
hatları inşaatları, elektrik santralleri, 
bina projeleri ve otoyol, köprü gibi 
altyapı projeleriyle de adından 
söz ettiriyor. Enka, 2015 yılında 
Irak’ta Exxon Mobil’in Basra’daki 
yatırımına ait ilk petrol işleme 

tesisi, Kazakistan’da Tengiz ve 
Kaşagan’da altyapı işleri ve Rusya’da 
Enka TC’nin Kashirskaya Alışveriş 
Merkezi inşası gibi yeni işler aldı. 

Yine yurt dışında büyük projelere 
imza atan şirketlerden Rönesans, 
Rusya Petesburg AVM, Kazakistan 
ve Ukrayna’da inşaat işleri 
yaparken, Gama Özbekistan Buhara 
Rafinerisi, Libya Gaz Ünitesi, 
Malezya Çimento Fabrikası’nı inşa 
etti.  Yüksel İnşaat, Özbekistan 
Şeker Fabrikası, S. Arabistan’da 
Güç Üniversitesi., Romanya 
Karayolunu, Baytur Katar’da ulusal 
kütüphane, Taşkent’te Havaalanı 
rehabilitasyonu, Dubai’de Palmiye 
Adası, Katar’da İslam Sanatları 
Müzesi’ni gerçekleştirdi.

Cengiz İnşaat, Erbil Havalimanı, 
Sofya çevreyolu, STFA Libya Enerji 
Nakil Hattı, Dubai Jumeriah Beach 
evleri inşaatı, Pakistan Türkiye 
Büyükelçiliği, Umman Karayolu, 
S. Arabistan’da tünel, yapı merkezi 
Sudan El Mek Nimir Köprüsü, 
Dubai  Metrosu, Hazinedaroğlu 
Bulgaristan ve Azerbaycan köprü 
yolları, Rusya Genel Direktörlük 
Binası, Rusya Kayak Tesisi, 
Kolin İnşaat Azerbaycan Bağırov 
köprü ve yolu,  MAK-YOL Fas 
Otoyolu, Bakü by-pass yolu, Erbil 
Havalimanı inşaatı, Erbil yol 
genişletme inşaatı, Doğuş (Fas’ta 
otoyol ve demiryol viyadükleri, 

Kazakistan yağmur kanalı, isale 
hatları,  Alarko Türkmenistan 
Polypropylene Fabrikası, İran 
LPG saklama tankı, Kazakistan 
ve Türkmenistan Havalimanları, 
Özbekistan ve Kazakistan Sigara 
Fabrikası, Frankfurt Astron Otel ile 
Kazakistan sağlık kompleksi inşaatı,  
Kayı Rusya’da Vidnoe Eğlence 
Merkezi, Ufa AVM, Samara AVM, 
Volkswagen fabrikası, Kazakistan 
Aktöbe AVM, Cezayir Hotel Ibis 
projelerini gerçekleştirerek Türk 
müteahhitlerinin adını dünya ligine 
yazdırdılar.

DÜNYADAKI 650 IŞ 
MERKEZINDE TÜRK IMZASI

Türk müteahhitlik sektörü, 
bugüne kadar 28,5 milyar dolar 
tutarında 650 iş ve alışveriş merkezi 
projesi üstlendi. Rusya bu dönemde 
en fazla iş ve alışveriş merkezi 
projesi üstlenilen ülke olurken 
bunu Kazakistan, Ukrayna, Suudi 
Arabistan ve Libya izledi. 

TMB üyelerinin yurt dışında 
bugüne dek üstlendiği projeler 
arasında Rönesans’ın üstlendiği 
St. Petersburg-Lakhta Çenter, Ant 
Yapı tarafından üstlenilen Moscovv 
City projesi kapsamındaki Capital 
City ve Oko Tower projeleri ile Enka 
tarafından yine Moskova’da yapılan 
Metropolis İş Merkezi, Eurasia 
projeleri öne çıktı. 

Şirket	 Yurt	dışı	
	 proje	sayısı
ENKA İNŞAAT 21
AE ARMA ELEKTROPANÇ 20
YÜKSEL İNŞAAT 20
MAPA İNŞAAT 19
TAV TEPE AKFEN YATIRIM İNŞAAT 12
TEKFEN İNŞAAT 10
STFA İNŞAAT 7
STFA DENİZ İNŞAAT 5
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT 4
POLİMEKS İNŞAAT 4

EMTA ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT 3
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
KUVEYT’TE ÖNEMLI 
AÇIKLAMALAR YAPTI

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Kuveyt 
Uluslararası 
Havalimanı’nın 
yeni terminal 
binasının temel 
atma törenine 
katıldı.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
resmi ziyaret için gittiği Kuveyt’te 
görkemli bir törenle karşılandı. 
Erdoğan, temel atma töreninde önemli 
mesajlar paylaştığı bir konuşma 
gerçekleştirdi.

İki ülke milli marşlarının çalınması 
ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
törende konuşmaların ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt 
Emiri el Sabah, havalimanı yeni 
terminal binasının temelini attı. 

Yaklaşık 4,5 milyar dolar teklif ile alınan yeni terminal 
inşaatı, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek 
pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyanın huzuru, 
bölgemizin istikrarına, bölgemizin istikrarı da bizlerin 
göstereceği kararlı tutuma bağlıdır. Türkiye ve Kuveyt 
olarak bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda 
yapacağımız iş birliği, kalbimizi yaralayan görüntülerin 

önüne geçilmesini sağlayacak, önemli gelişmelerin 
kapısını da açacaktır. Kendi sınırlarımızın ötesine taşan 
sorumluluk duygusuyla göstereceğimiz ortak iradenin, 
diğer ülkeleri de harekete geçirebileceğine inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak Kuveyt başta olmak üzere Körfez 
ülkeleri ile birçok alandaki ilişkilerimizi en üst düzeyde 
tutmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Erdoğan; 
“İş birliği kanallarını sürekli açık tutmalıyız. Siyasi 
ve ekonomik ilişkilerimizi bunlarla birlikte tahkim 
etmeliyiz. Karşılıklı yarar ilkesiyle hareket etmeliyiz. 
Bunu başarmadan da geleceğimize güvenle bakamayız” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam 
etti: Körfez İş birliği Konseyi ülkelerinin Türkiye’yi 
iş birliği yapılacak en önemli 5 ülkeden biri olarak 
kabul etmesini önemli görüyoruz. Gücünü ortak 
tarih ve kültür değerlerinden alan Kuveyt ve Türkiye 
ilişkileri örnektir. İki ülke arasında gerçekleştirilen 
üst düzey ziyaretler ilişkilerimiz için önemli. Kuveyt 
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TÜRKIYE OLARAK, KUVEYT BAŞTA OLMAK ÜZERE KÖRFEZ ÜLKELERI ILE 
BIRÇOK ALANDAKI ILIŞKILERIMIZI EN ÜST DÜZEYDE TUTMA GAYRETINDEYIZ.

ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmemiz 
önemli. Kuveyt makamlarının iş adamlarımıza verdiği 
desteği şükranla karşılıyoruz. Havalimanı ihalesinin bir 
Türk şirketine verilmesi duyulan güvenin tezahürüdür. 
Limak’ın kendisine ve ülkesine duyulan güveni boşa 
çıkarmayacağını umuyoruz. Türk şirketleri Kuveyt’in 
kalkınma hamlelerine katkı sunmaya hazırdır. Kuveytli 
yatırımcılara bundan sonrada gerekli kolaylıkları 
sağlamaya hazırız. Dünyanın huzuru, bölgemizin 
istikrarına, bölgemizin istikrarı da bizlerin göstereceği 
kararlı tutuma bağlıdır. Türkiye ve Kuveyt olarak 
bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda yapacağımız 
iş birliği, kalbimizi yaralayan görüntülerin önüne 
geçilmesini sağlayacak, önemli gelişmelerin kapısını da 

açacaktır. Kendi sınırlarımızın ötesine taşan sorumluluk 
duygusuyla göstereceğimiz ortak iradenin, diğer ülkeleri 
de harekete geçirebileceğine inanıyorum. 

Biz, dost ve kardeş ülkelerin başında halkına 
zulmeden değil, halkına hizmet eden yöneticiler 
bulunsun istiyoruz. Gönül dünyamızın ayrılmaz bir 
parçası olarak gördüğümüz ülkelerin, zalimler tarafından 
yıkılışına değil, dirayetli ve adaletli liderler tarafından 
imarına şahitlik etmek istiyoruz.” 

“İş birliği ve dayanışma kanallarını sürekli açık 
tutmalıyız” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sonlandırdı: 
“Şüphesiz karşılıklı yarar ve destekle hareket etmeliyiz. 
Dost ve kardeş ülkelerde halkına zulüm eden değil 
hizmet eden yöneticilerin olmasını arzu ediyoruz.”
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  Büyükşehir 
 Belediyelerde Belediyelerinde

Mesken Binde 1 Binde 2
İş yeri Binde 2 Binde 4
Arsa Binde 3 Binde 6
Arazi  Binde 1 Binde 2
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Haber E M L A K  V E R G I S I

EMLAK VERGISI 
HAKKINDA 
BILINMEYENLER
Konut sahipleri, Emlak Vergisi’ni yıl içinde 
iki taksit olarak ödeyebiliyor.

rsa ve bina, konut gibi 
gayrimenkul sahiplerinin 
ödeme mecburiyeti 
olduğu Emlak Vergisi, 
2017 yılında da 2 taksit 
olarak ödeniyor. Yıl 
içinde iki taksit şeklinde 
ödenecek olan Emlak 
Vergisi’nin ilk taksiti 
mart ayında ödenmeye 
başladı, verginin ikinci 

taksit ödemeleri ise eylül ayında 
başlıyor. 

Emlak Vergisi Kanunu Genel 
Tebliği’ne göre, bina, arsa ve 
arazilerin metrekare birim değeri 
2017 için yüzde 3,83 artırıldı. 

Bina veya arazinin maliki, varsa 
intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa 
bina veya arazide malik gibi tasarruf 
edenler Emlak Vergisi’ni ödemekle; 
bir bina veya arazide paylı mülkiyet 
halinde malik olanlar ise hisseleri 
oranında mükellef oluyor. Elbirliği 
mülkiyette ise malikler vergiden 
müteselsilden sorumlu bulunuyor.

EMLAK VERGISI 
BEYANNAMESI NE ZAMAN 
VERILIR?

Emlak Vergisi beyannamesi 
gayrimenkule sahip olunan 
sene içerisinde yıl sonuna kadar 
verilebiliyor. Örneğin 2017 yılı Ocak 
ayında bir ev alındıysa, 31 Aralık 
2017 tarihine kadar Emlak Vergisi 
beyannamesini vermek ile yükümlü 
bulunuluyor. Vergi ödemeleri ise 
2018 yılında başlıyor. 

NEREYE ÖDENIR?
Emlak Vergisi söz konusu 

konutun bağlı olduğu belediyeye, 
gelir idaresinin uygulamaları, 
internet üzerinden, bankalar 
üzerinden ya da belediyenin 
anlaşmalı olduğu bankalar 
ve belediyenin internet sitesi 
veznelerinden, kredi kartı veya 
nakit olarak ödeme yapılabilir.

EMLAK VERGISI IÇIN 
YENIDEN DEĞERLEME 
ORANI

İstanbul’da 2015 yılında 
sahip olunan bir meskenin 
2016 yılındaki emlak vergisi 
değerinin 200 bin TL olduğunu 
düşünürsek; 2017 yılı vergi 
dönemi için yeni oranı: yüzde 
3,83 olduğuna göre, yeniden 
değerleme tutarı: 200 bin TL * 
%3,83 =  7.660 TL, 2017 yılı için 
emlak vergisi değeri: 200.000 TL 
+ 7.660 TL = 207.660 TL oluyor. 
(Bin liraya kadar olan kesirlerden 
sonrası dikkate alınmadı)

İstanbul sınırı, yani 
Büyükşehir Belediyesi içerisinde 
yer aldığı ve mesken olduğu 
için yeniden değerlemeye 
göre bulanan konut değerinin 
binde 2’si Emlak vergisi olarak 
hesaplanacaktır: 207.000 TL* 
%0,2 = 414 TL ödenecek olan 
toplam Emlak Vergisi’dir.

ÖDEME TARİHLERİ 
2016 yılı Emlak Vergisi 1. taksit ödemesi 
1 Mart 2017’de başlarken, son ödeme 
tarihi 31 Mayıs 2017 olarak belirlendi. 2016 
yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemesinin 
başlangıç tarihi 1 Eylül 2017, son ödeme 
tarihinin ise 30 Kasım 2017 olduğu 
açıklandı.
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EMLAK 
VERGISI 

YENIDEN 
DEĞERLEME 
ORANI 2017 

YILI IÇIN 
YÜZDE 3,83 

OLARAK 
BELIRLENDI.

2017 VERGI YILI IÇERISINDE 
ALINAN KONUTLARIN 
DEĞERININ BELIRLENMESI 

Bu hesaplama konutun bağlı 
bulunduğu belediyelerce yapılır.

2017 içerisinde alınan konutlar 
için yani 2017 yılı içerisinde ilk defa 
Emlak Vergisi ödemesi yapacakların 
yeniden değerlemesi ise şu şekilde 
yapılır:

Ankara ilinde bulunan bin 
metrekare büyülüğünde arsa 2017 
yılı içerisinde satın alınıyor. Arsanın 
bulunduğu bölgenin metrekare 
fiyatı 2014 yılı itibarıyla takdir 
komisyonu tarafından 250 TL olarak 
belirlenmiş:

2015 yılına göre yeniden 
değerleme tutarı: 250 TL* %5,055= 
12,63, 2014 arsa m² tutarı 
eklendiğinde 12,63 + 250 TL = 
262,63 TL 2016 yılına göre yeniden 
değerleme: 262,23 TL* %2,79 = 7,31, 
2015 arsa m² tutarı eklendiğinde 
7,31 + 262,63 TL = 269,97 TL 2017 
yılan göre yeniden değerleme: 
269,97 TL *%3,83 =10,34, 2016 
arsa m² tutarı eklendiğinde 10,34 
+ 269,97 TL= 280,30 TL Arsanın 
vergiye tabii değeri: 1000* 280,30 = 
280.300 TL (Binden sonraki kısım 
alınmıyor.)

Büyükşehir Belediyesi 
kapsamında bir arsa olmasından 
dolayı emlak vergisi oranı binde 6 
olarak uygulanıyor. 2017 yılı için 
ödenecek olan toplam emlak vergisi: 
280.000 TL *%0,6 = 1.680 TL 
tutarında. (kaynak: hesapkurdu)

KIMLER EMLAK VERGISI 
ÖDEMIYOR?

2006 yılında alınan Bakanlar 
Kurulu bu hususları şöyle belirtti: 
• Hiçbir geliri olmadığını 

belgeleyenler, 
• Emekliler,
• Gaziler,
• Şehitlerin dul ve yetimlerine ait 

brüt 200 metrekareyi geçmeyen 
tek mesken için Emlak Vergisi 
alınmıyor. 
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Haber DEĞERL END IRME

REIDIN ofis raporu 
1. çeyrek sonuçları

R
EIDIN Ofis Kira 
Endeksi’ne göre, 
İstanbul geneli ofis 
kira değerlerinde, bir 
önceki çeyrek dönem 

verilerine göre üst fiyat segmentinde 
yüzde 0.54, alt fiyat segmentinde ise 
yüzde 0.23 oranında azalış yaşandı.

Ofis binalarının yoğunlaştığı 

14 bölge için hesaplanan 
metrekare kira değerleri baz 
alındığında, Anadolu Yakası’nda 
üst fiyat segmentinde metrekare 
değerlerine göre 28.11 dolar, alt fiyat 
segmentinde ise 18.81 dolar ile en 
yüksek kira değerine sahip bölge 
Ataşehir ofis bölgesi oldu.

En düşük kira gelirine sahip 

bölgelerde ise, üst fiyat segmentinde 
11.96 dolar, alt fiyat segmentinde ise 
6.65 dolar ile Kurtköy ofis bölgesi 
öne çıktı. İstanbul Merkezi İş Alanı 
(MİA) üst fiyat segmenti metrekare 
değeri 34.18 dolar, alt fiyat segmenti 
ise 18.84 dolar olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası’nda ise 
MİA dışındaki ofis bölgelerine 
bakıldığında Maslak ofis bölgesi 
üst fiyat segmentinde metrekare 
değerlerine göre 29.87 dolar, alt fiyat 

REIDIN OFIS KIRA ENDEKSI 2017 BIRINCI ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLANDI.
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İstanbul ofis bölgelerinin yoğunluk haritasında kırmızı alanlar ofis binalarının yoğun olduğu 
bölgeleri gösterirken, sarı-yeşil alanlar ikincil ofis bölgelerini ve gelişmekte olan ofis bölgelerini 
gösteriyor.

Ankara ofis bölgelerinin yoğunluk haritasında kırmızı alan ofis binalarının yoğun olduğu Ankara 
Merkezi İş Alanı’nı, sarı ve yeşil alanlar ise gelişmekte olan ofis bölgelerini göstermektedir.

İzmir’deki ofis yoğunluğu iki ana bölgede toplanıyor. İzmir ofis bölgeleri yoğunluk haritasında 
kırmızı ile gösterilen alanlar, ofis binalarının en yoğun olduğu İzmir MİA ve İzmir Konak ofis 
bölgeleridir. Sarı ve yeşil alanlar ise İzmir’deki gelişmekte olan ofis bölgelerini göstermektedir.

segmentinde ise 20.58 dolar ile en 
yüksek kira değerine sahip bölge 
oldu. En düşük kira gelirine sahip 
bölge ise, üst fiyat segmentinde 7.04 
dolar, alt fiyat segmentinde ise 5.86 
dolar ile Beylikdüzü-Esenyurt ofis 
bölgesi oldu. Avrupa Yakası’nda 
İstanbul Merkezi İş Alanı en yüksek 
kiralanabilir alana sahip bölge oldu. 
Bu bölgede kiralanabilir alanın 
yüzde 91.32’sinin dolu olduğu 
ölçüldü

Anadolu Yakası’nda ise en 
yüksek kiralanabilir alan Ümraniye 
ofis bölgesi oldu. Bu bölgedeki 
kiralanabilir alanın yüzde 
93.57’sinin dolu olduğu gözlemlendi.

REIDIN Ofis Kira Endeksi’ne 
göre, Ankara Merkezi İş Alanı 
(Ankara MİA) ofis kira değerlerinde 
bir önceki çeyrek dönem verilerine 
göre üst segmentte yüzde 0.19, alt 
segmentte ise yüzde 0.52 oranında 
azalış yaşandı. Ankara Merkezi İş 
Alanı ofis binalarının doluluk oranı 
bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 
2.95 artarak yüzde 82.92 oldu.

REIDIN Ofis Kira Endeksi’ne 
göre, İzmir Merkezi İş Alanı (İzmir 
-MİA) ofis kira değerlerinde bir 
önceki çeyrek dönem verilerine 
göre üst segmentinde yüzde 2.69 
artış, alt segmentinde ise yüzde 
0.46 oranında azalış yaşandı. İzmir 
Merkezi İş Alanı ofis binalarının 
doluluk oranı bir önceki çeyrek 
döneme göre yüzde 12 artarak yüzde 
76.94 oldu.

İzmir ikincil ofis bölgesi olarak 
belirlenen Konak ofis bölgesinde 
ise üst segmentinde yüzde 0.09 
azalış, alt segmentinde ise yüzde 1.14 
oranında artış saptandı. Konak ofis 
bölgesinde ofis binalarının doluluk 
oranı bir önceki çeyrek döneme göre 
yüzde 0.83 azalarak yüzde 94.04 
oldu.

ANADOLU YAKASI’NDA 
EN YÜKSEK 
KIRALANABILIR ALAN 
ÜMRANIYE OFIS 
BÖLGESI OLDU

ANKARA

ISTANBUL

IZMIR
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Emsal Transferi 
Uygulaması 
Maltepe’den başladı
İstanbul Maltepe’de belediye, Gülsuyu-Gülensu mahallelerinde 1/1OOO’lik 
planların hazırlanması için harekete geçti. 

stanbul Maltepe’de 40 yıldır 
çözüm bekleyen Gülsuyu-
Gülensu mahalleleri Türk imar 
tarihi açısından bir ilke imza 
atacak. Söz konusu mahalleler 
için hazırlanan 1/5000’lik 
imar planlarına itiraz süresinin 
sona ermesiyle birlikte 
Maltepe Belediyesi, 1/1000’lik 
planların hazırlanması için 
harekete geçti. Plan notlarında 
yer alan ve donatı alanlarında 

kalan vatandaşların mağduriyetini 
ortadan kaldıracak emsal transferi 
uygulaması Türkiye’de bir ilk olacak. 

1.5 MILYON METREKARE 
ALAN DÖNÜŞECEK

Hazırlanan plan ile 1.5 milyon 
metrekarelik alanda yerinde kentsel 
dönüşüm yapılması öngörülüyor. 
Yüzde 29’u donatı ve yol alanı 
olarak tasarlanan planın yüzde 5.3’ü 
ticaret ve konut alanı, yüzde 65.7’si 
ise sadece konut inşasına ayrılmış 
durumda. Parsel büyüklüğüne 
göre ise emsal değerlerinin en üst 
sınırı ise 2.1 olarak belirlendi. Plan 
notlarında yer alan emsal transferi 
uygulamasıyla, yeni planda donatı 
alanları içerisinde evleri bulunan 

vatandaşların konut alanı öngörülen 
parsellere taşınmaları sağlanacak. 

EMSAL - IMAR HAKKI 
TRANSFERI NEDIR?

Kentsel dönüşümün önündeki 
engelleri aşmanın yeni bir yolu 
emsal- imar hakkı transferi. İlk defa 
1908 Yılında ABD’de uygulanmaya 
başlamış, 1979 yılından itibaren de 
Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmış bir 
uygulamadır.

Arsa veya herhangi 
bir gayrimenkul sahibinin 
gayrimenkulü üzerinde var 

Haber K E N T S E L  D Ö N Ü Ş Ü M
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olan, ancak çeşitli sebeplerle 
kullanamadığı imar hakkını; yerel 
yönetim veya resmi kurumlarla 
iş birliği yaparak serbest piyasa 
koşullarında, bir başka projede 
veya mekanda kullanılmak üzere 
menkul (likit) hale getirilmesini 
amaçlamaktadır.

Bu uygulama ile yoğun 
yapılaşmaya izin verilmeyecek 
yerlerde konutu bulunan 
vatandaşlara imar hakkını başka 
bir alana transfer edebilme imkanı 
sağlanıyor. Böylece vatandaşın hakkı 
korunurken, şehrin siluetine etki 

eden bölgelerde dikey yapılaşmanın 
önüne geçiliyor. 

IMAR HAKKI TRANSFERI 
NASIL YAPILIYOR? 

Konuyu bir örnekle anlatmak 
gerekirse: Şehrin ortasında 1000 
metrekare alanlı bir arsanız var, bu 
çok kıymetli arsa şehir planlarında 
‘yeşil alan’ olarak işlenmiş. Siz bu 

arsaya herhangi bir yapı yapamıyor 
ve de her yıl emlak vergisi 
ödüyorsunuz. Bu yükten kurtulmak 
için bu arsayı satmak istiyorsunuz 
ama imarı olmadığı için kimse 
almıyor. Belediyeden kamulaştırma 
talep etseniz bile belediyenin bütçesi 
olmadığı için kamulaştırma da 
yapamıyorsunuz. Özetle arsanızı 
kullanamıyorsunuz.

PLAN NOTLARINDA YER ALAN VE DONATI ALANLARINDA KALAN 
VATANDAŞLARIN MAĞDURIYETINI ORTADAN KALDIRACAK EMSAL 
TRANSFERI UYGULAMASI TÜRKIYE’DE BIR ILK OLACAK.
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yerine, mevcut imar haklarının 
karşılığı olarak yukarıda söz 
ettiğimiz sertifikalardan veriliyor. Bu 
sertifikalar ile mevcut projelerinden 
daire almak veya para karşılığı 
satmak sureti ile borsa aracılığı ile 
müteahhit firma veya belediyeler ile 
anlaşmalar yapıyorlar. 

TRANSFER NOKTALARI 
OLUŞTURULMALI

Şehir Plancısı 
ve İmpo İmar 
Kurucusu Hüseyin 
Oflaz, özellikle 
İstanbul’da merkezde 
5-6 katlı, bitişik 
nizam binaların 
olduğu yerlerde 4-5 
emsal yoğunluğu ile 
yerinde dönüşümü 

gerçekleştirmenin zor olduğunu 
belirtirken, imar hakkı transferinin 
dönüşümü kolaylaştıracağını 
anlatıyor. Hüseyin Oflaz: “Merkezde 
fiziki ve ekonomik olarak ömrünü 
dolduran binaları yıkarak dönüşümü 
başarmak istiyorsak, kentin 
çeperlerinde transfer noktaları 
oluşturulması gerekiyor. Böylece 
devlet ya da özel sektör, dönüşüm 
bölgesinde yaşayanlardan tapusunu 
verenlere yaşamaya hazır haldeki 
transfer noktalarındaki projelerden 
tapu vermeli. Yeni evini aynı yerden 
isteyenlere ise değer artış yöntemine 
göre farkını ödemeleri kaydıyla 
dönüşüm bölgesinden ev verilmeli. 
Çünkü dönüşüm gerçekleştiğinde 
daha sağlıklı, güvenli, sosyal 
donatıları olan bir yer haline gelerek 
gayrimenkul değeri de yükselecek. 

Şu anda kent merkezinde 
metrekaresi 2 bin lira olan yerlerin 
değeri dönüşüm sonrası 4-5 bin 
lira seviyesine çıkacak” yorumunu 
yapıyor.

IMAR TRANSFERININ 
ÖNÜ AÇILSIN 

Taşyapı 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Emrullah 
Turanlı da imar 
transferinin önünün 
açılması gerektiğini 
savunanlardan. 
Apartman ölçeğinde 
dönüşüm çalışmaları 
yapılmasının 
şehre bir değer 

katmayacağına dikkat çeken Taşyapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah 
Turanlı; “Ek emsal hakkı verilerek 
bina bazında yapılan kentsel 
dönüşüm çalışmalarının kimseye 
faydası yok. Yeşil alan ve sosyal 
alanlar artmıyor. Dünyanın birçok 
yerinde imar transferi ile kentsel 
dönüşüm yapılıyor” dedi. 

BAKANLAR KURULU’NUN 
GÜNDEMINE GELIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki’nin kentsel 
dönüşüme ilişkin geçtiğimiz 
günlerde yaptığı bir konuşma, 
dönüşümün ülke gündemindeki 
hayatiyetini ortaya koyarken, 
dönüşümü kolaylaştıracak emsal 
transferi konusunun da bir kez 
daha düşünülmesine neden oldu. 
Bakan Özhaseki bu konuşmasında 
imar hakkı transferi konusunun 

Haber K E N T S E L  D Ö N Ü Ş Ü M

Aynı bölgede imarı olan arsaların 
yüzde 50 inşaat alanına sahip 5 katlı 
imar hakkı var olduğunu sayalım. 
Bu durumda sizin bu arsa üzerine 
yapacağınız 5 katlı bina imarı 
hakkınız zayi olmuş durumda. İşte 
yapılmaya çalışılan bu hakkın size 
geri verilmesi işidir.

Bu alanları kamulaştıracak bir 
bütçe olmadığı için, size bu kayıp 
hakkınızın parasını ödeyecek bir 
sistem geliştiriliyor. Öncelikle 
arsanızın bulunduğu alandaki 
kıymet takdirleri yani bina emsal 
değerleri göz önüne alınarak sizin 
bu arsaya 5 katlı bir bina yapılsaydı 
değeri ne olurdu sorusunun cevabı 
niteliğinde, kayıp olan hakkınızın 
tespiti yapılıyor. Daha sonra 
belediyelerce kurulacak olan imar 
hakkı borsasına kote edilmek üzere 
bir sertifika verilerek, size kayıp olan 
hakkınızı paraya çevirebileceğiniz 
bir sertifika veriliyor. Siz de bu 
sertifikayı kurulan borsada işleme 
koyarak değer kazanmasını bekliyor 
veya talipli olan müteahhitlere bu 
hakkınızı para karşılığı satıyorsunuz.

Sizden bu hakları alan 
müteahhit, inşaat ruhsatı almış 
olduğu 3 kat imarlı arsası üzerine, 
sizden satın aldığı 5 kat imar hakkını 
da ilave ederek 8 katlı bir bina 
yapma hakkını elde ediyor. Üstelik 
bu imar hakkı, A şehrinden alınıp 
B şehrinde, kırsal kesimden alınıp 
kentsel kesimde, kullanılabiliyor. 
Böyle durumda arsa sahibi parasını 
alırken, arsa da belediyeye kalıyor.

Bir başka açıdan bakıldığında 
belediye veya bakanlık birlikte 
hareket ederek şehir merkezindeki 
bir bölgeyi riskli alan ilan ediyor, 
bu alanda artık yeni inşaat ruhsatı 
verilmeyeceği için, mevcut depreme 
dayanıksız binaların kamulaştırması 
da çok pahalı olacağı için, riskli 
alan ilan edilmesiyle bu bölgede 
yer alan binaların yıkılmasına 
karar veriyor. Yasa ile kentsel 
dönüşüm kapsamında, maliklere 
veya kiracılara belli bir süre ile kira 
yardımı yapmak koşulu ile bölge 
boşaltılıyor ve yıkıma başlanıyor. 
Burada daha önce evi bulunan 
kişilere de kamulaştırma bedeli 

Taşyapı 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Emrullah 
Turanlı

Şehir Plancısı 
ve İmpo İmar 

Kurucusu 
Hüseyin Oflaz
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önümüzdeki günlerde Bakanlar 
Kurulu’nda ele alınacağını da 
haber verdi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki 1999 yılı 
öncesinde yapılan 15 milyon binanın 
eğer yarısı değişmek zorundaysa 
15 senelik hedef çerçevesinde her 
sene 500 bin binanın yenilenmesi 
gerektiğini açıkladı ve “15 sene bunu 
devam ettirirsek çok rahat bu işin 
altından kalkarız, depreme hazırlıklı 
oluruz” dedi. 

Kentsel dönüşümün yeniden 
baştan sona elden geçirmek 
gerektiğini anlatan Bakan Özhaseki; 
“Kentsel dönüşüm önümüzde bir 
fırsata dönüşebilir, deprem gerçeği 
bizim için bir fırsat alanı doğurabilir. 
Kentsel dönüşüm işini doğru 
yaparak bir taraftan da depreme 
hazırlıklı hale getirmeliyiz. Doğru 
bir mantıkla yerinde çözümün nasıl 
olacağı, konut sayısını arttırmadan 
bir taraftan da bunu fırsata 
dönüştürüp akıllı, yeşil, çevreci 
binalara nasıl dönüştüreceğimizin 
hesaplarını yapıyoruz” diye konuştu.

İmar hakkı transferi ve 
gayrimenkul sertifi kası ile ilgili 
çalışmaların zaten başladığını 
belirten Bakan Özhaseki; “Bunlar 
da önümüzdeki günlerde yavaş 
yavaş devreye girecekler. Tüm 
bu formüller Bakanlar Kurulu’na 
sunulacak. Ortak kabulün 
oluşmasının ardından yasaya 
dönüştürülecek ve meclise 
sunulacak” dedi.

‘HER ŞEHRIN IMAR 
YÖNETMELIĞI AYRI OLACAK” 

Hali hazırda İstanbul gibi 
nüfusun yoğun olduğu şehirlerde, 
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi veya 
Sivas’ın Şarkışla ilçelerindeki imar 
yönetmeliklerinin aynı olduğuna 
dikkati çeken Özhaseki; “Böyle bir 
şey olamaz. Her yerin özellikleri 
kendine hastır. Oranın kendine 
has iklimi, coğrafyası, topografyası, 
eskiden gelen bir şehircilik geleneği 
ve hali hazırdaki yerleşimi çok 
farklıdır. Bütün bunları aynı potada 
tutmak biraz haksızlık olur. 500 
nüfuslu küçük bir mahalle ile 
15 milyonluk bir şehir için imar 
yönetmeliğini aynı tutarsanız, bazen 
bu doğru sonuç verir bazen de çok 
yanlış sonuçları ortaya çıkarır” diye 
konuştu. 

Özhaseki, bu sistemin yanlış 
olduğunu, bireylerin eldeki imar 
yönetmeliklerine dayalı olarak 
bunu çok kötüye kullandıklarını 
da gördüklerini ifade etti. Bazı 
projelerde 100 metrekarelik bir 
ev için 90 metrekarelik balkon 
getirildiğine dikkati çeken 
Özhaseki; “Bunu göz göre göre 
nasıl kabul edeceksiniz. Bütün 
bunların önünü kesmek lazım. Şehir 
silüetlerinin bozulması da o yüzden. 
Şehirlerimizin kimliği kaybolmuş 
vaziyette. Eskiden Selçuklu’nun bir 
kimliği vardı, 900-1000 sene önce 
600 sene önce Osmanlı’nın bir 
kimliği vardı. Şimdi mühendisimiz 

var, mimarımız 
var, bilenlerimiz 
var, paramız ve her 
şeyimiz var. Bir şehir 
medeniyeti kurmak 
lazım. Bunun için 
de bu yönetmelikler, 
imar kanunları çok 
önemli” şeklinde 
konuştu. 

Özhaseki, bu kapsamda bakanlık 
olarak önce imarın değişmez 
kurallarını ortaya koyacaklarını 
belirterek, ikinci olarak da bu 
çalışmanın şehirlere gönderileceğini 
ve orada şehrin özelliklerine göre 
gereken eklemelerin yapılmasını 
isteyeceklerini aktardı. 

Şehirlerden gelen eklemelerin 
genel kurallara aykırı olmaması 
durumunda kabul edileceğini 
ve böylelikle her şehrin imar 
yönetmeliğinin ayrı olacağını 
bildiren Özhaseki; “İstanbul’un, 
Adapazarı’nın, Samsun’un, 
Adana’nın imar yönetmeliği 
ayrı olacak. Böyle bir çalışma 
yapıyoruz. Herhalde bu çalışmayı 
da 6 ay içerisinde bitiririz diye 
düşünüyorum. O yüzden eski imar 
yönetmeliği 6 ay kadar uzatıldı” 
dedi.

Çevre ve 
Şehircilik 

Bakanı Mehmet 
Özhaseki

HAZIRLANAN PLAN ILE 1.5 
MILYON METREKARELIK 
ALANDA YERINDE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLÜYOR. 

ŞEHIRLERIMIZIN KIMLIĞI KAYBOLMUŞ VAZIYETTE. ESKIDEN 
SELÇUKLU’NUN BIR KIMLIĞI VARDI, 900-1000 SENE ÖNCE 
600 SENE ÖNCE OSMANLI’NIN BIR KIMLIĞI VARDI. ŞIMDI 
MÜHENDISIMIZ VAR, MIMARIMIZ VAR, BILENLERIMIZ VAR, 
PARAMIZ VE HER ŞEYIMIZ VAR. BIR ŞEHIR MEDENIYETI 
KURMAK LAZIM.
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Kentsel dönüşüm 
kredisinde fırsat 
sürüyorsürüyor Sağlam olmayan binasını yıktırarak yeni 

bina yaptırmak isteyen hak sahipleri için 
tanınan kentsel dönüşüm kredisi faiz 
desteğinde fırsat sürüyor. 
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ralık 2016 tarihinde 
sona ereceği açıklanan 
faiz desteğinde 
süre, Aralık 2017’ye 
kadar uzatılarak 
çok daha fazla hak 
sahibinin bu fırsattan 
yararlanabilmesinin 
önü açılmış oldu.

Peki kentsel 
dönüşüm kredisi 
nedir, hangi bankalar 

bu krediyi vermektedir ve çok daha 
önemlisi devletin faiz desteğinden 
ne almamız gerekir? İşte yanıtları…

Resmi gazetede yayınlanan 
uzatma kararıyla birlikte kentsel 
dönüşüm için hak sahiplerinin 
kullandığı kredilere sağlanan 
faiz desteği aynı şekilde devam 
etmektedir. Buna göre bağımsız 
bölüm başına (konut veya iş yeri) 
125 bin TL ye kadar kredi alınabilir, 
bu kredinin 10 yıl içinde geri 
ödenmesi gerekmektedir.

İlk 2 yıl yeni binanızın inşaatı 
bitene kadar da ana para ödemesi 
ertelenebilir. Çıkan faizin 4 puanı 
devlet tarafından karşılanacaktır. 
Örneğin; 125 bin TL kredide 
vatandaşın cebine kalan para 
yaklaşık 30-35 bin TL arasıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDISI 
NASIL ALINIR

Resmi gazetede yayınlanan 
kentsel dönüşüm yasasında depreme 
dayanıksız veya kullanım ömrünü 
tamamladığına kanaat getirdiğiniz 
evinizi, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından anlaşmalı 
bankalardan istenilen şartları 
yerine getirmeniz durumda devlet 
destekli kentsel dönüşüm kredisi ile 
alabilirsiniz. 

Ancak bankalara başvurmak 
yerine devletin özel hesabından 
kredi kullanmak için bulunduğunuz 
yerdeki Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne de başvurabilirsiniz. 
İl müdürlüğünün onaylaması 
halinde başvurunuz bakanlığa 
yönlendirilecektir. Konutunu kendi 
imkanları ile yapmak isteyenlere 
açılan kredinin yüzde 25’i peşin, 
geri kalanı ise inşaatın ilerleme 

oranına göre 3 eşit taksitte hesaba 
yatırılacaktır. Onaylanan kredi 
kapsamında bakanlıkça teminat 
alınacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
KREDISI VE KIRA YARDIMI 
BAŞVURULARI NASIL 
YAPILIR?

Bir nevi devlet destekli konut 
kredisi olan kentsel dönüşüm kredi 
desteği ve kira yardımı alabilmeniz 
için ya ömrünü tamamlamış bir 
binanız olmalı ya da o nitelikteki 
binanın içinde yer alan dairede 
kiracı olmanız gerekmektedir. 

Ömrünü tamamlamış (depreme 
dayanıklılığını yitirmiş, ekonomik 
anlamda özelliğini kaybetmiş, 
yıkılma tehlikesi olan vb.) bina 
sahibi ve kiracısı devletten faiz 
desteği ve geri ödemesiz kira 
yardımı alabilmesi için izlemesi 
gereken yolun başında T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş olan başta 
belediyeler, üniversiteler, meslek 
odaları ve özel yüklenici bakanlık 
tarafından lisanslı firmalara başvuru 
yapmaları gerekmektedir. Yapılan 
başvurular sonrasında binanın 
kentsel dönüşüm alabilmesi için 
‘Riskli Yapı’ veya ‘Riskli Alan’ 
tüzüğüne uygundur raporu 
hazırlanır ve hazırlanan risk raporu 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
onay alınması için sunulur. 

Sunulan risk raporu neticesinde 
onaylanan rapor sonrasında riskli 
yapıda yer alan kiracı ve ev sahibi 
arzu etmesi durumda devletten 
geri ödemesiz olarak kira yardımı 
ve eşya taşıma giderleri için hibe 
alabilirler. Vatandaşın devletten 
kentsel dönüşüm yasası kapsamında 
kira yardımı alabilmesi için ‘Riskli 
Yapı’ raporu alınmış olan binada 
en az 1 yıl boyunca kiracı veya ev 
sahibi olarak ikamet etmiş olması 
gerekmektedir. Şartlara uygun 
olan kiracı veya ev sahibi dilekçe 
ile başvuru yapması durumda 
devletten 1,5 yıl (18 ay) boyunca 680 
TL olarak kira yardımı alabilirler. 
Binada kaç adet dairesi olursa olsun 
konut sahipleri sadece oturduğu 

daire için devletten kira yardımı 
alabilir. Devletin kentsel dönüşüme 
desteği sadece kira yardımı ve kredi 
faiz desteği ile sınırlı kalmayıp 
eşya taşınması durumda yine geri 
ödemesiz kredi olarak 1,360 TL hibe 
verilmektedir.

Kentsel dönüşüm yasası 
kapsamında devlet ile iş birliği 
içerisinde yer alan anlaşmalı 
bankalar şartları sağlayarak başvuru 
yapan vatandaşlara olanaklarını 
sunmaktadır. A, B sınıfı verimlilik 
ve standart faiz desteği sunan 
bankalar 120 ay vadeli olmak üzere 
başvuru yapan kiracı veya mülk 
sahibine yüzde 33, yüzde 37, yüzde 
41 oranlarında kredi olanakları 
sağlamaktadır.

Burada yapı sahiplerinin bilmesi 
gereken en önemli husus ise yıkılan 
ve yeniden yapılacak olan binada 
en fazla 5 daire için devletten faiz 
desteği alabilmesidir. Devlet mülk 
sahibine daire başına 125 bin TL 
uygun faizli kredi sunar ve en fazla 
625 bin TL kadar faiz desteği ile 
destekler. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
KREDISI VEREN BANKALAR 
HANGILERIDIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından riskli yapı olarak kabul 
edilen binaları iyileştirilmesi adına 
devlet teşvikli kredi başvurusu 
yapacak olan vatandaşlar Türkiye 
İş bankası, Deniz bank, Akbank, 
Halk bank, Türkiye Finans bankası, 
Türkiye Vakıflar bankası, Yapı kredi, 
Bank Asya, TEB, Garanti, Şeker 
bank, Kuveyt Türk, Türkiye Ziraat 
bankası, Finans Bank, ING Bank’a 
başvuruda bulunabilirler.

DEVLET KREDISININ GERI 
ÖDENME ŞARTLARI

Kredi geri ödemeleri brüt 
inşaat alanına göre yapılacak. 100 
metrekareye kadar olan konutlar için 
120 aya, 100-150 metrekare konutlar 
için 84 aya, 150 metrekareden büyük 
konutlar için 60 aya, 50 metrekareye 
kadar olan işyerleri için 48 aya, 50 
metrekareden büyük işyerleri için 36 
aya kadar taksitlendirilebilir.
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imar durumunu 
sorgulayın

YATIRIM IÇIN ADIM ATMADAN

on dönemde özellikle 
konut dışında 
yatırımlarını arsa 
üzerine yapmak 
isteyen vatandaşlar, 
dolandırıcıların yeni 
hedefi haline geldi. 
Dolandırıcıların 
yeni yöntemi ise; 
gayri resmi işlemler 
ve sahte evraklarla 
hazineye ve başka 

kişilere ait arsaları vatandaşlara 
satmak. Birikimini arsa yatırımı 
yaparak değerlendirmek isteyenlerin 
dolandırıcıların tuzağına düşmemesi 
için uzmanların uyarıda bulunduğu 
konuların başında imar durumunun 
sorgulanması geliyor.  

Birikimini arsa yatırımı 
yaparak değerlendirmek 
isteyenlerin 
dolandırıcıların 
tuzağına düşmemesi 
için uzmanlar uyarıda 
bulunuyor: imar 
durumunu sorgulayın. 

İMAR DURUMUNU ÖĞRENİN
Uzmanlar arsanın imar durumu 

hakkında ilgili belediyeden bilgi 
alınması gerektiğini belirterek 
şu uyarılarda bulunuyor: 
“Tapu senedinde ada, pafta, 
parseli belirtilen arsanın alıcıya 
tekabül edip etmediği kontrol 
edilmeli. Bunun için de Kadastro 
Müdürlüğü’nden tapu senedinde 
belirtilen arsanın sınır tespiti 
istenebilir. Kadastronun geçmediği 
bölgelerden arazi almak risklidir. 
Bu durumlarda arsanın bağlı 
bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne 
gidilerek, tapu kütüğüne bakıp 
arsanın satışı ile ilgili aleyhte şerh 
olup olmadığı kontrol edilmeli. 

Kırsal alanda imar izni genellikle 
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yüzde 5 olmaktadır. Bu nedenle, 
kırsal alanda 5 dönümden az arazi 
satın almayın. Arazinin hisseli mi, 
yoksa tek kişiye mi ait olduğunu 
mutlaka kesinleştirin. Orman 
köylerinden arazi alırken dikkatli 
olun, arsa tapularını önceden 
inceleyin. SİT alanı, baraj-göl 
koruma alanı ya da barajlara su 
akıtan dere kenarlarından arazi 
almayın. Arazi alındıktan sonra 
imkanlar elveriyorsa etrafını telle 
çevirin ya da çit olacak şekilde 
ağaçlandırın. En önemli husus ise 
tapuyu almadan asla para ödemeyin.

İMARLI ARSA ALIN
Arsa yatırımları için genelde 

gelişmemiş bölgelerin tercih 
edilmesi öneriliyor. Eğer riski 
göze alamıyorsanız, mutlaka 
imarlı arsalara yatırım tercih edin. 
İmkanlar ölçüsünde, mümkün 
olduğu kadar büyük arsa alınması 
da öneriliyor. Altyapısı değersiz 
olan yerler kısa vadeli düşünen 
yatırımcılar tarafından tercih 
edilmemeli. Yeni sanayileşen ya 
da yol geçen bölgelerde şehirlerin 
geliştiği yönü önceden görüp arsa 
alanlar kısa sürede çok büyük 
paralar kazanıyor. Büyük projelerin 
yanında arsa almak daima karlıdır.” 

İMAR DURUM BELGESİ 
NEDİR?

Uzmanların uyarılarında adı 
geçen imar durum belgesi, arsada 
ne kadar büyüklükte bir inşaata izin 
verileceği; inşa edilecek yapıların 
ne kadar yükseklikte olacağı, tevhid 
ve ifraz şartları; arsa üzerinde nasıl 
bir yapılaşma olabileceğini gösteren 
evraktır. Bir başka deyişle, bir 
arsanın içinde bulunduğu bölgenin 
imar planına ve imar yönetmeliğine 
göre nasıl kullanılabileceğinin 
sınırlarını gösteren belgeye imar 
durum belgesi  denilir.

PEKİ, İMAR DURUMUNU 
ÖĞRENMENİN YOLLARI 
NELERDİR?

İmar durumunun belge olarak 
alınmak istenmesi halinde belediye 
tarafından belli miktarlarda 

harç talep ediliyor. İmar durum 
belgesinin belediyeden alınabilmesi 
için dilekçe, tapu aslı, çap aslı ve 
vekaletname gerekiyor. Ancak, 
sadece bilgi amaçlı olmak üzere 
internetten online olarak da imar 
durumu sorgulanabiliyor. 

ONLİNE İMAR DURUMU 
SORGULAMA!

Büyükşehir belediyelerine bağlı 
ilçe belediyelerinde e-belediye 
uygulaması ile online imar 
durumu sorgulanabiliyor. Fakat bu 
e-imardaki bilgilerin bilgi amaçlı 
olup, kesinlikle yasal geçerliliği 
olmadığını bilmeniz gerekiyor. 
Yasal bilgi alınabilmesi için ilgili 
belediyenin imar ve şehircilik 
birimlerine gereken belgelerle 
başvuru yapılması gerekiyor. 

İMAR PLANLARI 
BELEDİYELERİN WEB 
SAYFASINDA

Her belediyenin kendi sitesinde 
imar durumunu online sorgulamaya 
yarayacak hizmetler genelde 
bulunuyor. Bu hizmet bazen 
belediyelerin kent rehberi adıyla 
verilebiliyor. Örneğin Gelibolu 
Belediyesi’nin resmi web sitesinde 
faaliyete geçen Gelibolu Kent 
Rehberi’ne girildiğinde ilçeye ilişkin 

Arsa yatırımları 
için genelde 
gelişmemiş 
bölgelerin 

tercih edilmesi 
öneriliyor.
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Sektörden İ M A R  D U R U M U

tüm adres, kadastro verileri, bina 
fotoğrafları, 360 derece panoramik 
yol fotoğrafları ve elektronik imar 
durumuna ulaşılabiliyor. 

İmar durumu sorgulaması kadar 
bağlı bulunulan belediyedeki son 
imar planlarından da haberdar 
olmak gerekiyor. Örneğin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine 
göre ilan edilen imar planları da 
İBB’nin web sayfasında açıklanıyor. 

PARSEL PAFTA SORGULAMA 
ARAZİ HAKKINDA BİLGİ 
VERİR

Daha dar kapsamlı olarak 
parsel - pafta sorgulama işlemi 
yaparak da arazi hakkında bilgilere 
ulaşabilirsiniz. Yani arazinin 
kime ait olduğunu, kaç metrekare 
olduğunu, imarlı olup olmadığını, 
parsel bilgilerini, pafta bilgilerini ve 
ada bilgilerini öğrenebilirsiniz. 

Parsel - pafta sorgulama işlemi 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı bir işlemdir. Online olarak 
gerçekleştirebileceğiniz bu işlemi 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 
giderek de gerçekleştirebilirsiniz. 

Bir yolculuğa çıktığınızda 
veya gezerken bir arsa, arazi 
gördüğünüzde bu yer sizin hoşunuza 
gidebilir. Bu arsayı gördüğünüzde 
kimin olduğunu veya projenizi 
gerçekleştirmek için uygun olup 
olmadığını öğrenebilmek için 
parsel - pafta sorgulama işlemini 
gerçekleştirmeniz gereklidir.  
Parselin bir vakıfa veya devlete mi 
ait olduğunu ya da bir bireye mi ait 
olduğunu parsel pafta sorgulama 
işlemi ile birlikte öğrenebilirsiniz. 
Parsel - pafta sorgulama işlemi ile 
birlikte ayrıca arazinin kaç metrekare 
olduğunu öğrenebilirsiniz.

Genellikle inşaat sektöründe 
veya tarım sektöründe çalışan 
vatandaşlar bu sorgulama işlemini 
gerçekleştirmektedir. Bu vatandaşlara 
sürekli arsa veya arazi gerekli olduğu 
için arsa arama içindedirler.  

Şehir Plancısı Hüseyin Oflaz, 
imar durumu ve parsel-pafta 
sorgulama gerekçelerinin sadece 
dolandırıcılara karşı önlem almak 
veya satın alınacak arsanın kime 
ait olduğunu sorgulamaktan ibaret 
olmadığının altını çiziyor. Hüseyin 
Oflaz, inşaata başlamadan önce 
yapılacak binaya mimari proje 
hazırlamak için de bölgenin imar 
durumunun öğrenilmesi gerektiğini 
dile getiriyor.  Oflaz: “Aksi takdirde 
imara uymayan yapılara iskan 
belgesi düzenlenmiyor” uyarısında 
bulunuyor.

Şehir Plancısı Hüseyin Oflaz, 
imar durumunu sorgulamanın, 
güvenli yatırım yapmanın en önemli 
adımlarından biri olduğuna da dikkat 
çekiyor.

TAPUYU İNCELEMEDİM DEME 
HAKKINIZ YOKTUR

Hüseyin Oflaz, mülkiyet 
hakkının en büyük güvencesi olan 
tapu sicilinin bile bazen yatırımın 
güvenliğini sağlamada tek başına 
yeterli olamayacağının altını 
çizerek şu uyarıda bulunuyor: “Bir 

PARSEL  VE 
PAF TA NED IR?

Parsel pafta sorgulama işlemini gerçekleştirmek 
için ilk önce parsel ve paftanın ne olduğunu 

öğrenmemiz gerekir. İmar yasaları baz alınarak 
sınırları belli olan arazilerin her parçasına verilen 

isim parseldir. Pafta ise belirli ölçeklere sahip 
büyük harita, plan veya modeli oluşturan 

her birine verilen isimdir.
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taşınmazın malikinin kim olduğunu 
öğrenebilmek için tapu kütüğüne 
bakılması gerekmektedir. Taşınmaz 
üzerinde başkalarına ait haklar 
varsa bunlar da yine tapu sicilinden 
görülebilir.

Malikten başkalarına ait 
bu haklara takyidat (kısıtlama) 
denmektedir. Kamu kurum ve 
kuruluşları da kendi görev alanları 
ile ilgili konularda tapu üzerine 
takyidat koydurabilir. Haciz, tedbir, 
kamulaştırma, imar gibi takyidatlar 
bunlara örnektir.”

SINIRLAMALARI 
ÖĞRENMENİN YOLU DA 
İMARI SORGULAMAKTAN 
GEÇİYOR

Medeni Kanuna göre hiç kimse 
tapu sicilinde mevcut bir hakkı 
bilmediğini iddia edemez. Bu 
nedenle taşınmaz alacak kişilerin 
öncelikle tapu dairesine gidip 
taşınmaz sahibinin kim olduğunu 
ve tapu üzerinde kısıtlamalar olup 
olmadığını öğrenmeleri gerekir. 
Taşınmazı satın aldıktan sonra; 
“ben bu kısıtlamaları bilmiyordum, 
tapuyu incelemedim” deme imkanı 
yoktur. Tapudaki takyidatlar 
gayrimenkul yatırımı yapacaklar için 
bilinmesi gereken bir risktir. Ancak 
çok önemli bir risk daha vardır. 

Maalesef bütün takyidatlar 

tapuya işlenmemektedir. Bazı kurum 
ve kuruluşların gayrimenkulle 
ilgili planlamaları, haritaları tapu 
sicilinde yer almamaktadır. İşte 
bunları öğrenmenin yolu da mülkün 
imar durumunu sorgulamaktan 
geçmektedir.

Belediyelerin online imar 
durumu sorgulama hizmetlerinin 
yanı sıra son dönemde özel sektörün 
de bu konudaki hizmetleri devreye 
girmeye başladı. İmardurumu.com 
da bunlardan biri. 

İmardurumu.com’u diğer 
e-sorgulama hizmetlerinden 
ayıran özelliği, plan notlarına de 
yer veriyor olması. Plan notları, 
inşaat hesapları, harita, bölgedeki 
büyük  yatırımlar gibi farklı detaylar 
imardurumu.com’u mevcut online 
imar sorgulama hizmetlerinden 
ayırıyor. Portal yöneticileri, vakti 
olmayan ve imar durum belgesine 
hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak 
isteyen yatırımcı ve yatırımcı 
adaylarının tek tuşla tüm bu 
hizmetlere ulaşabileceğini anlatıyor. 

Söz konusu hizmetler sadece 
bireysel yatırımcıları değil, 
gayrimenkul geliştiricileri, 
sigortacılar, müteahhitler, değerleme 
uzmanları gibi mülkün üzerindeki 
inşaat hesaplamalarından da 
haberdar olmak isteyen pek çok 
kitleyi ilgilendiriyor. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ TARAFINDAN 
3194 SAYILI KANUNUN 8. 

MADDESİNE GÖRE İLAN 
EDİLEN İMAR PLANLARI DA 
İBB’NİN WEB SAYFASINDA 

AÇIKLANIYOR. 

Şehir 
Plancısı 
Hüseyin 

Oflaz

• Parselin harita üzerindeki yeri, ulaşım 
bilgileri, bölgesindeki hastane, AVM, 
üniversite vb yatırımlar da mülkün 
değerini etkileyen unsurlardır. Bunlar 
da basit bir imar durumu sorgulaması 
ile öğrenilebiliyor.

• Bir anlamda imar durum belgesi, bir 
arsanın üzerinde inşaat yapılması 
halinde yatırımınızın gerçek değerinin 
nereye ulaşabileceği, yatırımın prim 
potansiyelinin ne olduğu konusunda 
size yön göstermektedir ya da satın 
almaya niyetlendiğiniz mülkün 
ne kadar sorunlu ya da sorunsuz 
olduğunu göstererek size yatırım 
kararınızda aydınlatıcı olacaktır.

PRIM 
POTANSIYELINI 

IMAR 
DURUMUNDAN 

ÇIKARABILIRSINIZ
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Haber U L U S L A R A R A S I  İ L İ Ş K İ L E R

Ortadoğu’daki iş fırsatları
Ortadoğu, yaşadığı 
çalkantılara rağmen, 
yurt dışında 
yatırım yapan Türk 
şirketleri için hala 
önemli fırsatlar 
sunuyor. 

rtadoğu’da pek çok ülke 
100 milyarlarca dolarlık 
altyapı-üstyapı, enerji 
ve sağlık yatırımları için 
kesenin ağzını açıyor. 
Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’nun (DEİK) 
Ortadoğu ve Körfez 
ülkelerindeki gelişimi 
ortaya koyan Nisan 
2017 tarihli ‘Ekonomik 

Değerlendirme Raporu’na göre de, 
2017 ve sonrasında son yıllarını 
savaşlar ve göçlerle geçiren bölgede 
ekonomi yeniden gündemin ilk 
sıralarına yerleşmeye başlayacak. 

Ekonomist dergisi, bölgedeki 
fırsatlara dikkat çektiği haberinde 
Türkiye’nin halı, demir çelik, 

hububat ve bakliyat ürünleri 
pazarında yüksek paya sahip 
olduğunu, makine, otomotiv, 
elektrikli cihazlarda ise payının 
düşük seviyelerde bulunduğuna 
dikkat çekiyor.

Buna karşılık Ortadoğu 
ülkelerinin geçtiğimiz beş yıllık 
dönemde en çok talep artışı 
gerçekleştirdiği sektörlerde ilk 
sırada savunma sanayii bulunuyor. 
Bu sektörü hazır giyim, gemi ve yat, 
eczacılık ürünleri ve mobilya sektörü 
takip ediyor.

Ortadoğu’da özellikle inşaat, 
gıda, perakende, giyim ve tekstil 
gibi sektörlerde fırsatlar bulunuyor. 
İnşaat sektörü, bu ülkelerin 
ekonomilerini çeşitlendirirken 
dayandıkları başlıca sektör olma 
özelliği taşıyor. Büyük altyapı 
yatırımları, ulaşım ağlarının 
artırılması gibi projeler mevcut. 
Bölgenin iklim özellikleri nedeniyle 
gıda üretiminin sınırlı olması da 
Türk gıda sektörü açısından ihracat 
fırsatı yaratıyor. Bu arada, İran 
otomotiv, gıda, turizm, enerji, tıp 
gibi sektörlerde hem yatırım hem de 
ihracat potansiyeli taşıyan bir ülke 

olarak öne çıkıyor. İşte bölgedeki 
ülkelerden Türk iş adamlarını 
ilgilendirebilecek iş fırsatları…

SUUDİ ARABİSTAN
Ülkede, Mekke ve Medine 

şehirlerini birbirine bağlayacak 
olan 14 milyar dolar değerindeki 
hızlı tren projesi bulunuyor. ‘Yeni 
Taif Şehir Projesi’ kapsamında bir 
uluslararası havalimanı, üniversite, 
yerleşim alanları ve OSB inşa 
edilecek. Ayrıca turizm sektöründe 
bu yıl içinde 68 yeni otel devreye 
alınacak. 32 yeni hastane, iki tıp 
şehri yapılması da planlanıyor. 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 
Ülkede Dubai tramvayı ikinci 

faz yatırımı takip edilmesi gereken 
işlerden biri. Dubai Serbest Bölge’de 
kurulacak lojistik merkez de fırsat 
sunuyor. İzlenmesi gereken bir 
diğer ihale ise Dubai ile Abu Dabi’yi 
birbirine bağlayacak ve ulaşımı 12 
dakikaya indirecek proje. 

İRAN 
Türkiye’den altın başta olmak 

üzere, çelik profi l, otomotiv yan 
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ORTADOĞU’DA 
ÖZELLİKLE 
İNŞAAT, GIDA, 
PERAKENDE, 
GİYİM VE 
TEKSTİL GİBİ 
SEKTÖRLERDE 
FIRSATLAR 
BULUNUYOR.

sanayi, sentetik iplik, inşaat akşamı, 
plastik levha ve elektrik motorları 
ihraç edilirken, kozmetik, sağlık 
ve perakende sektörlerinde önemli 
fırsatlar bulunuyor. Ayrıca turizm 
altyapısının oluşturulmasında, 
özellikle havaalanı, karayolu, otel 
ve konaklama tesislerinin inşası, 
işletilmesi konusunda iş imkanları 
söz konusu.

SURİYE 
Son beş yılını ağır bir iç savaşın 

pençesinde geçiren Suriye, savaş 
öncesinde Türkiye’nin en önemli 
ihracat pazarlarından biriydi. Şimdi 
ise Suriye ile ticari ilişkilerin yeniden 
eski günlerine dönmeye başlaması 
bekleniyor. 

BAHREYN
Enerji, konut ve sağlık 

sektörlerinde önemli projeleri 
hayata geçirmeye hazırlanan 
Bahreyn’de 1 milyar dolar 
değerindeki Kral Abdullah Tıp Şehri 
Projesi, Konut Bakanlığı’nın 25 
bin konutun yapımı için sözleşme 
imzalamaya başlaması, doğalgaz 
ithalat santrali yatırımı ve güneş 

enerjisine dönük panel üretimi öne 
çıkan işlerden birkaçı. 

KATAR
Katar’da önümüzdeki yıllar 

için planlanan 200 kadar yatırım 
projesinin toplam tutarı yaklaşık 
200 milyar dolar olarak ifade 
ediliyor. Bunun yüzde 43’ü altyapıya 
giderken, kalanının sağlık ve 
eğitim sektörleri için kullanılması 
bekleniyor. Katar’ın 2022 Dünya 
Kupası’na ev sahipliği yapacak 
olması da önemli fırsatlar sunuyor. 

UMMAN
Ülkede yatırım için öne çıkan 

sektörler ise enerji ve turizm. 
Devlete ait Sohar Aluminiyum, 
kapasitesini 3 katına çıkarmak için 
4 milyar dolar yatırım planlıyor. 
Turizm sektöründe ise oda sayısının 
2020’ye kadar 20 binden 24 bine 
çıkarılması planlanıyor. 

FİLİSTİN
Türkiye’den özellikle ayva, elma, 

patates, kuru soğan gibi ürünlerin 
gittiği Filistin’e ihracatta öncelikle 
engellerin aşılması bekleniyor. 

KUVEYT
Türkiye’nin petrol ithalatı yaptığı 

ülkelerden biri olan Kuveyt, ticari 
dengede eksi yazılan bir pazar. 
Kuveyt ihracatta demir çubuklar, 
savaş taşıtları, halı, hazır giyim 
ürünleriyle öne çıkıyor. Fakat 
Kuveyt’in petrole bağımlılığını 
azaltmak ve istihdamı artırmak 
amacıyla hazırladığı Vizyon 2035 
eylem planına göre 
bölgesel lojistik 
merkez olmayı 
planlayan ülke, ticaret 
ve fi nans merkezine 
dönüşerek yatırımlar 
çekmeyi hedefl iyor. 

Bu noktada 2019 
yılına kadar devreye 
girecek 600 yataklı 
iki hastane yatırımı 
gündemde. Bu yeni 
iki yatırım sağlık 
ürünleri ihracatında önemli bir fırsat 
sunuyor. Ayrıca devreye girecek 5 
milyon yolcu kapasiteli ve 4,2 milyar 
dolarlık uluslararası havalimanı 
projesi de inşaat malzemelerinden 
perakende ürünlerine kadar geniş 
bir ihracat hamlesi sunuyor. 
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ega proje 
yatırımlarındaki 
gelişmelerle 
gayrimenkul 
yatırımcıları ve 
geliştirici firmaların 
dikkatini çekmeye 
başlayan Üsküdar’da, 

2016 yılında yenilenen imar 
planları ile kentsel dönüşümün ön 
çalışmaları da hız kazandı. TSKB 
Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Özel 
Projeler Departmanı Kıdemli 
Değerleme Uzmanı Kenan Emik 
Emlak Konut için Üsküdar bölgesini 
analiz etti.

Üsküdar’ın 16 mahallesini 
kapsayan geniş alanlı kentsel 
dönüşüm çalışmaları ile birlikte 

Haber B Ö LG E  R A P O R U

Üsküdar mega 
projeler ile şahlanıyor
Istanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üsküdar, 2013 yılında açılan Marmaray ve 
geçtiğimiz yıl açılan Avrasya Tüneli ile Avrupa Yakası ile ulaşım bağlantılarını güçlendirdi. 

geliştirici firmalar ile 
mülk sahipleri arasında 
görüşmeler sıklaşmaya 
başladı. Geliştirici firmaların 
piyasaya girmesi sonrası 
ilçenin iç kesimlerinde yer 
alan mahallelerde 2012 
yılında 2.000 – 2.500 TL/
m2 bandında seyreden konut 
fiyatları 2017 yılında 4.000 
– 6.000 TL/m2 seviyelerinde 
satış görüyor. Yüksek gelir 
grubuna hitap eden Kandilli, 
Çengelköy, Beylerbeyi ve 
Kuzguncuk gibi bölgelerde ise 
fiyatlar 6.500 – 9.000 TL/m2 bandı 
mevcut tarih itibari ile oturmuş satış 
fiyatları olarak nitelendirilimekte. 
Özellikle sahil bölgelerinde yer alan 

konutların manzara avantajı 
düşünülerek bu bölgelerdeki 
mülk sahiplerinde yeni 
geliştirilecek konut 
fiyatlarının Üsküdar 
ortalamasının çok daha 
üzerinde olacağı beklentisi 
oluşuyor. İç kesimlerde ise 
ada bazında projelendirilmesi 
düşünülen dönüşüm 
çalışmaları çok sayıda 
malik ile anlaşma durumu 
gerektirdiğinden inşaat 
öncesi çalışmaların uzun 

zaman alabileceği bahsedilen bir 
başka konu.  

Kentsel dönüşüm kapsamında 
değerlendirilmeyen güney 
mahalleleri ise Avrasya Tüneli 

Gayrimenkul 
Değerleme A.Ş. 

Özel Projeler 
Departmanı 

Kıdemli 
Değerleme 

Uzmanı Kenan 
Emik
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SWOT ANALIZI
GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

ve Marmaray projelerinin hayata 
geçirilmesi sonrası dikkatleri üzerine 
çekmiş durumda. İstanbul’un iki 
yakası arasında yapılacak bir geçişte 
ayak basmanın neredeyse zorunlu 
hale geldiği Üsküdar, özellikle 
oturum amaçlı konut alıcıları 
tarafından telep görüyor. İş yeri, 
Avrasya Tüneli ve Marmaray aksında 
bulunan beyaz yakalı, yüksek gelir 
grubuna mensup çalışanlar, ulaşım 
avantajları sebebiyle özellikle 
bölgedeki satılık ve kiralık konutlara 
yoğun ilgi gösteriyor. Mega projelere 
yakın konumlu Salacak ve Selimiye 
bölgelerinde satılık konut fiyatları 
2012 yılında 5.000 – 6.000 TL/m2 
bandında seyrederken 2017 yılı itibarı 
ile fiyatlar 10.000 – 15.000 TL/m2 
seviyelerine ulaştı. İlçe genelindeki 
markalı projelerin konumları 
incelendiğinde ise projelerin daha 
çok Kadıköy – Üsküdar sınırı 
arasında D-100 Karayolu aksında 
yoğunlaştığı görülüyor. Özellikle 
Acıbadem ve Koşuyolu bölgelerinde 
yoğunlaşan markalı konut projeleri 
yeşil alan oranları ve ticari üniteler ile 
konut ünitelerinin irtibatı avantajları 
ile fark yaratıyor. Bölgedeki 
markalı konut projelerinde yer alan 
konutlar 8.000 – 11.000 TL/m² 
fiyat aralığında satış görmekte, adı 
geçen bölgelerdeki konut stokunun 
ise yaklaşık 1.000 adet civarında 
olduğunu söyleyebiliriz.

Bölgeyi canlandıracak projelerden 
bir diğeri olan Üsküdar – Çekmeköy 
– Sancaktepe metro hattının ise 
2017 yılı içinde açılması bekleniyor. 
Belli noktalarında deneme sürüşleri 
başlayan metro hattı üzerinde 
bulunan durakların çevresinde 
fiyatlar yükselmiş durumda. Bölgede 
fiyatlar; Fıstıkağacı’nda 2014 yılında 
2.500 – 3.500 TL/m2 seviyelerinde 
iken 2017 yılında 4.500 – 5.500 TL 
/m2, Bağlarbaşı’nda 2014 yılında 
3.000 - 4.000 iken 2017 yılında 5.000 
– 6.000, Altunizade’de 2014 yılında 
3.500 – 4.000 TL/m2 seviyelerinde 
iken 5.000 – 6.000 TL/m2, Kısıklı’da 
ise 2014 yılında 2.500 – 3.000 TL/m2 
seviyelerinde iken 2017 yılında 3.000 
– 4.000 TL/m2 seviyelerine ulaştığını 
söyleyebiliriz.

• 2012 yılında, açılan Kadıköy 
– Kartal metrosu ve 2017 
yılında tamamlanması 
planlanan Üsküdar – 
Çekmeköy – Sancaktepe 
metro hattı ile ilçe, Anadolu 
Yakası’nın doğu kısımlarına 
ulaşımda önemli bir merkez 
haline geldi.

• Mega ulaşım projeleri Avrupa 
Yakası’na ulaşımda ilçeyi 
vazgeçilmez bir konuma 
getirdi.

• Kentsel dönüşüm 
çalışmaları, bölgedeki 
konut fiyatlarını olumlu 
yönde etkilemiş olmakla 
birlikte bölgedeki eski yapı 
stokunun yenilenmesi ve yeni 
kentleşme adına da olumlu 
etki etti.

• Üsküdar meydan ve sahil 
düzenlemeleri ile ilçeye 
rekreasyon alanı kazandırma 
projesinin 2020 yılında 
tamamlanması planlanıyor.  

• Mevcut tarihte eski yapı 
stokuna sahip olan ilçe 
markalı konut projesi sayısı 
yeterli seviyede değildir.

• Bölge gelişiminde etkili 
olacak büyük projelere olanak 
sağlayacak arsa stoku ilçenin 
eski bir yerleşim yeri olması 
nedeniyle kısıtlıdır. 

• Bölgenin ana ulaşım akslarında 

günün belirli saatlerinde trafik 
yoğunluğunun yaşanması 
yaşam kalitesini  
etkilemektedir.

• Deprem kuşağı üzerinde 
ülkemiz için önem taşıyan 
deprem bölgesi derecesi 
analizinde Üsküdar, 1. derece 
deprem bölgesinde yer 
almaktadır.
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HUZURUN VE KÜLTÜRÜN SIMGESI

Üsküdar Belediye Başkanı Av. Hilmi Türkmen ile 
Emlak&Konut’a özel bir söyleşi gerçekleştirdik, 
Üsküdar projeleri üzerine konuştuk…

izi kısaca tanıyabilir 
miyiz? 

1973 yılı 
Şalpazarı, Trabzon 
doğumluyum. 
Mart 2014 yerel 
seçimlerinden 
bu yana Üsküdar 
Belediye Başkanı 

olarak görev yapıyorum. Bunun 
öncesinde 10 yıla uzanan bir 
başkan yardımcılığı görevim 
bulunuyor. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra, 1996 yılında serbest avukat 
olarak Üsküdar’da mesleğe 
başladım. Çeşitli STK’larda görev 
aldım. Siyasi hayatım ise 1992 
yılında başladı. Sırasıyla Refah 
Partisi ve Fazilet Partisi’nin ilçe 
teşkilatlarında görev aldıktan 
sonra, Ak Parti’nin kuruluş 
sürecinden itibaren Üsküdar İlçe 
Yönetim Kurulu’nda yer aldım. 
Tüm vazifelerimin yanı sıra 
Üsküdar’a bitmez tükenmez bir 
sevgim var. Üsküdar aşığıyım, 
bu nedenle bulunduğum görevi 
yapmaktan büyük bir keyif 
alıyorum.

Hukuk kökenli bir 
belediye başkanısınız. Bireysel 
çalışmalarınız dışında, çeşitli 
STK’larda da bu alanda 
yöneticilik yaptınız. Mesleğinizin 
belediye başkanlığınıza ve yerel 
yönetim anlayışınıza nasıl bir 
katkısı oldu?

Hukuk demek adalet demek. 
Adalet ise meslekler ve mevkiler 
üstü bir kavramdır. Her inanışta 
adaletin, hukukun üstünlüğü 
esastır. Dini, dili, ırkı ve mezhebi 
ne olursa olsun her insanın temel 
hakları var ve herkesin yaşadığı 
hayatta bu adaleti üzerine vazife 
olduğu ölçekte sağlaması gerekiyor. 
Bugün bu adaleti bir ilçe belediyesi 
ölçeğinde sağlamayı görev olarak 
görüyoruz. Adalet, aynı zamanda 
huzurun ve güvenin de teminatıdır. 
Üsküdar’ımızın bu anlayıştan 
olumlu biçimde etkilendiğine 
inanıyoruz.

ÜSKÜDAR
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Üsküdar için açıkladığınız ve 
devam eden pek çok proje var. 
Kuşkusuz hepsi sizin için çok 
değerlidir fakat Üsküdar’ın marka 
değerine katkı sağlayacağını 
düşündüğünüz ve üzerine 
titrediğiniz en önemli proje nedir?

Üsküdar’ın en önemli projesi 
bana kalırsa en uzun zamandır 
çözüm bekleyen projesidir. 
Üsküdar’da 30 yılı aşkın süredir 
çözülemeyen bir tapu sorunu vardı. 
Bizler bu sorunun derinine indik, 
İBB meclisinden geçen sürece 
kadar takipçisi olduk ve nihayet 
çözdük. Üsküdar’da tapu sorununun 
çözülmesiyle birlikte, mahalle 

ruhunu koruyarak yenilenen bir 
şehir için de kapı aralanmış oldu. Bu 
sayede standart kentsel dönüşüm 
projelerinden çok daha kapsamlı ve 
özel bir çalışmayla ‘Örnek Dönüşüm’ 
projesine imza attık. Bu proje 
Üsküdar’a en büyük armağanımız 
olacaktır.

Türkiye’de yoğun bir kentsel 
dönüşüm süreci yönetiliyor. Bu 
anlamda, Üsküdar’da planlanan 
ve devam eden çalışmalar 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Üsküdar’da kaç konut dönüşümü 
bekliyor?

Üsküdar’da kentsel dönüşüm 
yok, ‘Örnek Dönüşüm’ var diyoruz 

ÜSKÜDAR’A EN BÜYÜK 
ARMAĞANIMIZ: 
‘ÖRNEK DÖNÜŞÜM’.

HER SEMTIMIZDE MODERN BIR 
SPOR MERKEZI MEVCUT VE BU 

MERKEZLERDE VATANDAŞLARIMIZA 
PROFESYONEL HOCALARIMIZ 

EŞLIĞINDE EĞITIM VERIYORUZ.

Üsküdar Meydan Projesi
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ve bunun altını dolduruyoruz. 
Belediyemiz tüm imkânlarını 
seferber ederek, kentsel dönüşüm 
sürecinde vatandaşların sıkıntı 
çektiği, tereddüt yaşadığı tüm 
noktaları değerlendirdi ve bir çözüm 
paketi oluşturdu. Üsküdar’ımız 
bu sayede, tarihi ve kültürel 
zenginliklerini kaybetmeden gelecek 
nesillere taşıyabileceği bir dönüşüm 
geçirecek. ‘Örnek Dönüşüm’ 
ile birlikte vatandaşlarımız da 
kendilerine sunulan yardım, kredi, 
muafiyet ve pek çok imkândan 
faydalanarak gönül rahatlığıyla 
evlerinin dönüşüme girmesini talep 
edebilecekler. Üsküdar’ın o mistik 
mahalle atmosferini, komşuluk 
kültürünü ve eşsiz siluetini tahrip 
etmeksizin; otoparklarıyla, yeşil 
alanlarıyla, esnafıyla yeni ama 
tanıdık bir şehir yakın gelecekte tüm 
vatandaşlarımızın gerçeği olacak.

Bölgeye yapılan 
konut yatırımlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Üsküdar’ımız geçtiğimiz yıl 
İstanbul’un en fazla değer kazanan 
ilçesi oldu. Buranın bir yaşam 
merkezi olması, Marmaray, Avrasya 
Tüneli ve metro gibi dev projeler 
sayesinde bir ulaşım merkezine 
dönüşmesi; Üsküdar’ı adeta bir 
cazibe merkezi haline getirdi. Hal 
böyle olunca konut yatırımlarının 
da ardı arkası kesilmiyor. Şu 
an Üsküdar’ın dört bir yanında 
kapsamlı bir dönüşüm yaşanıyor. 
Vatandaşlarımızdan bu sürecin 
tamamlanması için biraz daha 
sabretmelerini rica ediyoruz. Çünkü 
ortaya çıkan sonuçtan onlar da çok 
mutlu olacaklar. 

Üsküdar’daki tarihi yapıların 
korunması adına yürütülen 
çalışmalar nedir?

Tarih ve kültür şehri Üsküdar 
için bahsi geçen yapılar, şehrin 
kimliğinin vazgeçilmez birer 
parçasıdır. Biz onları sadece birer 
bina, eski bir han ya da çeşme olarak 
görmüyoruz. Onlar asırlara meydan 
okuyan tarihin emanetçileri, birer 
kültür mirası ve Üsküdar’ımızın 
ayrılmaz bütünüdür. Bu nedenle 
ilçemizin dört bir yanında relöve, 

restorasyon ve ihya çalışmalarımız 
sürüyor. Balaban Tekkesi, Selimiye 
Hamamı, Fatma Hatun Camii ve 
daha nice tarihi yapıyı koruma altına 
alarak restore ettik ve bunların 
bazılarını yeniden kullanıma 
kazandırdık.

Üsküdar Meydan ve Sahil Yolu 
Projesi’nde son durum nedir? 
İstanbulluları nasıl bir meydan 
bekliyor?

Üsküdarlı vatandaşlarımız 
hak ettikleri meydana ve sahile 
çok yakında kavuşacaklar. Burada 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
bir altyapı çalışması mevcuttu. 
Metro projesinin tamamlanmasını 
bekliyoruz. Hemen ardından sahil 
ve meydan çalışmalarımızı da 
tamamlayıp, İstanbul’a yeni bir 
yaşam merkezi ve eşsiz bir meydan 
kazandıracağız. Üsküdar’ı bir dünya 
şehri olarak konumlandıracak 
nitelikte, modern ve toplumun her 
kesiminin keyifle vakit geçireceği 
bir meydan olarak tasarladığımız 
bu alan Ahmediye Meydanı’ndan 
yaya akışıyla başlıyor ve içinde 
yeşil alanlar, iş merkezleri, gençlik 
merkezleri ve çeşitli mekanlar 
bulunuyor. Üsküdar Sahili de 
Harem’e ve Beylerbeyi’ne doğru iki 
yönlü olarak yeniliyoruz. Burada her 
yaştan vatandaşın keyifle yürüyüş 

yolu olarak kullanabileceği, dinlenip 
fotoğraf çekebileceği alanlar 
tasarlıyoruz.

Eğitim ve sosyal yardımlar 
konusunda ayrı bir hassasiyetiniz 
olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili, 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Üsküdar’da toplumun her 
kesimine eğitimde fırsat eşitliği 
sunmak adına çok ciddi bir 
projeye imza attık. İlçemizin çeşitli 
noktalarında, 10’un üzerinde Bilgi 
Evi açtık. Buralarda ilk ve orta 
dereceli okullarda öğrenim gören 
gençlerimiz, dershane kalitesinde 
eğitim desteği alıyor. Sınavlarına 
uzman öğretmenler gözetiminde 
hazırlanıyorlar ve bu hizmeti 
ücretsiz sunuyoruz. Özellikle 
dershanelerin kapatılmasıyla birlikte 
bu ek eğitimin önemi daha da arttı. 

Gençlerimizi hedefleyen bir 
diğer proje ise Bağımsız Gelecek 
adını taşıyor. Bu projeyle özellikle 
risk altında bulunan çocuklarımızın 
okullarına devam etmelerini, 
sokaklarda kötü alışkanlıklara 
bulaşmamalarını sağlamak için 
uzmanlarla birlikte çalışıyoruz. 
Hem çocuklarımızı hem aileleri 
bilinçlendiriyor, gerekli desteği 
sağlıyoruz. Sosyal yardım konusunda 
da Üsküdar’da ihtiyaç sahibi 

ISTANBUL’A YENI BIR YAŞAM MERKEZI VE EŞSIZ 
BIR MEYDAN KAZANDIRACAĞIZ.



kazandırıyor, ekonomik 
özgürlüklerine kavuşmalarına destek 
oluyoruz. Yine engelli öğrencilerimiz 
için 150 kişilik özel eğitim hizmeti 
ve 400 kişilik fizik tedavi hizmeti 
sağlıyoruz. Bin 500 öğrencimizi 
sporla rehabilite ediyoruz. 2 bin 
500 kişiye evde sağlık hizmeti 
sunan belediyemizin Yaşlı Destek 
Birimi’ne bin 500, Engelli Birimi’ne 
ise 5 bin vatandaşımız kayıtlı 
durumda. Üsküdar Belediyesi 
ayrıca engelli bireylerden oluşan 75 
kişilik bir sınıfa filografi kursu, 70 
öğrenciye hat kursu hizmeti veriyor. 
Belediyemizin sunduğu imkanlarla 
kurulan 20 kişilik müzik-orkestra 
grubu, 70 kişilik kaligrafi kursu, 
20 kişilik ritm grubu, 25 kişilik 
mehteran grubu bulunuyor.

Üsküdar ile ilgili geleceğe 
dönük hedefleriniz ve planlarınız 
nedir?

İstanbul’un bir marka şehri 
olan Üsküdar için en büyük 
hedefimiz, mahalle kültürünü ve 
tarihi dokuyu zedelemeden şehre 
yeni ve modern bir görünüm 
kazandırmaktır. Böylelikle 
Üsküdarlı vatandaşlarımıza layık 
oldukları dünya markası şehrini 
sunmuş olacağız. Bu hedefin içine 
Üsküdar Meydanı da giriyor, 
‘Örnek Dönüşüm’ de giriyor, ulaşım 
projeleri de giriyor. Üsküdar’da 
devam eden tüm bu projeler 
tamamlandığında, Üsküdar’ımız 
hem tarihi hem geleceği bugüne 
sığdıran bir yapıya bürünecek. 
Huzurun ve kültürün şehri Üsküdar, 
Türkiye’nin en yaşanılası yerlerinden 
biri olmayı bu şekilde sürdürecektir. 
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fayda sağlamalarını ümit ediyoruz. 
Spora ve sporcuya değer veren 

bir belediye başkanısınız. Bu 
konudaki hassasiyetinizden biraz 
bahseder misiniz?

Şampiyonlar Şehri Üsküdar, 
bugüne kadar hem ulusal hem de 
uluslararası arenada sayısız başarıya 
imza atan sporcu yetiştirdi. Bu 
başarıyı sürdürmeye büyük özen 
gösteriyoruz. Her semtimizde 
modern bir spor merkezi mevcut ve 
bu merkezlerde vatandaşlarımıza 
profesyonel hocalarımız eşliğinde 
eğitim veriyoruz. Bununla beraber 
yıl boyunca her yaştan vatandaşa 
hitap eden sayısız spor etkinliği 
yapıyoruz. İyilik için koşuyor, 
yarınlara kulaç atıyoruz. Sağlıklı 
bir yaşam için pedal çeviriyoruz. 
Üsküdar için spor sadece bir hobi 
değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı 
olmuş durumda.

Belediyenizin engelliler adına 
yürütmüş olduğu çalışmalar ve 
aktiviteler nelerdir? 

Engelli vatandaşlarımızın 
ihtiyaçları ve beklentileri büyük 
çeşitlilik gösteriyor. Örneğin Down 
sendromlu genç kardeşlerimiz 
ekonomik özgürlüklerini eline 
almak, iş hayatına atılmak ve 
sosyalleşmek istiyor. Onlar için 
Üsküdar’ın en özel yerinde bir 
mekan açtık. Adına Tebessüm 
Kahvesi dediğimiz bu mekanda 
engelli gençlerimiz bir mekanın 
nasıl işlediğini, misafirlerin 
nasıl ağırlandığını özel eğitim 
uzmanlarının gözetiminde 
öğreniyor. Daha sonra bu 
personelimizi özel sektöre 

ailelerimizin yanında yer alıyoruz. 
Onlar için tasarladığımız Üsküdar 
Kart sayesinde her ay belediyeye 
gelip para yardımı almak yerine, 
hesaplarına yatan maddi destekten 
faydalanabiliyorlar. 

Türkiye’de ilk kez YÖK 
onayıyla kurulan Üsküdar Çocuk 
Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. 
Nasıl bir duygu? Bundan sonraki 
süreç çocuklar için nasıl devam 
edecek?

Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nde, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
ile birlikte özel yetenekli 
öğrencilerimize eğitim, rehberlik 
ve danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. Üsküdar’ımızda pek 
çok üstün yetenekli evladımız 
bulunuyor. Onlara bir üniversite 
profesyonelliğinde sunduğumuz 
bu eğitimin ilk meyvelerini aldık. 
Bu çocuklarımız geleceğin liderleri, 
geleceğin uzmanları ve belki de 
geleceğin eğitmenleri olacaklar. 
Biz Üsküdar Belediyesi olarak 
başlattığımız iyilik hareketinde, 
bu öğrencilerimiz her ne iş 
yaparsa yapsın önce iyi birer insan 
olmalarını, bulundukları topluma 
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TÜRKIYE’DE 
26 AKILLI KENT 

OLUŞACAK
2025 yılına kadar Türkiye’de 26’dan 
fazla akıllı kent olacağı tahmin ediliyor.

Selma ŞENOL
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kıllı Şehir, yaşamı her 
alanda kolaylaştıran, 
verimliliği yüksek 
bir şehir modelini 
aklımıza getiriyor. 
Sadece dijital veya 
otomasyon kalıplarının 
içine sığmayacak kadar 
kapsamlı olan akıllı 
kentler, binaların, 

çevresel düzenlemelerin, sosyal donatıların insanlar 
ile iletişimde olduğu şehirlerdir. 

Bilgisayar ve internetle birlikte yaşantımızın 
her alanına giren teknoloji, mekan ve şehirle 
entegre edilerek, insanların yaşam biçimlerini ve 
alışkanlıklarını değiştirmekte, kolaylaştırmakta veya 
buna zorlamaktadır. 

Akıllı toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu 
sağlayan akıllı binalar, çevre ve atık yönetimi gibi 
basit uygulamalar bile bir kenti ‘akıllandırmaya’ ve 
bu yolla büyük tasarruf sağlamaya yetebiliyor. 

AKILLI KENTLERI BELIRLEYEN 
FAKTÖRLER

Akıllı kentler hangi kriterlere göre 
belirleniyor veya bir başka ifadeyle bir kent 
hangi şartlara göre akıllı olarak kabul ediliyor?

Terminolojiye göre, bir şehrin akıllanabilmesi 
için, enerji, bina, ulaşım, teknoloji, sağlık 
hizmetleri, altyapı, yönetişim sistemlerinin de akıllı 
sistemlere sahip olması gerekiyor.

Akıllı Kentler sayesinde şehirli insanın sosyal 
yaşamında doğrudan ihtiyaç duyduğu sağlık 
uygulamaları, barınma, ulaşım gibi hizmetleri 
elde etmesi hem hızlanmış hem de pratikleşmiştir. 
Ayrıca ciddi miktarda tasarrufl ar sağlanmıştır. 

Akıllı Kent uygulamaları, binalarda, ulaşımda, 
altyapı şebekelerinde, kamu güvenliğinde, 
çevre yönetiminde, atık yönetiminde, yönetim 
bilgi sistemlerinde, sağlık hizmetlerinde, kent 
planlamasında kullanılabilmektedir.

Dünyada şehirlerin ‘akıllanması’ için 2020’ye 
kadar 1.5 trilyon dolarlık bir kaynak ayırmaları 
gerekirken bu dönüşüm gerçekleşirse 2050’ye 
kadar 22 trilyon dolarlık tasarruf sağlanabileceği 
belirtiliyor. 

Türkiye, şehirde yaşamı kolaylaştıracak ve 
hizmetlere erişimi hızlandıracak ciddi çalışmalar 
yürütmekte ve akıllı şehir kavramında önemli bir 
yol alınmış durumdadır. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, ülkemizde bu anlamda önemli 
çalışmalar yapıldığını belirtirken; “Gayemiz; 

2023 yılına kadar çevresel sorunları halletmiş, 
şehirleşmedeki aksaklıkları çözmüş, dünyaya 
örnek olacak akıllı yapılara kavuşmuş şehirler inşa 
etmektir” dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını bu anlamda 
fırsat gördüklerini ve çevreye duyarlı akıllı 
şehirlerin inşası için çalıştıklarını anlatan Bakan 
Özhaseki; “Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem 
Planımızı oluşturmak için çalışmalara başladık. 
Mevzuat hazırlıklarıyla beraber uygulama planları 
ve esaslarını da belirliyoruz” diye konuştu.

Bir araştırmaya göre, 2025 yılına kadar 
Türkiye’de 26’dan fazla akıllı kent olacağı tahmin 
edilmektedir. Akıllı kent kriteri olarak sayılan 
alanların çoğunda olmasa dahi birkaçında yatırım 
yapan şehirler ise ‘sürdürülebilir şehir’ (sustainable 
city) olarak adlandırılmaktadır. 

Türkiye’den bu rapora giren 8 şehrin (İstanbul, 
Bursa, Ankara, Eskişehir, İzmir, Denizli, Antalya 
ve Adana), sürdürülebilir şehir seviyesinde olacağı 
öngörülmektedir. Öte yandan İstanbul gibi 
dünyanın en gözde metropolleri gelişen teknolojiyle 
birlikte akıllı şehirlere dönüşürken, bu değişimin 
öncüleri ‘World Cities Expo İstanbul’ 17’de 
buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen etkinlik, günümüzün akıllı şehirlerini 
geleceğe taşıyan dünyanın öncü kurum, kuruluş ve 
uzmanlarını bir araya getirdi. 

World Cities Expo’da konuşan İBB Başkanı 
Kadir Topbaş, yaşanabilir yüksek standartlı 
şehirlerin ancak iş birliğiyle mümkün olduğunu 
aktararak, bilgi ve teknolojinin paylaşımının artık 
kaçınılmaz hale geldiğini açıkladı. 

AVRUPA AKILLI ŞEBEKEYE GEÇIŞ IÇIN 
450 AR-GE PROJESI GERÇEKLEŞTIRDI

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği 
(GAZBİR) Başkanı Yaşar Arştan, akıllı şebekelerin, 
ülke politikası haline getirilmesi gerektiğini 
belirterek, bugüne kadar Avrupa’nın akıllı şebekeye 
geçiş için 450 Ar-Ge projesi gerçekleştirdiğine 
dikkat çekti. Arştan: “Elektrikte akıllı şebekelere ilk 
geçen ülke Malta. Bu konuda en çok yatırımı yapan 
ise İtalya; yüzde 85’in üzerinde akıllı sayaçlara geçti. 
Fransa’da ülkedeki sayaçların yüzde 95’ini akıllı 
konuma getirmeyi planlıyor. Almanya ise bu konuda 
en geride kalan ülkelerden biri” diye konuştu. 

Türkiye’nin 2003 yılında yakaladığı büyümeyi 
devam ettirmesi için kesintisiz ve ucuz enerjiye 
ihtiyacı olduğunu dile getiren Türkiye Enerji Vakfı 
Başkanı Hasan Köktaş da enerji tasarrufunun 
sürdürülebilir hale getirilmesi için sistemlere 
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entegre olabilecek akıllı şebeke ve şehirlerle 
durum analizi yapıp otomatik ölçüm sistemleriyle 
enerji kesintilerini önleyerek, arıza durumlarının 
kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Köktaş: 
“Enerji, haberleşme, ulaşım ve şehirleşmenin akıllı 
sistemlerle birbirine bağlanması gerekiyor” dedi.

Virginia Tech-İleri Araştırma Enstitüsü 
Direktörü Prof. Saifur Rahman da akıllı binaların, 
akıllı bir şehir bağlamında işlev görebilirse çok daha 
yüksek ve toplumsal bir önermeye sahip olacağını 
söyledi. Rahman, kentsel yaşamın daha güvenli ve 
çevreye uyumlu hale getirilmesi için çevre yönetimi, 
kamu güvenliği, şehir planlaması ve trafi k kontrolü 
konularının önemine değindi.  Prof. Dr. Rahman 
akıllı şehirlerin kentsel çevreyi gerçek zamanlı 
olarak izlemek ve yaşam kalitesini iyileştirmek 
için yaygın olarak kullanılan akıllı cihazlara 
dayandığını ve katılımcı algılama, insanlardan 
veya topluluklardan veri alabilme gibi özelliklere 
sahip bu sistemlerin bir şehrin akıllı olmasında 
vazgeçilmez bir rol oynadığını vurguladı. 

Hindistan Akıllı Şebeke Forumu ve Küresel 
Akıllı Şebeke Federasyonu Başkanı Reji Kumar 
Pillai, Hindistan’ın 2022’ye kadar 175 GW’lık 
üretimi yenilenebilir kaynaklardan yapmayı ve 
ülkedeki elektrik sıkıntısını çözmeyi planladıklarını 
açıkladı. Ülkelerindeki programın detaylarını 
anlatan Pillai, “Ülke çapında paydaşları bir araya 
getirmek için teklif edilen Ulusal Akıllı Şebeke 
Misyonu’nun oluşturulması ilk aşama. Akıllı Şebeke 
Yol Haritası’nda öngörülen hedefl ere ulaşmak için, 
Hindistan’daki tüm oyuncuların katılımına ihtiyaç 
var. Önceliğimiz, kaliteli elektriğe evrensel erişim, 
kayıpları yüzde 10’un altına indirmek; akıllı şebeke 
teknolojilerinin bu hedefl ere ulaşmamıza yardımcı 
olabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

IŞTE DÜNYADAKI ‘AKILLI’ ŞEHIRLER
Dünyanın pek çok noktasında ‘Akıllı Kent Sistemi’ni hayata 
geçirdikten sonra başarılı sonuçlar ortaya koymuş pek çok şehir 
var.  İşte bu şehirlerden örnekler: 

Kopenhag: En düşük karbon 
salınımına sahip metropollerden 
birisidir. 2025 yılında karbon-
nötr olmayı hedefl emektedir. 
Bu şehirde ev-iş arası düzenli 
yolculukların yüzde 40’ı bisikletlerle 
yapılmaktadır. E-bisiklet uygulaması 
sayesinde trafi k ve hava kalitesine 
ilişkin gerçek zamanlı veriler 
toplanabilmektedir ve toplanan 
veriler paylaşıma açıktır. 

Amsterdam: Ev-iş arası 
yolculukların yüzde 67’si 
yürüyerek ya da bisikletle 
yapılmaktadır. Otoparklar 
akıllı sistemlerle 
yönetilmektedir. Yani 
araçlar uygun park 

alanlarına yönlendirilmektedir. Binalarda güneş enerji panellerinin 
kullanımı desteklenmektedir. Bu yöntemle elde edilen 
enerji ise gece kullanılmak üzere depolanmakta ve şebekeye 
aktarılmaktadır. 

Viyana: Güneş enerjisinden elektrik 
üretimi teşvik edilmektedir. Bununla 
birlikte elektrikli otomobillerin 
kullanımı için 400’den fazla şarj 
istasyonu bulunmaktadır. 

Barselona: Kentsel gürültü, hava kalitesi, trafi k hacmi, evsel atık 
depolama alanları sensörler sayesinde gerçek zamanlı bir şekilde 
takip edilmektedir. 

Paris: 20 binden fazla bisiklet ortak kullanıma açılmıştır. Bu 
sayede araç trafi ği yüzde 5 azaltılmıştır. 
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KUVEYT TÜRK, BUGÜNE KADAR 
TÜRKIYE’DE ÖZEL SEKTÖR 
TARAFINDAN TL CINSINDEN NITELIKLI 
YATIRIMCIYA GERÇEKLEŞTIRILEN EN 
YÜKSEK TUTARLI KIRA SERTIFIKASI 
IHRACINA IMZA ATTI. 

T
ürkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek 
2010 yılından bu 
yana kira sertifikası 
piyasasının gelişmesi 
ve derinleşmesi 

adına çalışmalarına devam eden 
Kuveyt Türk, Türk Lirası, ABD 
Doları ve Malezya Ringiti gibi farklı 
para cinslerinde yurt içi ve yurt 
dışında toplamda 11,6 milyar TL kira 
sertifikası ihraç etti. Bu sertifikaların 
yaklaşık 6,2 milyar TL’si çeşitli 
piyasalarda halihazırda dolaşımda 
bulunuyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü 
Ufuk Uyan, ilerleyen dönemde kira 
sertifikalarının halka arz yoluyla 
ihraç edilmesi için SPK’ya müracaat 
edeceklerini açıkladı. Kuveyt Türk 
Katılım Bankası, 24 Mayıs 2017 
tarihinde talep topladığı 175 gün 
vadeli 280 milyon TL tutarındaki 
kira sertifikası ihracıyla, Şubat 
2017’de gerçekleştirdiği 250 milyon 
TL’lik ihracın üzerine çıkmış oldu. 
Böylece banka, Türkiye’de bu 
zamana kadar özel sektör tarafından 

nitelikli yatırımcıya 
gerçekleştirilen en yüksek 
tutarlı TL cinsinden 
kira sertifikası ihracını 
gerçekleştirerek kendi 
rekorunu da geliştirmiş oldu. 

Kira sertifikası ihraç 
sürecini değerlendiren 
Kuveyt Türk Genel Müdürü 
Ufuk Uyan; “Yüzde 100 
bağlı ortaklığımız olan KT Kira 
Sertifikaları Varlık Kiralama 
A.Ş.’nin devraldığı varlıklardan 
elde edilen gelirler, anaparayla 
birlikte sertifika sahiplerine 16 
Kasım 2017’de dağıtılacak. Yıllık 
brüt yüzde 12 getirisi olan kira 
sertifikalarının benzer vadeli kira 
sertifikası ihraçlarının yanı sıra bazı 
konvansiyonel bonolardan daha 
düşük maliyetli olması ve yoğun bir 
taleple karşılaşması yatırımcıların 
bankamıza olan güveninin bir 
göstergesidir” diye konuştu.

KIRA SERTIFIKALARI GENIŞ 
KITLELERE YAYILMALI

Nitelikli yatırımcıya yapılan 

kira sertifikası ihraçlarına 
ek olarak daha geniş 
kitlelere hitap eden halka 
arz yoluyla ihraçlara da 
önem verdiklerini belirten 
Genel Müdür Ufuk 
Uyan, şu bilgileri verdi: 
“Bu yıl Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan (SPK) yurt 
içinde tahsisli ve/veya 

nitelikli yatırımcılara satılmak 
üzere alınan 2 milyar TL tutarlı kira 
sertifikası ihraç tavanı kapsamında 
655 milyon TL kira sertifikası ihracı 
gerçekleştirdik. Kira sertifikalarının 
daha geniş kitlelere yayılmasını ve 
derinleşmesini arzu ediyoruz. Bu 
nedenle ilerleyen dönemlerde kira 
sertifikalarının halka arz yoluyla 
ihraç edilmesi için SPK’ya müracaat 
edeceğiz.”

175 GÜN VADELI 
280 MILYON TL 
TUTARINDAKI IHRAÇLA 
BANKA KENDI SUKUK 
REKORUNU KIRDI. 

KUVEYT TÜRK’TEN 
280 MILYON TL’LIK 
KIRA SERTIFIKASI 
IHRACI

Kuveyt Türk 
Genel Müdürü 

Ufuk Uyan
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Emlak Konut sayesinde 
ev sahibi olduk
Bizim gibi orta gelirli aileler de Emlak Konut 
sayesinde kaliteli konutlara kavuşuyor.

B
u sayımızda Başakşehir 
Evleri 1. Etap’ta oturan 
Zuhal-Erdal Durmuş 
çiftinin evine konuk 
olduk. İki kızı ile 

yaşadıkları evin kapılarını Emlak 
Konut’a açan bu mutlu aileyle, 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Erdal Durmuş: Özel bir 

şirkette pazarlama departmanında 
çalışıyorum. 

Zuhal Durmuş: Ben de ev 
hanımıyım. 2 tane kızımız var. 
Onlarla birlikte vakit geçiriyorum.

Bu evi almaya nasıl karar 
verdiniz? Bu süreçten bize biraz 
bahseder misiniz?

Erdal Durmuş: Biz eşimle 2005 
yılında evlendik ve bu bölgede 

projesine başvurmuştuk. Orası 
çıkmayınca burada şansımızı 
deneyelim dedik. Kura sistemi 
olduğu için, eşim biraz karamsardı 
açıkçası. Bize yine çıkmayacağını 
düşünüyordu. Ben biraz ısrar ettim. 
Hatta bankanın kapanmasına 5 
dakika kala gidip başvurmuştu. 
Kura sonuçlarının belli olduğunu 
bile bir komşumuzdan öğrenmiştik. 
Dediğim gibi çok ümitli değildik 
ama bugün buradayız. 

Emlak Konut’un başlatmış 
olduğu bir kampanyayla ev 
sahibi oldunuz. Emlak Konut’un 
ev sahibi olmak isteyenlere 
sunduğu kolaylıklar hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Erdal Durmuş: Emlak Konut’un 
vatandaşları ev sahibi yapmak üzere 
başlatmış olduğu kampanyalar 
kesinlikle çok güzel. Taksitli 
ödeme imkânları, kendi içerisinde 
borçlandırıp insanları daire sahibi 
yapması büyük avantaj. Çünkü 
insanların bankalarla uğraşması ve 
faiz oranları maalesef can yakan bir 
durum. Bu anlamda, belirli bir geliri 
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oturmak istiyorduk. O dönemde 
ekonomik sebeplerden dolayı 
oturamadık ama Başakşehir’de 
oturma isteğimiz hep vardı. O 
nedenle sürekli bir araştırma 
içerisindeydik. Bir arkadaşımın 
tavsiyesi üzerine Emlak Konut’un 
o dönemlerde başlatmış olduğu bir 
kampanyaya katıldık. Kampanyaya 
çok ciddi bir talep oldu. Bu sebepten 
dolayı çok da umutlu değildik 
açıkçası. Projeyle ilgili geleceğe 
yönelik çok güzel planlardan 
bahsediliyordu. Heveslenmemizde 
bunun da etkisi oldu diyebilirim. 
Bugün geldiğimiz noktada da bu 
projelerin bir bir hayata geçirildiğini 
görüyoruz, bu nedenle mutluyuz.

Zuhal Durmuş: Biz daha önce 
Emlak Konut’un Halkalı’daki bir 
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olan ve orta gelirli aileler Emlak 
Konut sayesinde kaliteli konuta 
kavuştu diyebilirim. 

Zuhal Durmuş: Biz o dönemde 
bir kampanyayla ev sahibi olduk 
ama şu an yapılan kampanyaları 
görünce de insanın etkilenmemesi 
elde değil. Ev sahibi olmak isteyenler 
için çok büyük bir şans. Böyle bir 
yerde, bu metrekarede bir ev almak 
çok zor. Emlak Konut’un sağladığı 
kolaylıklar birçok insanı ev sahibi 
yaptı. Teşekkür ediyoruz.

Evinizin konut tipi ve 
metrekaresi nedir?

Erdal Durmuş: Biz 3+1’de 
oturuyoruz. 146 metrekare brüt, 106 
metrekare de net alanımız var. 

Zuhal Durmuş: 3+1 bizim 
tercihimizdi ama daireler kura 
sistemiyle belirlendiği için ‘şu daireyi 
istiyoruz’ diyemiyoruz. Benim 
yükseklik korkum var, şansımıza 5. 
kat çıktı bize. Önümüz refah, açık. 
Binalar birbirine bakmıyor. Seçerek 
alsak bu kadar denk gelmezdi 
belki. Bu anlamda çok mutluyum 
diyebilirim.

Projedeki sosyal donatılardan 
memnun musunuz?

Zuhal Durmuş: Çocuk 
parklarımız, yürüyüş alanlarımız, 
basketbol ve futbol sahamız var. Bu 
anlamda bir eksiğimiz yok fakat 
yakınlarımızda bir spor salonu 
olursa çok daha mutlu oluruz. Bu 
anlamda hanımlardan ciddi bir talep 
var diyebilirim. 

Sitenizin güvenliği nasıl 
sağlanıyor?

Erdal Durmuş: Bu proje mahalle 
konseptiyle tasarlandığı için, çevresi 
kapatılmamış. Dolayısıyla güvenlik 
anlamında zaman zaman bazı 
problemler yaşayabiliyoruz. Olaylara 
müdahale eden mevcut bir güvenlik 
var ama sitenin çevresiyle ilgili 
önlemlerin biraz daha arttırılması 
yönünde çalışmalar yapılabilir. 

Peki komşuluk ilişkileriniz 
nasıl? O mahalle sıcaklığını 
yakaladınız mı?

Erdal Durmuş: Ben futbol 
oynamayı çok severim. Sitedeki 
komşularımızla bir futbol takımı 
oluşturduk. Düzenli olarak, halı saha 

maçları yapıyoruz. Çok güzel bir 
ortamımız var. 

Zuhal Durmuş: Benim 
komşularımla ilişkilerim çok iyi. 
Hatta buraya taşınmadan önce 
komşularımla tanıştım diyebilirim. 
Whatsapp grubumuz var, haftalık 
ziyaretlerimiz oluyor, akşam 
yürüyüşlerine çıkıyoruz. Yabancı 
komşularımız var, yurt dışından 
gelip buradan ev almış. Onlarla da 
ilişkilerimiz çok iyi.

Toplu taşıma kullanıyor 
musunuz? Bölgedeki ulaşım 
imkânlarından memnun 
musunuz?

Zuhal Durmuş: Biz toplu 
taşıma kullanmıyoruz ama 
kullanan komşularımız var. İlk 
taşındığımız dönemde bu hatların 
yetersiz olduğunu, kullanan 
arkadaşlarımızdan duymuştuk. 
Birlikte harekete geçerek ilgili 

yerlere bu ihtiyacımızı belirttik ve 
mevcut hat sayısını arttırdık. 

Dairenizin ısınma sistemi 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Zuhal Durmuş: Merkezi 
sistemle ısınıyoruz ve çok 
memnununuz. Hatta bizim 
üstümüz boş, seyir terası olarak 
geçiyor. Buna rağmen hiçbir 
şekilde soğuk almadık. Daha 
önceki evimiz 2+1’di. O evde 
daha fazla ödüyorduk, burası 3+1 
olmasına rağmen daha az fatura 
ödüyoruz. 

Evinizin size ayrıcalıklı 
hissettirdiği özellikleri nelerdir?

Zuhal Durmuş: Ben bu 
bölgenin havasını çok seviyorum. 
Etrafının ferah olması bana 
mutluluk veriyor. Balkonumuza 
oturup, karşımızdaki peyzajı 
izlemek bile büyük keyif. Birçok 
arkadaşıma da tavsiye ettim, gelip 
dairelere baktılar. 

Sitenizde olmasını arzu 
ettiğiniz başka bir şey var mı?

Zuhal Durmuş: Sitemizde bir 
güzel sanatlar lisesi bir de üstün 
zekâlı öğrencilerin eğitim gördüğü 
2 adet okul var. Şu an ilkokul ve 
ortaokul ihtiyacımız var. İlkokulla 
ilgili çalışmalar olduğunu duyduk, 
sanırım hayata geçirilmesi için 
çalışmalara başlandı.



56 E M L A K  K O N U T
H A Z İ R A N  2 0 1 7

Haber B A B A L A R  G Ü N Ü  Ö Z E L

BABADAN OĞULA; 
İNSAATTA 

BAYRAK TESLİMİ
Babalar Günü için, inşaat sektörünün 

tanınmış baba ve oğulları ile Emlak&Konut’a 
özel röportajlar yaptık. Babalar oğullarını, 

oğullar babalarını anlattı…

MESA YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ERHAN 

BOYSANOĞLU VE OĞLU 
MESA YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ,  GENEL MÜDÜRÜ 

MERT BOYSANOĞLU

MERT BOYSANOĞLU 

BABAMIN EN ÇOK ÇALIŞKANLIĞINI 
ÖRNEK ALIRIM

Babanızla aynı işi yapmaya 
nasıl karar verdiniz? Çocukluk 
hayaliniz miydi birlikte çalışmak? 

Bizim ailede baskı yoktur. 
Ama elbette ki insan, babasından 
etkileniyor. Küçüklükten beri 
şantiyelerde büyüdük. Babam 
şantiyelerde gözlem yapmayı 
çok severdi. Benim de dozerlerin 
tepelerinde, şantiyelerde birçok 
küçüklük fotoğrafım var. 16 yaşında 
İngiltere’ye gittim ve mimarlık 
üzerine kendimi geliştirmeye 
başladım. 8 yıl kaldım orda. 
Mimarlık ve şehir bölge planlama 
eğitimi de alınca Türkiye’ye 
döndükten sonra babamla çalışmak 
kendiliğinden gelişti. 

İş hayatında babanızı örnek 
aldığınız noktalar nelerdir? 

Babamın en çok çalışkanlığını 
örnek alırım. O gerçekten çok 
çalışkandır. Babam, bir vizyonerdir 
aynı zamanda. Çok iyi gözlem yapar 
ve dedikleri, öngörüleri birebir 
çıkar. Deneyimini konuşturur adeta. 
Hem deneyimini konuşturur hem 
de risk alır. Bu babamın en çok 
etkilendiğim özelliklerinden biridir. 
Ben daha çok ince eler, sık dokurum. 
Babamın başarılı işadamı olmak için 
doğduğunu söyleyebilirim. 

Fikir ayrılıkları yaşadığınız hiç 
oldu mu ve bunların üstesinden 
nasıl geldiniz? 

Çok oldu hem de. Babam 
güçlü bir karakterdir. Çoğu şeyi 
dile getirmez. Kafasında bir şeyi        
oturttuysa değişmez. Ama onunla 
fikir ayrılıklarımızı konuşarak, 
etkili bir iletişim kurarak çözeriz. 
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Eğer kafasına yatmışsa, benim 
söylediklerime de dikkat verir ve 
sonra benim söylediklerime de 
değer verdiğini dikkate aldığını 
hissediyorum ve görüyorum. 
Kesinlikle iyi bir iletişimle fikir 
ayrılıklarını çözüyoruz. 

Babanızı düşündüğünüzde ilk 
aklınıza gelen anınız ne oluyor? 
Bir öğüdünü paylaşabilir misiniz? 

Babam sahada, şantiyelerde 
neler olup bittiğini, çalışmaların 
nasıl gittiğini izler, gözlemler hep. 
Bu yüzden de şantiyeleri dolaşır. 
Babamı düşündüğümde de aklıma 
şantiyelerdeki görüntüsü gelir aklıma. 
Şantiyelerde gezerken emekçilerin ne 
kadar değerli olduğunu anlatır. Emeğe 
değer verdiğiniz anda siz gerçekten 
işinizi iyi yapıyorsunuzdur çünkü. Bir 
de; babamı düşündüğümde sonunda 
hep babamın yendiği halı saha futbol 
maçları gelir aklıma. Maçlar hep 
babam yenene kadar sürer, ancak o 
yendiğinde biterdi maç. Öğütleri altın 
değerindedir: “Çevrende her zaman 
güveneceğin adam olsun, bilgini 
paylaş, asla kibirli olma ve yılmadan 
çalış.” 

ERHAN BOYSANOĞLU

OĞLUM HER ŞEYDEN 
ÖNCE İYİ BİR İNSANDIR

Oğlunuzun sizinle aynı işi 
yapmasında nasıl bir etkiniz oldu? 
Kendi tercihi miydi? 

Ben hiç zorlamadım. 16 yaşında 
liseyi bitirdi, İngiltere’ye gitti. 
İngiltere’deki eğitiminden sonra 
neler yapıp, edebileceğini kendisini 
ölçtü, biçti. Ama küçüklükten 
şantiye deneyimi vardı elbet; gerek 
içine doğduğu ortam, gerekse benim 
de mimar olmam, meslek tercihinde 
etkili olmuş olabilir tabii ki. Bizim 
şirkete girdikten sonra da 6-7 yıl 
şantiyelerde daha etkin gözlem 
yapma şansı oldu. Sonra da işin ofis 
boyutuna geçti. MESA’ya mimar 
olarak katkısı çok büyük. 

Oğlunuzla gurur duyduğunuz 
bir anı bizimle paylaşır mısınız? 

16 yaşına kadar ailesinden 
hiç ayrılmamış oğlum, ilk 
kez evden ayrılıp İngiltere’ye 

gitmişti. Annesiyle telefonda 
sürekli konuştuğunu biliyordum. 
Zorlandığının farkındaydım. 
Ancak ben onu İngiltere’ye 
ziyarete gittiğimde bir gördüm ki 
müthiş bir düzen ve uyum içinde. 
Evden ayrılmadan önce en çok 
gündemde olan konu düzenle 
ilgiliydi. İngiltere’de kendi ayakları 
üzerinde duran, müthiş düzenli 
ve sistemli bir yetişkin çıktı 
karşıma. Beni çok etkilemişti. Belli 
ki kafaya koymuştu ve eğitimini 
tamamlayacaktı. Tamamladı da. 
Çok gururlandırdı beni. Çok genç 
yaşındaki azmi, mücadelesi çok ama 
çok etkileyiciydi. 

Baba olduktan sonra aldığınız 
kararlarda bir değişiklik oldu mu? 

İlk oğlum doğduğunda ben 
askerdeydim maalesef. Babalık 
duygusu, insanın sorumluluk 
duygusunu artırıyor. Öncesinde 
daha kolay risk alabiliyorken; daha 
garantici olmaya başlıyorsunuz. Daha 
ince düşünerek, ilerisini gerisini 

hesap ederek hareket ediyorsunuz 
işlerinizde. Aile birlikteliğiniz, 
çocuklarınızın geleceği sizin için 
her şeyden daha önemli oluyor. Her 
şeyin en iyisini yapmak istiyorsunuz. 

İş hayatında oğlunuzla 
birlikte yürümenin size kattığı 
artılar neler oldu? Ondan 
öğrendiğiniz bir şey varsa 
bizimle paylaşır mısınız? 

Oğlum her şeyden önce iyi bir 
insandır, dört dörtlüktür. Annesine, 
eşine dostlarına karşı davranışları 
zarafet doludur. Hep iyiyi yapmaya 
çalışıyor ve çok çaba sarf ediyor. 
Beni etkileyen bir diğer yanı ise; 
ailesiyle, çevresiyle, iş ortaklarıyla 
tamamen iyi iletişim kurması. 
İlişkilerini o kadar iyi götürüyor 
ki, benim gözüm hiçbir zaman 
arkada kalmıyor. Aynı zamanda 
çok enerjik; öyle olması benim de 
işe güvenle bakmamı sağlıyor. “O 
nasılsa işleri koordine edebiliyor; 
ilişkileri yönetebiliyor” diyebilmenin 
rahatlığını yaşıyorum. 
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UMUT DURBAKAYIM

BABAM BENİM ROL MODELİM
Baba mesleğini seçmeye nasıl 

karar verdiniz?
Çok zor olmadı. Hatta büyünce 

ne olacağım diye düşünmedim 
desem yeridir. Çünkü kendimi 
bildim bileli babamın kurduğu ve 
bir çocuğu gibi büyüttüğü Teknik 
Yapı’da bir görev almaktan başka 
bir şey düşünmedim. Hatta Teknik 
Yapı benim büyük ağabeyim gibiydi. 
Bir tek bildiğim bir şey vardı, o 
da bu şirkette yer alabilmem için 
öncelikle iyi bir inşaat mühendisi 
olmam gerekiyordu ki zaten inşaat 
mühendisliği haricinde bir eğitimi 
hiç düşünmedim. O zamanlar 

bütün hayalim babamın okulu olan 
İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 
girebilmekti. Üniversite sınavlarında 
yirmiye yakın tercih yapabilme 
şansım varken ben sadece ilk sıraya 
İTÜ ikinci sıraya ise Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni 
yazdım. Şu an benim için hem 
eğitimimde hem de şantiyeler 
yöneticiliğimde bir şans olduğuna 
inandığım ikinci tercihim olan 
YTÜ’yü kazandım. 

İş hayatında babanızı örnek 
aldığınız noktalar neler?

Ben tüm yaşantım boyunca 
sadece iş hayatında değil diğer her 
konuda da babamı örnek almaya 
çalıştım. Çocukluğumdan beri 
babam beni her zaman yanında işe, 

toplantılara, şantiyeler götürmüştür. 
Ben de her zaman onu örnek 
almışımdır. Kısacası babam benim 
rol modelim olmuştur.

Fikir ayrılıkları yaşadığınız hiç 
oldu mu ve bunların üstesinden 
nasıl geldiniz?

Bu yaşıma kadar hiçbir zaman 
fikir ayrılığı yaşamamışızdır. Bunun 
temel nedeni ise babamdır. Çünkü 
her zaman müzakereye açık bir 
insan olmuştur. Hiçbir zaman ben 
babayım, benim dediğim olur diye bir 
davranış sergilememiştir. Biz şirkette 
kararları beraber müzakere ederek ve 
sonunda da ortak bir karar ile alırız. 
Zaten ömrü boyunca rol model olarak 
babasını gören bir insan nasıl olur da 
fikir ayrılığına düşebilir ki?

TEKNİK YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM VE 
OĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI UMUT DURBAKAYIM
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Babanızı düşündüğünde, ilk 
aklınıza gelen anınız ne oluyor?

Yine babamla beraber 
şantiyelere gittiğimiz dönemlerde 
ki o dönemlerde kalıplardaki 
çiviler sökülür düzeltilir ve bir daha 
kullanılırdı. Babam da bana çivi 
düzeltme görevi vermişti. Ben de 
sökülmüş çivileri bir tezgah üstünde 
keser ile düzeltim çivi başına para 
alıyordum. O zamanlar herhalde 
ilkokuldaydım ve ilk çalışarak para 
kazandığım zamandı.

NAZMI DURBAKAYIM

UMUT’TAN GELEN FİKİR VE 
GÖRÜŞLER BAKIŞ AÇIMI 
GENİŞLETTİ

Oğlunuzun sizinle aynı işi 
yapmasında çabalarınız oldu mu? 
Zaten kendi tercihi miydi?

Umut ilkokuldan itibaren 
hep yanımda oldu. Büyüyünce 
hangi mesleği seçeceğine dair en 
küçük bir yönlendirmem olmadı. 
Ancak yapı malzemeleri sattığım 
zamanlar, Umut dükkana gelir ve 
inşaatlarda kullanılan borulardan 
küçük oyuncaklar yapar ve satardı. 
İlerleyen yıllarda da yapımını 
sürdürdüğümüz apartman 
inşaatlarında çivi toplar ve bunları 
düzeltip ustalara verirdi. Çivi başına 
küçük cep harçlıkları verirdim. 
Yani inşaatlarda geçirdiği vakit, 
bu sektöre ilgisini perçinledi. 
Ortaokuldan itibaren şantiyelerden 
çıkmadı. Yıllar geçtikçe mühendislik 
konusundaki kararı netleşti. 

Oğlunuzla gurur duyduğunuz 
bir anı bizimle paylaşır mısınız?

Ortaokulda matematik ödülü 
almasını hiç unutamıyorum. Ödüller 
dağıtılırken, hiç beklenmedik 
şekilde tek matematik ödülünü 
alması ve bunu bana ithaf etmesi 
çok duygulandırdı. Matematik, 
fizik ve fen gibi dersleri birlikte 
çalışırdık. Hatta bir gün Bodrum 

Belediyesi’nde bir işim vardı. Umut 
ile birlikte gitmiştim. Görüşme 
için beklerken Umut’a fizik 
kurallarından serbest düşüş, parabol 
gibi konuları boş bir araziye taş 
atarak anlatmıştım.  

Baba olduktan sonra 
hayatınızda aldığınız kararlarda 
bir değişiklik oldu mu?

Erken yaşta baba olduğum 
için hayatımda karar değiştirecek 
deneyimlerim yoktu. Onun için aynı 
şekilde yola devam ettik. 

İş hayatında oğlunuzla birlikte 

yürümenin size kattığı artılar 
neler oldu?

Umut’un da yanımda olması 
sorumluluklarımı yerine getirirken 
daha dikkatli olmamı sağladı. 
Çünkü hem konut sattığım insanlara 
verdiğim taahhütleri yerine 
getirmeliydim. Hem de bunun 
önemini Umut’a aktarmalıydım. 
Diğer taraftan ikinci jenerasyonun 
fikirlerini bakış açılarını daha iyi 
anlamam açısından Umut’tan gelen 
fikir ve görüşler bakış açımı daha da 
genişletti. 
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SEFA İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ÖZTÜRK İLE 
OĞLU SEFA İNŞAAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEFA ÖZTÜRK

SEFA ÖZTÜRK 

BİZ BABAMLA RUH İKİZİYİZ
Babanızla aynı işi yapmaya 

nasıl karar verdiniz? Çocukluk 
hayaliniz miydi birlikte çalışmak?

Çocukluğumda, inşaatlarımız 
evimizin çevresindeydi ben de 
inşaatlarda oynar çevresinde 
gezinirdim. Bu sebeple olsa gerek 
inşaat işlerini çok sevdim ve 15 
yaşlarındayken baba mesleğini 
yapmaya karar verdim.

İş hayatında babanızı örnek 
aldığınız noktalar neler?

Hızlı karar vermek, ticarette 
kanaatkâr ve çalışkan olmak.

Fikir ayrılıkları yaşadığınız hiç 
oldu mu ve bunların üstesinden 
nasıl geldiniz?

Biz babamla ruh ikizi gibiyiz, çok 
büyük fikir ayrılıklarımız olmuyor. 

Olsa da çok küçük kayda değer işler 
değil.

Babanızı düşündüğünde, ilk 
aklınıza gelen anınız ne oluyor? 

Babamı düşündüğümde ilk 
aklıma gelen çocuklarına düşkün, 

inançlı, yardımsever, mert sözünün 
arkasında duran Anadolu adamı 
olmasıdır. 

ALİ ÖZTÜRK

GENÇLERE DAİMA FIRSAT 
VERMEK GEREKTİĞİNE 
İNANIYORUM

Ali bey, oğlunuzun sizinle 
aynı işi yapmasında etkiniz oldu 
mu? Kendi tercihi miydi?

Babalar çocuklarına model 
olmalı, ne mutlu bana evladıma 
örnek model olmuşum ki evladım 
da kendi özgür iradesiyle baba 
mesleğini tercih etti. 

Oğlunuzla gurur duyduğunuz 
bir anı bizimle paylaşır mısınız?

Onunla hep gurur duyuyorum.
Baba olduktan sonra 

hayatınızda aldığınız kararlarda 
bir değişiklik oldu mu?

Baba olduktan sonra hayatımda 
fazla bir değişiklik olmadı, bunun 
sebebi de baba olmadan önce de 
sorumluluk sahibi, olgun işini bilen 
biri olmamdan kaynaklanıyor diye 
düşünüyorum. 

İş hayatında oğlunuzla 
birlikte yürümenin size kattığı 
artılar neler oldu? Ondan 
öğrendiğiniz bir şey varsa 
bizimle paylaşır mısınız?

Elbette birçok artıları olmuştur. 
Gençlere daima fırsat vermek 
ve onların vizyonuna güvenmek 
gerektiğine inanıyorum. 

BABALAR ÇOCUKLARINA 
MODEL OLMALI, 
NE MUTLU BANA 
EVLADIMA ÖRNEK 
MODEL OLMUŞUM Kİ 
EVLADIM DA KENDİ 
ÖZGÜR İRADESİYLE BABA 
MESLEĞİNİ TERCİH ETTİ. 
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FERHAT KETEN 

74 YAŞINDA HALA HER SABAH 
6.30 DA İŞİNİN BAŞINDA

Babanızla iş hayatında aynı 
yolda yürümeye nasıl karar 
verdiniz?

Mimarlık seçimimde babamın 
hiçbir yönlendirmesi olmadı. O 
dönemde aksine doktor olmamı 
tercih ederdi. Mimarlık seçimini 
hem analitik düşünmeye uygun 
hem de yaratıcılığını kullanabildiğin 
bir meslek olduğu için seçtim. Hep 
severek yaptım.

İş hayatında babanızı örnek 
aldığınız noktalar neler?

Babam çok iyi bir rol modeldir. 
Çalışkanlığı, mütevaziliği, herkese 
eşit yakınlıkta olması, çalışanlarına 
olan yaklaşımı, dürüstlüğü, işine 
olan saygısı ve bağlılığı örnek 
aldığım noktalardır. 74 yaşında hala 
her sabah 6.30 da işinin başındadır.

Fikir ayrılıkları yaşadığınız hiç 
oldu mu ve bunların üstesinden 
nasıl geldiniz?

Neredeyse 20 yıldır beraber 
çalışıyoruz. Hiç ciddi çatışmamız 
olmadı çok şükür. Benim en büyük 
şansım, 24 yaşımdan itibaren tüm 
inisiyatifi veren babam, sonrasında 
aldığım tüm kararlara saygı 
gösterdi, destek oldu. Fikrini de 
söyledi ama hiçbir şey dayatmadı. 
Benim için de onun fikirleri çok 
çok kıymetlidir. Bazen yanlış 
olduğunu düşündüğüm bir kararı 
var ise de itiraz etmiyorum. Fikrimi 
söylüyorum. Kısa bir süre sonra o 
zaten hadi senin dediğini yapalım 
diye karar veriyor. Aslında ikimiz 
de birbirimize rağmen hiçbir şey 
yapmıyoruz. Fikirlerimize saygı 
duyuyoruz. Kim kimi ikna eder ise 
onun dediğini yapıyoruz.

Babanızı düşündüğünüzde, ilk 
aklınıza gelen anınız ne oluyor?

Babam sert bir babaydı. Onunla 
20 yaşına kadar ve sonrası diye iki 

dönemimiz var. İlk dönemde çok 
çatışıyorduk. Ben de inatçı ve zor 
bir çocuktum. İkinci dönemimizde 
o da ben de sanki bambaşka 
iki insan gibiydik. Herhalde o 
dönemde çatışma limitlerimizi 
doldurduk.

ALI KETEN

BEN ÜÇ ADIM GELDİM, OĞLUM 
ON ADIMA TAŞIDI

Oğlunuzun sizinle aynı işi 
yapmasında çabalarınız oldu 
mu? Zaten kendi tercihi miydi?

Kendi tercihiydi. Etkim olmadı.
Oğlunuzla gurur duyduğunuz 

bir anı bizimle paylaşır mısınız?
Hepsinin çocuklarım olması 

en güzel lütuftur. Ferhat’ın 
üniversiteden mezun olması 
en güzel gündü benim için. 
Projelerinin başarılı olmasından 
dolayı hep gurur duydum. Hep 
hayallerini hedeflerini kazandılar, 
beni hiç mahcup etmediler. 
Ne mutlu, arkalarında olup 
güvenebileceğimi bilmeleri çok 
önemli benim için. Zaman da bunu 
gösterecektir, diyelim.

Baba olduktan sonra 
hayatınızda aldığınız kararlarda 
bir değişiklik oldu mu?

Muhakkak oldu, daha emin 
ve garanti adımlarla kararlarımı 
aldım. Daha şevkli isteklerim oldu 
ve daha çok anlamlı bir hisle yola 
çıkıyorsunuz. Düzenli aile hayatı 
yaşamaktan ümitliydim, ve başarılı 
olmayı hep hayal ederdim. İş 
hayatımı sürekli güvenli adımlarla 
sürdürebilmeyi büyük sorumluluk 
olarak düşündüm. Çocuklarımı 
hayata hazırlayabilmek duygusu 
ne yalan söyleyeyim en zor 
deneyimlerden biri ve en güzel 
duyguymuş, Böyle yetiştirmek ve 
davranabilmek önemliymiş.

İş hayatında oğlunuzla birlikte 
yürümenin size kattığı artılar 
neler oldu?

Ben üç adım geldim, oğlum 
on adıma taşıdı. Adımla şanımla 
yüceltti, ve ne mutlu ki böyle bir 
başarı getirmiş, ileriye taşımış. 
Oğlumla çalışmaktan mutluyum 
ve gurur duyuyorum anlamlı 
kararlarına daima saygım oldu ve 
beni eleştirdiği bir nokta olmadığını 
düşünüyorum.

KETEN GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI FERHAT KETEN VE 
BABASI KETEN GRUP ONURSAL BAŞKANI ALİ KETEN
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 ANTALYA 
BÜYÜK DÖNÜŞÜME 

HAZIRLANIYOR
Daha modern ve gelişmiş bir yüze kavuşmaya çalışan Antalya, 

belediyenin de desteğiyle büyük dönüşüme hazırlanıyor.
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konutların yanı sıra kültürel alanlar, 
dev şehir parkı, sağlık tesis alanları, 
eğitim alanları, camiler, ofisler ve 
ticari alanlar bulunacak. Haziran 
ayı içerisinde de ruhsat alınarak 
inşaatın başlaması hedefleniyor.  
Projedeki 19 bin konuttan 5 bini hak 
sahiplerine verilecek.

ÇEVRESEL ATIK ORTAYA 
ÇIKMIYOR

Projede bir dönüşüm tesisi de 
kuruldu. Oradan çıkan molozlar 
dönüştürülüp yolların altyapılarında 
kullanılıyor. 260 bin metrekarelik 
yeşil alanı olan bir proje ortaya 
çıkacak. Günde ortalama 1800 ton 
moloz dönüştürülüyor. Arazide 
bulunan 10 bin 764 araç sökülüp 
tekrar dikilecek. Bunun dışında 
projede 260 bin metrekare yeşil 
alan bulunacak. Öte yandan proje 
alanından çıkan 114 ton odun 
ve ahşap, yakacak olarak ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldı. Bu anlamda 
örnek ve çok çevreci bir kentsel 
dönüşüm meydana gelecek. 
Projede bölgede yaşayan sokak 
hayvanları için de bir yaşam alanı 
oluşturulacak.

ÖN TALEPTE PROJEYE DIĞER 
ŞEHIRLERDEN ILGI BÜYÜK

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Altan Elmas, ön talep toplanan 
projeye Antalya’nın dışında İstanbul, 
Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, 
Konya, Afyon, İsparta, Balıkesir’in de 
aralarında bulunduğu toplam 24 ilden 
yoğun talep aldıklarını ifade ediyor. 
Şehirden ise Muratpaşa (Merkez), 
Kepez, Konyaaltı ve Manavgat başta 
olmak üzere 13 farklı ilçeden talep 
aldıklarını anlatan Altan Elmas, 
özellikle yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşlardan gelen taleplere de 
dikkat çekiyor.

AB DESTEĞINI ALAN 3 
PROJEDEN BIRI OLDU

Türkiye’nin en büyük kentsel 
dönüşüm projesi Antalya’ya iyi geldi. 
Türkiye’nin en büyük dönüşüm 
projesi Kepez Santral Kentsel 
Dönüşüm Projesi AB Ufuk 2020 
hibe programına seçildi. 

dönüşümü yakından izleyen emlak 
sektörü halen gurbetçilerin ve şehir 
dışındaki yatırımcıların yazlık ev 
ihtiyacını da karşılamaya dönük 
irili ufaklı markalı konut projelerini 
gerçekleştirmeye devam ediyor. 

ISTANBULLU FIRMA YENI 
ANTALYA’YI INŞA EDIYOR

Antalya’da kentsel dönüşümle 
birlikte adeta yeni bir şehir daha 
kuruluyor. Bu yeni şehri ise 
İstanbullu bir proje geliştiricisi 
firma inşa ediyor. Kentte yapımına 
başlanacak proje, 1 milyon 300 bin 
metrekarelik alana sahip. Yaklaşık 
19 bin konuttan oluşacak yeni 
şehirde kültürel alanlar, ofisler 
ve ticari alanlar yer alacak. Sur 
Yapı’nın gerçekleştireceği proje ile 
Antalya’ya katma değer sağlanması 
hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
şirketi Antepe’nin, söz konusu 
dönüşümün gerçekleşeceği Kepez-
Santral bölgesi projesinin tüm 
süreçlerini sorunsuz yürüterek 
Türkiye için örnek bir çalışma 
sergiledi. Bu aşamadan sonra 
projeyi Sur Yapı devraldı. Projede 

ürkiye’nin yaz 
turizmi konusunda 
önde gelen 
şehirlerinden olan 
Antalya bugünlerde 
farklı haberlerle 
gündeme yerleşti. 
Turizmin marka 
kenti kimliğinden 
taviz vermeden, 
daha modern ve 
gelişmiş bir yüze 
kavuşmaya çalışan 
Antalya, belediyenin 
de desteğiyle büyük 

dönüşüme hazırlanıyor. Özellikle 
Kepezaltı ve Santral bölgelerini 
içeren kentsel dönüşüm projesi 
büyüklük itibarıyla da Türkiye’nin 
en büyük projeleri arasına ve 
Anadolu kentlerinin dönüşümüne 
öncülük etmeye aday. Üstelik kentsel 
dönüşüm projesinin heyecanı şehre 
bereket de getirmiş görünüyor. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen Kepez Santral 
Kentsel Dönüşüm Projesi Avrupa 
Birliği Ufuk 2020 Hibe programına 
seçilerek 5 milyon euroluk hibeye 
de hak kazandı. Antalya’daki büyük 
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AB Akıllı Kentler ve Toplumlar 
(SCC-12017) çağrısı kapsamında 
MatchUP projesi ile yaklaşık 5 
milyon euro hibe almaya hak 
kazandı Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve proje ortakları, aynı 
çağrıdan destek almak için başvuran 
Avrupa’nın değişik ülkelerinden 17 
büyük konsorsiyum ile yarışarak, 
desteğe hak kazanan üç projeden 
biri seçildi.

‘Antalya Büyükşehir Belediyesi 
ile Kentsel Dönüşüm’ projesinin 
yürütücüsü belediye iştiraki Antepe 
İnşaat ve Ticaret şirketi tarafından 
yürütülen çalışmalar ile oluşturulan 
proje kapsamında İspanya’dan 
Valencia ve Almanya’dan Dresden 
belediyeleri ile birlikte büyük 
ölçekli akıllı kent uygulamaları 
gerçekleştirilecek. 

Türkiye, İspanya, Almanya, 
İtalya, Finlandiya, İsrail, Belçika ve 
Makedonya’dan 28 proje ortağının 
yer aldığı konsorsiyumun Türkiye 
kısmında; Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, Antepe A.Ş. yanında 
projenin yerel koordinatörü olarak 
Sampaş A.Ş., Akdeniz Üniversitesi, 
Demir Enerji ve Taysim firmaları da 
bulunuyor. Kepez Santral Kentsel 
Dönüşüm Projesi kapsamında 
70.000 metrekarelik bir pilot 
uygulama alanı belirlendi. Diğer 
pilot şehirlerle birlikte, ısı, enerji 
üretim ve depolama konularında 
güneş enerjisi uygulamaları; 
elektrikli ulaşım araçları ve yönetimi 
gibi akıllı ulaşım uygulamaları; 
AKOS Akıllı Kent Otomasyon 
Sistemi kapsamında büyük veri 
yönetimi, nesnelerin interneti ile 
akıllı aydınlatma, enerji, ulaşım, 
ev, bina çözümlerinin tek noktada 
entegrasyonu ve yönetimi gibi bilgi 
teknolojileri unsurlarını içeren; 42 
farklı Akıllı Kent Uygulaması hayata 
geçirilecek. 

ANTALYA DÜNYA ÖLÇEĞINDE 
YARIŞMACI BIR KENT 
OLACAK

Proje, Kepez Santral Kentsel 
Dönüşüm projesi inşaatları ile 
eşzamanlı olarak yürüyecek ve 2019 
yılında alanda yaşamın başlaması 

ile birlikte devreye alınacak. 
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel; 
“Şehrimizde başlattığımız 
bu proje Türkiye’nin en 
büyük ve sorunsuz kentsel 
dönüşüm projesidir. Projenin 
daha dikkat çekici tarafı ise 
plan proje etaplarında ‘Akıllı 
Kent’ olarak tasarlanan 
Kepez Santral projemizin, 
altyapısından üstyapısına, 
fiziki yaşam alanlarından, 
sosyal yaşama kadar hayatın 
her yerinde estetik, akıllı 
ve sürdürülebilir bir kent 
oluşturmamızdı. Kepez 
Santrali kanatlandıracağız 
demiştik, Avrupa Birliği’nin 
verdiği bu teşvik; projemizin 
ne kadar doğru yolda 
olduğunu göstermektedir. 
Yeniden yapılanma 
konusunda, Antalya dünya 
ölçeğinde yarışmacı bir kente 
dönüşecektir” dedi. 

Kentteki kentsel dönüşüm 
hareketi ve yeni konut talebi emlak 
sektöründeki oyunculara da moral 
oldu. Antalya İnşaat Müteahhitleri 
Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Deniz Karataş, 
şehirde konut ve ofis tercihlerinin 
değiştiğini söyledi. Özellikle son 20 
yıl içerisinde Antalya’nın çehresini 
değiştirecek büyük çaplı konut 

ve ofis projeleri hayata 
geçirildiğini belirten 
Karataş; “Kentin sanayi 
yatırımlarının da inşaata 
paralel olarak arttığını, yeni 
fabrikaların, yeni üretim 
tesislerinin yapılmakta 
olduğunu görmekteyiz. 
Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi’nin, yeterli alan 
olmadığı için iş adamı ve 
sanayicilerin taleplerine 
cevap verememesi ve 
yeni bir organize sanayi 
bölgesinin zorunluluk 
haline gelmesi sebebiyle, 
Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Korkuteli 
bölgesinde kurulması 
planlanan Mermer İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
son aşamaya gelindiğini 
takip ediyoruz. Hafif 
sanayi diye tabir etliğimiz, 

çevreyle dost, kirliliğin mümkün 
olmadığı bu tesislerde gıda üretimi 
ve mermer fabrikaları ve gıda 
fabrikaları yan yana çalışmaktadır. 
Kentsel dönüşümle şehrimiz 
yenileniyor. Kentsel dönüşümün 
daha da ivme kazanacağını ve 
kentin çehresinin önümüzdeki 
10-15 yıllık süreçte tamamen 
değişeceğini düşünüyorum. Çünkü 
lüks konut ve ofis anlamında henüz 
yolun başındayız” diye konuştu. 

Antalya 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı 

Menderes Türel

Antalya İnşaat 
Müteahhitleri 

Derneği 
(ANTMÜTDER) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Deniz 

Karataş

DAHA MODERN 
VE GELIŞMIŞ BIR 
YÜZE KAVUŞMAYA 
ÇALIŞAN ANTALYA, 
BELEDIYENIN 
DE DESTEĞIYLE 
BÜYÜK DÖNÜŞÜME 
HAZIRLANIYOR.

K E N T S E L  D Ö N Ü Ş Ü M



65E M L A K  K O N U T
H A Z İ R A N  2 0 1 7

İşte şehirde inşaat ve satış süreci devam eden markalı projelerden bazıları:

A Y T  E L E G A N C E 
Antalya Konyaaltı’nda yükselen ve 5 blok ve 
80 daireden oluşan projede 3+1 tipi daireler 
yer alıyor. Ayt Group tarafından rezidans 
olarak inşa edilen proje Haziran ayında teslim 
edilecek. Yaklaşık 19 bin metrekarelik inşaat 
alanına sahip projede konutların büyüklükleri 
185 metrekare olarak açıklandı.

G O L D  R E S I D E N C E  K U N D U 
Gold Residence Kundu, Antalya’nın 5 yıldızlı 
otellerinin bulunduğu Kundu bölgesinde, 
Kemerağzı Mahallesi’nde yer alıyor. 5 
bloktan oluşan Gold Residence Kundu, 1+1 
tipi 58 metrekare ve 2+1 tipi 116 metrekare 
büyüklükteki dairelere yer veriyor. Ekşioğlu 
Holding tarafından inşa edilen 192 konutluk 
proje bu yıl Aralık ayında teslim edilecek.

P A L  C I T Y  K O N A K L A R I  2
SS. Antalya Pal City Konakları 2 Arsa ve 
Konut Yapı Kooperatifi  tarafından inşa edilen 
Pal City Konakları 2, bir kooperatif projesi 
olarak yükseliyor. 125 bin metrekarelik arsa 

üzerine inşa edilecek 432 konutluk projede, 2+1 
ve 3+1 dairelerin yanı sıra ikiz villalar, müstakil 
dubleks ve tek katlı villalar, havuzlu müstakil 
dubleks villalar ile tek katlı villalar da yer alıyor. 
Antalya’nın parlayan yıldızı Döşemealtı Villalar 
bölgesinde inşa edilen Pal City Konakları 2’de en 
fazla 3 kata kadar imar izni veriliyor. Yüksek katlı 
yapılar yer almayacağı için villa ve dairelerin önleri 
açık olurken, konutlar birbirlerinin manzarasını da 
kesmeyecek şekilde konumlandırılacak.

A L A R A  R E S I D E N C E
Demrol İnşaat tarafından 12 bin 600 metrekarelik 
bir alan üzerinde inşa edilen Alara Residence; ön 
tarafı deniz, arka tarafı orman manzarası olan 
bir konumda yükseliyor. 12 bin 600 metrekarelik 
arsa üzerine kurulan projede 7 blokta 188 konut 
yer alıyor olacak. 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerine 
yer verilen Alara Residence’da tapular hemen 
teslim. Yatırımcıların büyük ilgisini gören Alara 
Residence’da sahipleri isterlerse dairelerini 
fi rmalara kiralayabilmekte. 

E M E R A L D  P A R K 
Avsallar mevkiinde bulunuyor. Proje, 9600 
metrekare arsa üzerine, 4 blok, 196 daire ve 
normal daireler stüdyo, 1+1, 2+1 olarak, dubleks 
daireler 2+1, 3+1, 4+1 olarak planlanmış. Dairelerin 
büyüklükleri 50 metrekare ile 168 metrekare 
arasında değişiyor.

E C O  M A R I N E
Oxo Construction imzası ile hayata geçirilen Eco 
Marine projesi Antalya Alanya Kargacık bölgesinde 
yer alıyor. 11 bin 700 metrekare alan üzerinde 
inşa edilen Eco Marine projesi 5 blok halinde 
yükseliyor. 100 adet daire ve 2 adet exculusive 
villadan meydana gelen Eco Marine projesinde 1 
oda 1 salon, 2 oda 1 salon, 2 oda 1 salon bahçe ve 
çatı dubleksi, 3 oda 1 salon bahçe ve çatı dubleksi 
seçenekleri yer alıyor. Eco Marine projesinde solar 
güneş enerji sistemi ile ortak alanların elektrik 
sarfi yatının büyük bir kısmı ücretsiz olarak 
sağlanacak, konutlarda ve sosyal alanlarda güneş 
enerjisi ile maliyetsiz sıcak su imkanı sunulacak 
ve yağmur sularının biriktirilmesi ile elde edilecek 
su depolarda tutularak sulama alanlarında 
kullanılacak. Proje bu yıl Aralık ayında teslim 
edilecek.

O R I Z A P A R K 
Antalya Konyaaltı’nda denize sıfır bir noktada inşa 
edilen Orizapark Konyaaltı projesi 3 blok halinde 
yükseliyor. Orizapark Konyaaltı projesi N. Işık 
İnşaat ve Kirazlar İnşaat imzası taşıyor. Toplam 132 
konuttan meydana gelen projede 2 oda 1 salon, 3 
oda 1 salon ve 4 oda 1 salon seçenekleri yer alıyor. 
Projede 2+1 daireler 135 metrekare, 3+1 daireler 
151, 162, 164 ve 166 metrekare, 4+1 daireler 175 
metrekare ve 240 metrekare büyüklüklerle dizayn 
edildi. 
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Haber B İ R  K AV R A M  B İ R  A N A L İ Z

Borçlanmada vade
Hakan Akbulut

Borçluya, borcunu ödemesi için verilen zamana ya da bir 
borcun ödenmesi gerektiği güne vade adı verilir. 

N
asıl ki borcun 
miktarı ve faizi 
önemli ise vade de 
borç için önemli 
bir bileşendir. 
Borcun vadesi ne 

kadar uzun olursa borç geri ödemesi 
zaman içerisine yayılacağından 
borçlu açısından o kadar rahatlatıcı 
bir etkisi olur. Bugün on yıl ya da 
otuz yıl vadeli olarak borçlanabilen 
ülkeler mevcuttur. Borçlunun 

kredibilitesi yükseldikçe borçlanma 
maliyeti azalır ve borçlanma vadesi 
uzar. Borçlanma yapısı analiz 
edildiğinde borcun miktarı ve 
ödenen faize odaklanmak tek başına 
yeterli değildir, borcun vadesi de 
oldukça önem arz etmektedir. Kısa 
vadeli kullanılan kredi miktar olarak 
az bile olsa geri ödemesi vadenin 
kısa olması sebebiyle zor olacaktır. 
Bütçe açığının az olması bütçenin 
faiz dışı fazla vermesi ekonomik ve 

siyasi istikrarın olması gibi nedenler 
vadenin uzamasında önemli rol 
oynamaktadır. Kreditörler bu 
alanda kırılganlık gördüklerinde 
daha kısa vadeli borç vermeyi tercih 
ederler. Bunun en temel nedeni 
risk gerçekleşmeden paralarının 
geri dönüşünü garanti altına almak 
isterler. Türkiye borç stoku ile ilgili 
olarak yapılan yorumlarda borcun 
nominal olarak artışı bazen ön 
plana çıkarılmaktadır. Daha önceki 
yazılarımızda bu artışın tek başına 
analiz edilmesinin neden yeterli 
olmadığını milli gelir bağlamında 
irdelemiştik. Şimdi de borcun 
kalitesinin en önemli unsuru olan 
vade yapısına bakmaya çalışalım.

2002 sonrasında kamu 
borcunun miktarında ve faiz 
oranında meydana gelen iyileşme 
doğal olarak borcun vadesine de 
yansımıştır. Şekil 1’de görüleceği gibi 
2002 yılında yurt içi borçlanmada 

vade yapısına bakmaya çalışalım.

borcunun miktarında ve faiz 

yansımıştır. Şekil 1’de görüleceği gibi 

ŞEKİL 1
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9,4 ay olan ortalama vade 2017 yılı Mayıs 
ayında 72,5 aya yükselmiştir. Bu vade 
süresinin 7,7 kat uzadığı anlamına gelir. 
Yine şekil 1’de 7 yıl olan dolar Eurobond 
borçlanma vadesinin 14,9 yıla çıktığını 
görmekteyiz. 

Yine şekil 2’ye baktığımızda dış tahvil 
stokunun süresinin Aralık 2004’te 49,2 
ay iken Nisan 2017’de 77,5 olduğunu 
görmekteyiz. 

Şekil 3’te ise nakit iç borç stokunun 
vadeye kalan süresinin gelişimi 
görülmektedir. 2002 yılında vadeye kalan 
süre 12,8 ay iken bu süre Nisan 2017’de 
52 aya kadar çıkmıştır. Borçlanmada 
görülen bu vade artışları devam ettiği 
sürece borcun yönetilmesi ve dolayısıyla 
maliyetinin düşmesi daha kolay hale 
gelmektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz 
gibi Türkiye ekonomisinde ekonomik 
ve siyasi istikrarın sağlanmış olması ve 
bütçe disiplinine uyulmasının da etkisiyle 
diğer ekonomik alanlarda olduğu gibi 
kamu borcunun vadesinde de olumlu 
sonuçlar elde edilmiştir. Tabiidir ki 
kamuda görülen bu düzelme özel sektör 
kredilerine ve tüketici kredilerine de 
yansımıştır. 2002 yılında maksimum 
3 yıl olan konut kredilerinde bugün 20 
yıl vadeyi görmüş olmamız ve bu vade 
avantajından tüketicilerin faydalanabiliyor 
olması kamudaki düzelmenin katkısıyla 
olmuştur.

ŞEKİL 2

ŞEKİL 3
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Haber TOK İ

151 iş yeri 
ile 136 konut 
satışa çıktı
TOKİ, 13 ilde 151 iş yeri 
ile 12 ilde 136 konutu 
satışa çıkardı.

B
itlis, Çorum, Diyarbakır, 
Erzincan, İzmir, 
Konya, Kütahya, 
Niğde, Rize, Sakarya, 
Sivas, Yozgat ve 

Zonguldak şehirlerinde satışa 
sunulan iş yerleri yüzde 25 
peşin, 120 ay vade seçeneği ile 
sahiplerini buldu. Açık artırma 1 
Haziran 2017’de TOKİ’nin 
Ankara Bilkent’teki merkezi ile 
Radisson Blue Hotel Şişli/ İstanbul 
adreslerinde gerçekleştirildi.

Ankara, Bursa, Bingöl, Elazığ, 
Erzurum, Giresun, İstanbul, 
Kocaeli, Malatya, Manisa, Nevşehir 
ve Samsun’da bulunan konutlar 
ise yüzde 12, yüzde 25 peşin, 120, 
180 ay vade seçenekleriyle satın 
alındı. (Kuzey Ankara Projesi 
kapsamındaki konutlar yüzde 10, 
yüzde 15, yüzde 25 peşin 96, 108, 

120 ay vade seçenekleri)
Açık artırma kapsamında satışa 

sunulan taşınmazların bazıları şöyle;
• (Kuzey Ankara Projesi) 67 konut, 

Ayaş’ta 2 konut
• Merkez Atatürk Mahallesi ticaret 

merkezinde 24 iş yeri
• Alaca, Dodurga ve Kargı’da 7 iş 

yeri
• Kayapınar Üçkuyu Mahallesi’nde 

ticaret merkezinde 5 iş yeri
• Merkez Yanlızbağ ve 

Yoğurtlu beldelerinde 13 iş 
yeri, İstanbul Ataşehir’de 
30 konut, Tuzla’da 3 
konut Çeşme’de 6 iş 
yeri, Kocaeli Çayırova’da 10 
konut

• Merkez Hamamderesi’nde 23 
iş yeri Sakarya Sapanca’da 34, 
Taraklı’da 1 iş yeri, Sarkışla’da 17, 
Zara’da 2 iş yeri.

KASTAMONU’DA 
KURALAR ÇEKILDI

TOKİ tarafından 
Kastamonu’nun Araç ilçesinde Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 
iş birliğinde inşa edilen, teslim 
aşamasında olan 96 konutun 
hak sahipleri kura ile belirlendi. 
Kura töreni 22 Mayıs günü Araç 
Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
noter huzurunda gerçekleştirildi. 
Yatay konseptli projede yöreye 
özgü mimari modernize edilerek 
uygulandı. Yükseklikleri zemin + 
2 olan konutlar 2+1 planında inşa 
edildi. Konutlar peşinatsız 270 ay 
vade şartlarıyla hak sahiplerine 
verildi.
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Seminerde 
Mimar Sinan 
anlatıldı
TOKİ tarafından 18’incisi düzenlenen ‘Ev ve Şehir 
Seminerleri’nin bu ayki konuğu Mimar Sinan Yazmaları 
üzerine birçok araştırma gerçekleştirmiş olan Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Suphi Saatçi oldu.

P
rof. Dr. Suphi Saatçi, 
Mimar Sinan Yazmaları 
konulu seminerde 
Osmanlı mimarlık 
tarihinin en büyük ismi 

hakkında yaptığı araştırmalardan 
edindiği bilgileri paylaştı. 

Sinan hakkında yeterli bilgiye 
sahip olunmadığına dikkat çeken 
Saatçi, Mimar Sinan hakkında 
birkaç tane yazma bulunduğunu 
bunlar arasında ise öne çıkan 
Tezkiretü’l-Bünyan ve Tezkiretü’l-
Ebniye isimli iki yazmadaki 
bilgilerin daha doğru olabileceğini 
ifade etti.

Bu belgelerden Tezkiretü’l-
Bünyan’da genel yazı karakterinden 
farklı olarak not düşülmüş yazılar 

bulunduğuna işaret eden Saatçi, 
Tezkiretü’l-Bünyan’da yer alan 
bu notlarda; inşaatların başlama 
ve bitiş tarihleri, harcanan para 
miktarları gibi bilgilere yer 
verildiğini ayrıca Tezkiretü’l-
Ebniye’de de listelenen yapıların 
türlerinin ve sayılarının keskinliğine 
ayrıntılı olarak yer verildiğini 
söyledi. Bunlara dikkat edildiğinde 
de sadece Mimar Sinan tarafından 
bilinebilecek detayda olmalarının, 
bunları kendisinin yazdığı sonucuna 
ulaştığını belirtti. Saatçi şöyle 
konuştu: “Yazmalarda Mimar Sinan 
ve eserleri hakkında detaylı bilgilere 
ulaşılabiliyor. Metinlerde adı geçen 
sadrazam gibi devlet yöneticilerin 
görevde oldukları yıllar göz önüne 

alındığında ve devşirildiği yıllar 
hesaba katıldığında, büyük usta’nın 
doğum tarihinin de bilinenden daha 
geç olduğu, yani bir yıl eksik veya 
ileri, tahminen 1500 yılında olduğu 
sonucuna da ulaşılabiliyor.”

Tezkiretü’l-Bünyan’da Mimar 
Sinan’ın altı eserini anlattığını 
belirten Prof. Dr. Suphi Saatçi, 
Şehzade Cami, Kırkçeşme Su 
Tesisleri, Süleymaniye Cami 
ve Külliyesi, Mihrimah Sultan 
Bahçesi’ndeki su dolabı, 
Büyükçekmece Köprüsü ve Selimiye 
Cami gibi günümüze kadar ayakta 
durabilmiş bu eserlerin ortaya çıkış 
hikâyelerini ve mimarlık üzerindeki 
etkilerini aktardı.

Büyük ustanın eserlerinin 
dünyadaki muadilleri ile 
kıyaslandığında çok daha kısa 
sürede imar edildiğini de belirten 
Saatçi, Sinan’ın eserlerindeki kubbe 
tekniklerine de değindi. Sinan’ın 
deneye deneye tek kubbeye kadar 
geldiğini, mühendislik yeteneği 
sayesinde yaptığı pek çok eserin 
günümüze kadar gelerek halen 
işlevini koruduğunu belirtti.

 
SINAN, ÜSLUP VE BIÇIMI 
BIRLEŞTIRDI

 “Sinan’ı farklı kılan özelliğini 
pek çok mimari tarz görmüş olsa 
da tümünü bir potada eritmeyi 
başarmış olmasıdır” diyen Saatçi: 
“Sinan hiçbiri olmamıştır. Yapıları 
onlara benzememiştir. Çünkü 
işlerini kendi toplumunun sanatı, 
kültürü ve malzemesiyle ifade 
etmiş, üslup ve biçimi birleştiren bir 
mimari anlayışı ortaya koymuştur” 
ifadelerini kullandı.
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Haber TOK İ

TOKİ, Elazığ, İstanbul, 
İzmir ve Sakarya’da toplam 
198.664,21 metrekare 
büyüklüğünde 5 adet 

imarlı arsayı yaklaşık 310 milyon TL 
muhammen bedelle açık artırma 
yöntemi ile satışa sundu.

Elazığ, İstanbul ve Sakarya’da 
bulunan 4 imarlı arsa, yüzde 25 
peşinat ve 12 ay vade, İzmir’deki arsa 
ise yüzde 25 peşinat ve 36 ay vade 
şartlarıyla satışa sunuldu. Her bir 
arsa için 500.000 TL katılım teminat 
bedeli alınacak.

4 ILDE 5 ADET ARSA 
SATIŞA SUNULDU
Arsalar için müzayede 8 Haziran 2017 tarihinde 
TOKİ İstanbul Halkalı Hizmet Binası’nda yapıldı.

SIRA	 İL	 İLÇE	 ALANI	(m2)	 İMAR	NİTELİĞİ	 BEDELİ	(TL)

1	 ELAZIĞ	 MERKEZ	 24.878,05	 KONUT+TİCARET+YOL	 58.500.000,00

2	 İSTANBUL	 KAĞITHANE	 4.756,34	 BAKIM	VE	AKARYAKIT	İSTASYONU	 47.000.000,00

3	 İZMİR	 BORNOVA	 135.750,00	 TOPLU	İŞYERİ	+	TİCARET	+	İBADET	+	

	 	 	 	 BELEDİYE	HİZMET	+	AKARYAKIT-LPG	

	 	 	 	 ve	SERVİS	İSTASYONU	+	PARK	+	ASKERİ	

	 	 	 	 +	YOL	VE	OTOPARK	ALANI	 78.000.000,00

4	 İSTANBUL	 ESENYURT	 6.212,74	 BAKIM	VE	AKARYAKIT	İSTASYONU	 48.150.000,00

5	 SAKARYA	 ADAPAZARI	 27.067,08	 KONUT	+TİCARET	ALANI	+	PARK	ALANI	+	YOL	 77.968.742,00

Toplam	Alan	 	 198.664,21	 Toplam	Bedel	 309.618.742,00
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Mardin’de	180	konuta	295	başvuru	yapıldı.

95	konuta	133	başvuru	geldi.

Projede	Sivas’a	ait	yerel	mimari	göz	önünde	bulunduruldu.

TOKİ tarafından Mardin 
merkezde Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, 
Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü 
iş birliğinde, inşası 

tamamlanmış, teslime 
hazır 180 konutun hak 

sahipleri kura ile belirlendi. 
Kura töreni 26 Mayıs, Cuma günü 
Mardin Üniversitesi Koçaklar 
Konferans Salonu’nda noter 
huzurunda gerçekleştirildi. Konutlar 
peşinatsız 270 ay vade şartlarıyla 
hak sahiplerine verildi. Zemin + 3 
planında tasarlanan konutlar 1+1 
tipinde inşa edildi. Projede sosyal 
tesisler de yer alıyor.

TOKİ tarafından Düzce’nin 
Kaynaşlı ilçesinde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü iş 
birliğinde, inşası tamamlanmış, 
teslime hazır 95 konutun hak 
sahipleri kura ile belirlendi. Kura 
töreni 23 Mayıs, Salı günü Halk 
Eğitim Müdürlüğü Toplantı 
Salonu’nda noter huzurunda 
gerçekleştirildi. 95 konuta 133 
başvuru yapıldı. Geleneksel ve 
modern mimarinin sentezlendiği 

TOKİ tarafından Sivas Merkez, 
Yenimahalle’de inşa edilecek 762 
konutun ihalesi yapıldı. 16 Mayıs, Salı 
günü gerçekleşen ihale kapsamında 
ayrıca ticaret merkezi, cami ile altyapı 
ve çevre düzenleme işi de yer alıyor. 
Yükseklikleri zemin+5 olan konutların 
354’ü 2+1, 408’i ise 3+1 planında inşa 
edilecek. Projede, geleneksel konutlarda 
yer alan mimari anlayışı modernize 

edildi. Projeyle bölge nitelikli sosyal 
çevre imkanı sunan yeni bir yaşam 
merkezine dönüşüyor. Projelendirme 
yapılırken Sivas’a ait yerel mimari göz 
önünde bulunduruldu. Cephelerde 
zemin kat seviyesinde yöresel taş 
kaplama, ahşap görünümlü kaplamalar, 
dekoratif pencereler, söveler, çatıda ve 
cephelerde Türk evini yansıtan çıkmalar 
kullanıldı. 

MARDIN’DE HAK SAHIPLERI BELIRLENDI

DÜZCE’DE 95 KONUT SAHIBINI BULDU

SIVAS’TA INŞA EDILECEK KONUTLARIN 
IHALESI GERÇEKLEŞTI

projenin yükseklikleri zemin + 3 
planında tasarlandı. 2+1 tipinde 
inşa edilen projede konutlar, 
peşinatsız 270 ay vade şartlarıyla 
hak sahiplerine verildi.
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Röportaj C H R I S  L A N K S B U R Y

Nefes alan tasarımlar 
gerçekleştiriyoruz
BÜYÜKYALI PROJESININ 
MIMARISINE IMZA ATAN CHAPMAN 
TAYLOR MIMARLIĞIN ÜLKE 
DIREKTÖRÜ CHRIS LANKSBURY 
SORULARIMIZI YANITLADI.

hapman Taylor 
mimari tarzını 
ve kendisini nasıl 
tanımlar?

Chapman 
Taylor, uluslararası 
master plan, mimari 
ve iç dekorasyon 
uygulamalarıyla 
pek çok ödüle layık 

görülmüştür. Projelerimizde belli bir 
mimari stili uygulamak yerine belirli 
bir düzen çerçevesinde yaşayan ve 
nefes alan, çevreye saygılı tasarımlar 
gerçekleştiriyoruz.

Şimdiye kadar ne gibi projeleri 
gerçekleştirdiniz?

Özellikle perakende, eğlence, 
konaklama, konut, ofis ve bunların 
tümünün bir arada olduğu büyük 
karma kullanım projeleri uzmanlık 
alanlarımız.

Yoğunluklu olarak çalıştığınız 
ülkeler hangileri? 

Asya, Orta ve Güney Amerika, 
Avrupa ve Orta Doğu’da 19 yerel 
tasarım ofisimiz mevcut. 90 ülkede 
2000’den fazla çığır açıcı tasarım 
üretip 200’den fazla uluslararası 
mimari ödülün sahibi olduk.
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BÜYÜKYALI’DA, MODERN KENT INSANININ 
TÜM IHTIYAÇLARINA CEVAP VEREBILECEK 
BIR KONSEPT SUNUYORUZ. 

Büyükyalı’nın öne çıkan 
özellikleri nedir?

Büyükyalı, İstanbul’un denizle 
doğrudan bağlantısı bulunan 
nadir semtlerinden Kazlıçeşme’de 
yer alıyor. Merkezi lokasyonunun 
avantajını, şehrin dokusunu 
yansıtan mimarisiyle birleştiren 
Büyükyalı, farklı yükseklik ve 
cephedeki binaları, meydanları, 
caddeleri ile Boğaz hattını uzatarak 
yeni bir ‘deniz semti’ kuruyor. 
Geniş teras ve balkonları kesintisiz 
deniz manzarasından maksimum 
yaralanma imkanı tanıyor. Şehrin; 
tüm yeni ulaşım akslarının kesişme 
noktasında yer alan ve en çok değer 
artışı vaat eden bölgesinde yükselen 
Büyükyalı, doğru yatırım için 
kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 

Özel marinası ve deniz 
limuzinleriyle deniz ulaşımını ve 
lüksü günlük hayatın bir parçası 
haline getiren projemiz, Tarihi 

Yarımada’ya komşu konumu ve 
İstanbul’un dokusunu yansıtan 
tarihi yapılarıyla, doğa ve denizle iç 
içe bir yaşam sunmaya hazırlanıyor. 

Büyükyalı projesinin 
konseptini nasıl tasarladınız? 

İnsan ve iyi yaşam kavramlarını 
odağına alan, sakinlerine ve 
ziyaretçilerine her anlamda ‘iyi 
bir yaşam’ sunmayı hedefleyen 
Büyükyalı’nın konseptini; birbirine 
uygun binalar tasarlamaktan öte, 
insanların içerisinde daha çok 
vakit geçirmek isteyecekleri, yaşam 
kalitesini artırmayı hedefleyen 
bir yaşam biçimi vadeden ‘yeni 
şehircilik’ akımı oluşturuyor. 
Büyükyalı’da, modern kent insanının 

tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
bir konsept sunuyoruz. 

İstanbul’un tarihi dokusu ve 
kimliği ile uyumlu ve çevresine 
saygılı bir proje olan Büyükyalı’da, 
sadece içinde yaşayanlara değil, 
bulunduğu bölgeye de önemli 
değerler katacak, çevresiyle 
bütünleşik bir yerleşim alanı 
kuruyoruz.

Yeni Şehircilik akımının 
bileşenlerinden biri olan 
yatay mimarinin iyi bir örneği 
Büyükyalı’da hayata geçiyor. 
Parsel genelinde tüm bloklarda 
maksimum bina yüksekliği yerine, 
insan ölçeğine uygun olarak orta 
ve alçak katlı bloklar tasarlandı. 
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Bloklar arasında iki katlı 
podyumlar düzenlenerek yatay 
mimari kuvvetlendirildi. Yapı 
yoğunluğu proje silüetinde ve genel 
yerleşimde dengeli planlanarak, 
kentin doğal ve tarihi dokusuna 
uygun hale getirildi. 

Bildiğiniz gibi birçok insanın 
hayatında aslında iki temel yaşam 
alanı bulunuyor; ev ve iş yeri. 
Ancak günümüz insanının, ev ve 
iş yeri dışında, yaşanan zamana 
değer katacak, sosyalleşmeye 
olanak sağlayacak 3. bir yaşam 
alanına ihtiyaç duyduğu 
hepimizin bildiği bir gerçek. 
İşte Büyükyalı’nın konsepti, 
her anlamda güzel bir atmosfer 
yaratarak, insanların zaman 
geçirmek isteyeceği 3. bir yaşam 
alanı sunacak. Büyükyalı’daki 
semt kültürünü ve ‘iyi yaşam’ı 
destekleyecek, örneğin sağlık 
konseptli gıda marketleri, organik 
pazar, çiçekçi gibi mağazaların 
olması planlanıyor. Gerek mekân, 
gerek etkinlik çeşitliliğiyle 
renkli bir sosyal yaşam vadeden 

YENI ŞEHIRCILIK AKIMININ 
BILEŞENLERINDEN BIRI OLAN 
YATAY MIMARININ IYI BIR ÖRNEĞI 
BÜYÜKYALI’DA HAYATA GEÇIYOR.



BÜYÜKYALI GÜN KAPI ETABI
Büyükyalı’da son olarak, 1+1 

ve 2+1 ünitelerden oluşan Gün 
Kapı etabı, gelen yoğun talep 
üzerine planlanan tarihten önce 
satışa sunuldu. Büyükyalı’nın 
746 bin liradan başlayan 
başlangıç fiyatlarıyla önemli bir 
yatırım potansiyeli taşıyan Gün 
Kapı etabında, farklı ihtiyaçlara 
yönelik seçenekler bulunuyor. 
Peşin ödemelerde Gün Kapı 
etabı lansmanına özel, Ramazan 
ayının sonuna kadar geçerli 
olacak yüzde 8’lik indirim fırsatı 
devam ediyor.  

4 mahalleden oluşan 

Büyükyalı’da, Gün Kapı dışında 
farklı bütçelere yönelik birçok 
alternatif bulunuyor. Metrekare 
fiyatları da her etaba göre 
farklılık gösteriyor Zeytinburnu 
sahil bandında 25-30 bin lira 
seviyelerinde olan metrekare 
fiyatı, iç kesimlerde 10-12 bin 
TL seviyelerinde seyrediyor. 
Büyükyalı Gün Kapı etabındaki 
evler ise 10.000 TL’den başlayan 
metrekare birim fiyatı ve 746 bin 
TL’den başlayan daire fiyatları 
ile şehrin çok daha içerisindeki 
projelere göre, kârlı bir satın 
alma imkânı sunuyor. 
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Büyükyalı’da, farklı zevklere 
hitap eden kafe ve restoranların, 
herkesin buluşma noktası olması 
planlanıyor. Büyükyalı’da ayrıca 
çocukları doğayla buluşturan, 
onların gelişimini ve yaratıcılığını 
destekleyen alanlar, projeyi çok 
farklı bir noktaya konumlayacak. 
Semt sakinlerinin evlerinden 
çıktıklarında, birkaç adımda 
tiyatro, sinema ve sosyal 
aktivitelere ulaşma lüksüne sahip 
olması planlanmaktadır. 

Büyükyalı’daki tarihi binalar 
nasıl fonksiyonlandırılıyor?

Bildiğiniz gibi Büyükyalı arazisi 
içinde yer alan tarihi nitelikteki 
binalar 100 yılı aşkın süredir 
kamunun kullanımına kapalıydı. 
Büyükyalı projesi sayesinde, 
İstanbul’un tarihi dokusunu 
yansıtan bu yapıları, kültür-sanat 
merkezi, sergi alanı, müze, çocuk 
kulübü, yeme-içme alanı ve atölye 
olarak değerlendirerek, insanların 
zaman geçirmekten keyif 
alacağı 3. yaşam alanları olması 
planlanmaktadır.

Büyükyalı’da; 500 kişilik 
tiyatro salonu, 600 kişilik 6 
salonlu sinema, fuaye ve sergi 
salonları ile kültür merkezi olarak 
günlük hayatın bir parçası haline 
getirilen tarihi mekanların, 
Büyükyalı sakinlerine eşsiz 
sosyalleşme olanakları sunması 
planlanıyor. Tüm bu değerleriyle 
Büyükyalı, İstanbul’un yeni klasiği 
olarak, şehrin en önemli cazibe 
merkezlerinden biri haline gelecek. 

Chapman Taylor’un işlerini 
en iyi yansıtan projeleri 
hangileridir?

Chapman Taylor, karma yapı 
projelerinde dünyanın en iyisidir. 
Özellikle, konut, perakende, 
eğlence, konaklama gibi farklı 
kullanım alanlarının bir arada 
yer aldığı projeler bizim en iyi 
olduğumuz alan. Farklı kullanım 
alanlarının yaşayan, canlı, 
hareketli ve ticari anlamda başarılı 
olarak nasıl harmanlanabileceği 
konusunda iyi bir bilgi birikimi ve 
anlayışa sahibiz. 
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Haber ANAL İ Z

GAYRİMENKUL 
FİNANSMANI-I

Yazarlar: Bahadır Dalkılıç – Mustafa Aşkın 

Gayrimenkul özünde konut fi nansmanı teknik olduğu 
kadar sosyal boyutu da olan bir süreç yönetimidir. 

onut fi nansmanı, 
ihtiyaç duyulan 
konutları alabilmek için 
doğru ve etkin kaynağın 
sağlanmasıdır. Finansal 
sistemde fon fazlası 
olanlar (kısaca tasarruf 
sahipleri) ile fon talep 
edenler (tüketici ve 

ihtiyaç sahibi) arasında fi nansal 
kurumlar (bankalar, aracı kurumlar 
gibi) yapılar vasıtası ile bir araya 
gelmektedir. Ancak bu sistemde 
en önemli görevi düzenleyici ve 
denetleyici olarak devlet organları 
yerine getirmektedir.

Konut fi nansmanı (veya almak 
için gerekli parasal büyüklük) 
bireyler açısından oldukça önemli 
bir tutarı ifade ederken bu kaynağı 
veren kurumlar için de geri dönüşü 
ve teminat yapısı aynı önemi 
içermektedir. Bu nedenle zaman 
içinde farklı sistemler oluşmuştur. 
Ülkemizde ise genellikle üreticilerin 
üstlendiği (senet-sözleşme karşılığı) 

bir satış fi nansmanı sistemi 
ağırlığını korumaktadır. Finansal 
kurumlar ise sadece uzun vadeli 
konut kredileri ile sisteme kaynak 
sağlar görülmektedir.

Dünya genelinde ise, toplanan 
fonların (kaynakların) tüketicilere 
aktarımı için birçok yöntem 
eş anlı olarak uygulanmakta 
bu süreç hem riski yönetmek 
açısından fayda sağlamakta hem de 
tüketicilerin kaynaklara ulaşımını 
kolaylaştırmaktadır.

KAYNAKLARINA GÖRE FON 
YAPILARI
1.  Mevduata Dayalı Konut 

Finansmanı
2.  İpotek Bankaları (Borçlanma 

Araçlarına dayalı)
3.  Menkul Kıymetleştirme
4.  Fonlar-Bankaları ile Finansman
5.  Diğer Finansman Yöntemleri

Her ülke kendi yöntemleri 
ile konut fi nansman sistemleri 
oluşturmuş ve geliştirmiştir. Konut 
fi nansmanı her ne kadar teknik 
bir konu gibi görünse de sosyal ve 
kültürel özellikler de taşımaktadır. 
Bu nedenle ülkelerin kendilerine 
göre daha çok benimsemiş olduğu 
yöntemler bulunmaktadır.

Mevduata Dayalı Konut 
Finansmanı: Sermayelerinin büyük 
kısmını mevduat yoluyla toplayan 
mevduat bankaları yer almaktadır. 
Bu kurumlar mevduat toplama 
faaliyetlerine ilave olarak kredi 
vermek için gerekli olan fonu, bono 
ihraç etmek ve sahip oldukları 
kredileri menkul kıymetleştirme 
yoluyla toplamaktadır. Bankalar, 
fi nansmanlarının büyük bir 
kısmını mevduat hesapları yoluyla 
karşılamakta ve ayrıca bazı ülkelerde 
sözleşmeye bağlanmış tasarrufl arı da 
kabul etmektedir.

Ülkemizde mevduat toplayan 
bankalar oldukça ciddi bir ağırlığa 
sahiptir. Türk Bankacılık sisteminde 
34 Mevduat Toplama Yetkisi’ne 
sahip kurum bulunmaktadır. 
Mevduat bankacılığı dışında 5 
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ÜLKEMİZDE MEVDUAT TOPLAYAN BANKALAR 
OLDUKÇA CİDDİ BİR AĞIRLIĞA SAHİPTİR.

adet katılım bankası da katılım 
hesabı yolu ile benzer bir kaynak 
sağlama uğraşı içindedir. Ancak 
ülkemizde bankacılık sistemi 
içinde ‘uzun ve orta vadeli konut 
kredisi’ sağlanmakta bu kredilere 
ait ‘menkul kıymetleştirme’ 
yapılmadığından tam anlamı 
ile ‘mortgage (tut-sat)’ kredisi 
uygulanmamaktadır.

İpotek Bankaları (Borçlanma 
araçlarına dayalı): Borçlanma 
piyasasına dayalı ipotek bankacılığı 
sisteminde; ipotek kredi 
kurumları ve emeklilik fonları gibi 
kurumsal yatırımcılara ve bireysel 
yatırımcılara bono satarak fon 
toplamaktadırlar. Konut fi nansmanı 
alanında sermaye piyasalarından 
fon toplamak, ipotek bonosu ya 
da ipoteğe dayalı menkul kıymet 
ihraç etmek suretiyle iki türlü 
olmaktadır. İpotek bonoları, kredi 
kuruluşları tarafından fon toplamak 
amacıyla ihraç edilmekte, ihraç eden 
kuruluşun bilançosunda kalmaya 
devam etmekte ve kredi kalitesi ise, 
kredi kuruluşlarının kredibilitesine 
dayanmaktadır.

Ülkemizde bu yöntem ile konut 
fi nansmanı yapılmamaktadır. 
Kanuni olarak yapılması için temel 
düzenlemelerin olmasına karşın, 
ipotek kredi kurumları, ipoteğe dayalı 
özel bankalar ve devlet borçlanma 
faizlerinin olmaması gibi nedenler 
sistemin işlerliğini engellemektedir. 
Ancak yapılan ve yapılması 
planlanan düzenlemeler yolu ile 
yukarıda ifade edilen araçlarda 
kullanılır hale gelebilecektir.

Menkul kıymetleştirme 
fi nansman yöntemi: Bankalar 
ve kamu kesimi tarafından 
oluşturulan konut fonları tarafından 
kullanılmaktadır. Menkul 
kıymetleştirme işlemindeki fon 
kaynakları, ipotek bonolarındaki 
fon kaynaklarına benzemektedir. 
Aslında menkul kıymetleştirme açık 
bir şekilde ipotek bonolarının bir 
alternatifi  olarak kabul edilmektedir. 
Devlet konut bankaları ve konut 
fonları tarafından açık piyasa 
işlemleri yoluyla bono satma ya 
da menkul kıymetleştirme yoluyla 
konut kredileri için gerekli olan 
fonlar toplanmaktadır. Devlet konut 
fonlarının büyük bir kısmı sosyal 
konut projelerine aktarılmaktadır.

Bu yöntem ile ilgili uygulamada 
henüz bulunmamaktadır. Konuyla 
ilgili en önemli eksikliğimiz ise 
kamuya ait bir ‘Devlet Konut 
Bankası’nın olmamasıdır. Tasfi ye 
halinde bulunan eski Emlak 
Bankası’nın bu amaçları da 
kapsayacak şekilde tekrar hayata 
döndürülmesi bu yöntemi işler hale 
getirecektir.

Fonlar-Bankalar ile Finansman: 
Amacı çok basit olmakla birlikte 
konut fi nansman sistemlerinde 
fonların ne şekilde verileceği ve 
geri ödemelerin nasıl yapılacağı 
hususlarına bağlı olarak birçok 
ülkede farklı ve karmaşık yapıda 
konut fi nansman sistemleri 
bulunmaktadır. Ancak, yukarıda 
belirtilen sınıfl andırma dışında, 
genel olarak konut fi nansman 
sistemleri; “doğrudan fi nansman 

yöntemi (the direct route), 
sözleşme karşılığı birikim 
yöntemi (the contractual route), 
mevduat fi nansman yöntemi 
(the deposit fi nancing route) ve 
ipotek bankacılığı yöntemi (the 
mortgage bank route) olarak da 
gruplandırılabilir.  Genel olarak 
doğrudan fi nansman yöntemi 
ve sözleşme karşılığı birikim 
yönteminde fi nansal aracıya ihtiyaç 
duyulmaması nedeniyle fi nansal 
aracıların yer aldığı mevduat 
fi nansman yöntemi ve ipotek 
bankacılığı yöntemlerine göre bu 
yöntemlerin başarısı daha düşük 
düzeyde kalmaktadır.

Ülkemizde kısmen uygulanan 
yöntemin daha çok işlerlik 
kazanması için gayrimenkul 
fonlarının gelişimi, farklı fonların 
oluşumu ve buna bağlı ikincil 
fi nansal piyasaların gelişimi 
gerekmektedir.

Ülkemizde kısaca ifade 
edilen yöntemlerin bazıları 
uygulanmakla birlikte bazıları da 
uygulanmamaktadır. Ancak temel 
hukuki düzenlemeleri bulunan 
ve hemen hayata geçirilebilecek 
ipotekli menkul kıymetler, 
buna özgü banka ve fonların 
kurulumu ile ilgili çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. Bu yolla hem 
reel bir sektör olan inşaat ve 
tamamlayıcıları hem de sermaye 
piyasaları gelişecektir. Söz konusu 
yöntemler kullanıldığında halkın 
daha uygun şartlar ile konut ve 
gayrimenkul alması da mümkün 
olarak sosyal fayda da sağlanacaktır.
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Bölge R I Z E

Rize
ÖMÜR 
UZATAN 

Doğu Karadeniz’de doğal güzellikleri ile ayrı bir yere 
sahip olan Rize, çay üretiminde de Türkiye’nin lideri.
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RIZE AYNI ZAMANDA CUMHURBAŞKANI RECEP 
TAYYIP ERDOĞAN’IN DA MEMLEKETIDIR.
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ize’nin isminin 
nerden geldiği 
konusunda 
birkaç iddia 
var. Yunanca 
pirinç anlamına 
gelen Rhisos, 
Rumca’da ‘Rıza’ 
olarak dağ eteği 
anlamında 
kullanılıyormuş. 
Osmanlıca’da ise 

‘Rize’ ufak kırıntı, döküntü anlamına 
geliyor. Bunun yanında Erzincan’ın 
Sakalar dönemindeki Eriza olan 
adının başındaki ‘e’ harfinin düşmesi 
ile adaş olarak Rize için kullanıldığı 
iddiaları vardır.

Yüzölçümü 3.920 
kilometrekare olan Rize ilinin 2016 
yılındaki nüfusu 331.048 ve ilçeleri 
Merkez, Ardeşen, Çamlıhemşin, 
Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, 
Güneysu, Hemşin, İkizdere, 
İyidere, Kalkandere ve Pazar’dır.

Doğu Karadeniz Kıyı sıradağları 
hattının kuzey yamacında yer alan 
Rize toprakları genel ifade ile dağlık 
ve engebelidir. Ancak bu genel 
topografik durum dikey yönde 
bazı farklılıklar sunar. Bu nedenle 
Rize’nin topografyası üç bölümde 
incelenir. 

Türkiye’nin en çok yağış alan 
ili olan Rize’de yıllık toplam yağış 
miktarı 2300 mm’nin üzerinde olup, 
yağışlar her mevsime dengeli olarak 
dağılmıştır. Bu nedenle Rize’de 
kurak mevsim yoktur. En az yağış 
alan ilkbaharın toplam yağış miktarı 
kuraklık sınırının çok üzerindedir. 

Mevsimlere göre değişmekle 
birlikte Rize’de nem oranı her 
zaman yüzde 75’in üzerindedir. 
Yılın 150 günü kapalı, 163 günü 
bulutlu geçer. Açık gün sayısının az 
olması Rize’de güneş enerjisinden 
yararlanma imkanını en aza indirir. 
Bol yağış alan ve dengeli bir sıcaklık 
rejimine sahip olan Rize sık ve gür 
bir tabii bitki örtüsüne sahiptir. 

Rize sınırları içinde doğu-batı 
yönünde ortalama her 250-300 
m’de büyük veya küçük akan bir 
suya mutlaka rastlanır. Rize’nin, 
Türkiye’de akarsu yoğunluğu en 

fazla olan il olduğunu söylemek 
mümkündür. Ancak bunu 
kesin olarak söyleyebilmek için 
Türkiye’nin bütün illerinde akarsu 
yoğunluğu ölçümlerinin yapılmış 
olması gerekir.

Türkiye’nin diğer akarsularıyla 
kıyaslandığında oldukça düzenli 
rejimli oldukları görülen 
Rize akarsularının asıl dikkat 
çeken özellikleri elektrik enerji 
potansiyelleri ve sediment 
miktarlarıdır. Türkiye’nin diğer 
akarsularına göre oldukça az 
sediment taşıyan Rize akarsuları 
yıllık elektrik enerji potansiyeli 
bakımından da elverişli şartlara 
sahiptirler.

RIZE’NIN TARIHI
Rize, Birinci Cihan Savaşı’nda 

9 Mart 1916 tarihinde Rusların 
işgaline uğramış, 2 Mart 1918’de 
bağımsızlığına kavuşmuş. 
Cumhuriyet dönemine kadar sancak 
merkezi olan Rize, 20 Nisan 1924 
tarihinde vilayet olmuş. Bugün ilin 
12 ilçesi bulunmakta. Rize ili ve 
çevresinin bilinen ilk yerlilerinin 
Asya kökenli kavimler olduğu 
biliniyor. Bu kavimler Rize’de tarım 
ve hayvancılıkla geçinmişler. 

Erzurum yöresini kendi 
ülkesinin topraklarına katan Urartu 
Kralı II. Sardur’un Çıldır Gölü’nün 
güneyinde Taşköprü köyünün 
üstündeki kayalıklara kazdırdığı 
çivi yazılı kitabede bu topluluklara 
rastlanır. 

Aşağı Tuna ve Karpatlara kadar 
Doğu Avrupa’ya hakim olan Sakalar 
M.Ö. 680 yılında kendilerine itaat 
etmeyen son Kimmerler’i de yenerek 

Azerbaycan ve Gürcistan’a yayılırlar. 
Saka Kralı Madova’nın M.Ö. 626’da 
Medler’ce hile ile öldürülmesi 
üzerine Heredot’un andığı ‘Asya’da 
28 yıl süren Sakaların hakimiyetleri’ 
sona erer. 

11. yüzyıldan itibaren Rize’ye 
Türkmenlerin akınları yoğunlaşır. 
1071 Malazgirt Zaferi ile birlikte 
Bizans’tan feth edilen bölgelerde 
Türk emirlikleri kurulurken, 
Erzurum-Saltukluları da Çoruh 
nehri boyları ile birlikte Rize 
bölgesini hudutları içine aldılar. 
Alpaslanoğlu Sultan Melikşah’ın 
emirlerinden Ebu Yakup ile Emir 
İsa Böri adındaki komutanlar 24 
Haziran 1080 Posof-Kol zaferi ile 
Apkaz-Gürcistan krallığını yenerek 
Giresun’un batısına kadar olan Doğu 
Karadeniz bölgesinde Bizans’ın 
Hakimiyetine son verdiler. Böylelikle 
Büyük Selçukluların yükselme 
devrinde tüm Anadolu ile birlikte 
Rize de Selçukluların hakimiyetine 
girer.

Bu gelişmelerden sonra 
100 bin nüfuslu Çepni’ler ile 
Kürtünler Doğu Karadeniz 
kıyılarına ve Rize’nin İkizdere 
kesimine yerleşirler. Haçlı seferleri 
yüzünden canlanan Bizanslar, 
1098’de Trabzon ve Rize kesimini 
Emirüssevahil Sülübey’den aldılar. 
Çoruh Vadisi’nde yerleşmiş olan 
Kıpçak boyundan Kubasar ailesi ve 
taraftarları 1195 tarihinde doğudan 
yeni-Kıpçakların gelişinden rahatsız 
olarak Bizans idaresindeki Rize ve 
Trabzon bölgesine gelip yerleşir. 
İkizdere ve Sürmene’deki 60 aileden 
çok Kumbasar oymağı, bunların 
torunlarıdır. IV. Haçlı seferinde 

Bölge R I Z E
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Rize’de ne yapılır?

Frenklerin İstanbul’u işgali üzerine 
baskıdan kaçan Kommenler 
soyu, 1204 yılında Rize’yi de 
içine alan Trabzon Pontos Rum 
İmparatorluğu’nu kurarlar.

Trabzon Rumları, 1456 yılından 
itibaren Osmanlı devletine vergi 
vermeye başlamış, 1461 yılında 
Trabzon’u feth eden Fatih Sultan 
Mehmet 1470 yılında Ali Paşa 
ismindeki komutan tarafından Rize 
ve çevresi Türk egemenliği altına 
alınmış. Anadolu Türk Birliği’ne 
katılan Rize bölgesine, 1461 yılı ve 
sonrasında Çoruh, Amasya, Samsun 
ve Tokat’tan; 1466 yılında yıkılan 
Karamanoğlu Beyliği’nden Konya; 
1501 yılında Şil Şah İsmail’in yıktığı 
Sünni Akkoyunlular’dan Tebriz; 1515 
yılında Dulkadıroğulları kaldırılınca 
Mara-Elbistan Türkmenleri Trabzon 
ve Rize yöresine yerleştirilmişler. 
Yavuz Selim devrinde Trabzon’un 
doğusundaki dirliklerden bazıları 
ünlü Oğuz boyu Çepniler’in elinde 
idi. Fakat Çepnilerin Trabzon’un 
doğusundaki yerlere ve bilhassa 
Rize bölgesinde yerleşmeleri sonraki  
yüzyıllarda olmuştur. 

SAKA GÖÇLERI SIRASINDA, 
AŞAĞI ÇORUH VE RIZE, 
BATUM ARASINA ‘KALAÇ’ 
ADLI BIR TÜRK BOYU 
YERLEŞIR. 1470 YILINDA 
FATIH SULTAN MEHMET, 
RIZE VE ÇEVRESINI TÜRK 
EGEMENLIĞI ALTINA 
ALMIŞTIR.

Çamlıhemşin yaylalarından birinde günü karşılamanın muhteşem 
bir doğa aktivitesi olduğunu söyleyebiliriz. Yaylalarda doğa yürüyüşleri, 
motosiklet turları da planlayabilirsiniz. Rize’ye gittiyseniz organik bir 
kahvaltının yanında mutlaka meşhur Anzer Balı’ndan tatmanızı tavsiye 
ederiz. Fırtına Deresi’nde doğa sporları yapabilirsiniz. Dere, kano, rafting 
gibi sporlar için oldukça elverişli. Rize özellikle yaz aylarında festivalleriyle 
öne çıkıyor. Bu festivallere katılmak eğlenceli bir aktivite olacaktır. Termal 
tesislerin de bulunduğu Rize’de, ayrıca birçok kaplıca ve içme bulunuyor. 
Ayder Kaplıcası da bunlardan biri…

Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda kuş çeşitlerini gözlemleyebilir, müthiş 
doğanın keyfini sürebilirsiniz. Rize’de en sık tercih edilen aktivitelerden biri 
de olta balıkçılığıdır. Bölgedeki birçok dere ve göl balık tutmaya elverişlidir. 
Birbirinden güzel yaylardaki akarsularda ve özellikle de bu yaylalar arasına 
yayılmış krater göllerinde tatlı su balığı bulunur.

1917’DEN BUGÜNE
Rize’de tarihsel verilere göre çay üretimi 1917’li yıllarda başladı. Rize Ticaret Borsası verilerine göre 
1940 yılında çıkartılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile çay üretimi yaygınlaşmaya başladı. 1960-1965 yılları 
arasında çaylık alan 214 bin dekar ve üretici sayısı ise 100 bin’e ulaştı. İlk çay fabrikası ile 1947 yılında 
Rize’de Merkez Çay Fabrikası adında kuruldu. 1971 yılında bir kamu iktisadi teşebbüsü olan Çay 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü kuruldu. 1973 yılında kurulan yeni fabrikalar ile çay fabrikası sayısı 32’ye 
yükseltildi. 1999’da Çaykur’un yaş çay işleme fabrikası 46’ya ulaştı. Rize bugün, 497 bin 657 dekar 
alanda, 123 bin 553 üretici ile üretime devam ediyor ve yüzde 65.6’lık oran ile lider konumunda.

- T A V S İ Y E -

- E T K İ N L İ K  T A K V İ M İ -
Rize Çay ve Yaz Spor Şenliği 25 Temmuz - 15 Ağustos 
Uluslararası Dağcılık Şenliği Temmuz’un 4. haftası
Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali Haziran’ın 2. haftası
Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği Her yıl Ocak’ın son hafta sonu
Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali Ağustos’un 1. Haftası
İkizdere Ovit Yayla Şenlikleri Ağustos’un 2 haftası
Fırtına Rafting Şenliği Temmuz’un 3. Haftası
Formulaz Tahta Araba Şenlikleri Ağustos 3. hafta sonu (Pazar)
Ovit Kar Şenliği Nisan 3. haftası
Çayeli’nden Öteye Kültür ve Sanat Festivali Temmuz’un 3. haftası
İkizdere Dağ Horozu Şenlikleri Haziran’ın 4. haftası
İkizdere Anzer Balı ve Yayla Şen. Ağustos’un 1. haftası
Saadettin Kaynak’ı Anma Gecesi Şubat 2017
Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği Ağustos 2. hafta
Petranboard (Üzme Tahtası) Kar Şenliği Şubat ilk hafta sonu
Uluslararası Pastacılar Festivali Mayıs 3. haftası
Rize Turizm Şenliği Turizm haftası
Hamsi Şenliği Aralık 3. hafta sonu
Tunca Vadisi Tabiat Parkı Doğa Yürüyüşü ve Yayla Göçü Şenliği Ağustos 4. hafta sonu (Pazar)
Maha Akıntıya Karşı Yüzme Yarışları Ağustos 2. hafta sonu
Pide ve Turizm Festivali Eylül 2. hafta sonu
Ardeşen Çamlıhemşin (Ayder) Yol Bisiklet Tırmanış Yarışı Ekim son hafta sonu
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RİZE’YE YOLUNUZ DÜŞERSE MUTLAKA GÖRÜN
Doğal güzellikleriyle her daim turist çeken Doğu Karadeniz illerimizden Rize’nin görülmesi gereken bir çok bölgesi var.

Fırtına Deresi: Fırtına Deresi, Kaçkar Dağları’nın 
Karadeniz’e bakan yamaçlarındaki derelerin 
birleşmesi ile oluşmuş. Rize Ardeşen’in yaklaşık 2 
km. batısında yer alarak, Karadeniz’e dökülen dere 
57 km. uzunluğunda. Çay bahçeleri içerisinden 
geçen, üzerindeki kemer köprülerle süslü Fırtına 
Deresi aynı zamanda raftinge elverişli parkurlara 
sahip.
Rize Kalesi: Rize’deki en ünlü kalelerden biri olan 
Rize Kalesi, şehir merkezinin güneybatısında 480 
metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş. İç kalenin 
I. Justinianus (527-565) döneminde, aşağı kalenin 
ise 13. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor. Kale 
çevresi, yapılan çevre düzenlemesiyle çay bahçesi 
olarak hizmete açılmıştır. Kent manzarasını 
seyretmek için merkezdeki en iyi noktalardan 
biridir.
Palovit Şelalesi: Kaçkar Dağları Milli Parkı 
içerisindeki Palovit Şelalesi, Rize’nin debisi en 
yüksek şelalelerinden biri olarak öne çıkar. Gür 
bir orman içindeki bu şelale, yaklaşık 15 metre 
yükseklikten dere yatağına doğru çağlar… 
Palovit, kayalık bölgedeki yüksek bir noktadan da 
seyredilebiliyor.
Rize Müzesi: Sarı Ev olarak da bilinen bina 19.yy’da 
inşa edilmiştir. Sivil mimarinin güzel örneklerinden 
biri olan Sarı Ev, daha sonra müze olarak 
düzenlenerek 1998 yılında ziyarete açılmıştır. 
Yöresel mimari örneklerinden biri olan müze 
binasının yapımında geleneksel yapı malzemeleri 
ve teknikleri kullanılmış. Günümüzde bodrum 
katta çeşitli etnografik eserler ile vitrin teşhirleri 
yer alır. Birinci kat Rize Müze Müdürlüğü’nün 
hizmet verdiği idari kat olarak düzenlenmiştir. 
İkinci kat ise öncesinde olduğu gibi yaşam alanı 
olarak teşhir edilmiştir. 
Kız Kalesi: Pazar ilçesinin batısında küçük bir 
yarımada üzerinde, kayalık bir zemin üzerinde 
bulunan kalenin kara ile bağlantısı yoktur. 
Duvarlarında dikkat çeken bir taş işçiliğine sahiptir. 
İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 13 
veya 14. yüzyıllarda inşa edildiği düşünülmektedir. 

Bugün sadece tek bir gözetleme kulesi hayatta 
kalmıştır.
Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi: Rize - Atatürk 
Müzesi, 1984 yılında ziyarete açılmıştır.  Atatürk, 
1924 yılı Eylül ayında ‘Atatürk’ün Sonbahar Gezisi’ 
olarak bilinen birkaç aylık bir geziye çıkar ve bu 
gezi sırasında Karadeniz illerini ziyaret eder. 17 
Eylül 1924 günü Trabzon’dan Hamidiye Vapuru ile 
Rize’ye gelir. O geceyi de Rize’de Mataracı Mehmet 
Bey’in evinde geçirir. Bugünkü düzenlemeye göre 
evin üst katı Atatürk Müzesi’dir. Atatürk’ün Rize 
gezileri, kullandığı eşyalar, Atatürk fotoğrafları, 
Milli Mücadele yallarında Rize’de Kuvay-ı Milliye 
ileri gelenlerinin fotoğrafları bu bölümde 
sergilenmektedir. Müzenin alt bölümü idare 
odaları ve Kültür Merkezi’ne ayrılmıştır.

Ayder Yaylası: Ayder 
Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 km. 
güneydoğusunda 1350 m. yükseklikte çam 
ormanları ile kaplı, muhteşem bir doğaya sahiptir. 
Cennet doğa olarak anılan yaylaya Fırtına Deresi 
boyunca eşsiz doğa güzelliklerini izleyerek varılır. 
Gelin Tülü şelalesi, yayla evleri, bitki örtüsü, türlü 
çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla 
sırtını Kaçkarlar’a dayamış, çam örtülü yamaçlarla 
kaplıdır.
Gelin Tülü Şelalesi: Ayder Yaylası’nın rengarenk 
doğası arasında akar. 
Kaçkar Dağları Milli Parkı: 1994 yılında Milli 
Park olarak ilan edilen bölgenin yüz ölçümü 
52.970 hektardır. Kaçkar Dağları dört bin metreye 
yaklaşan zirvesi ile Karadeniz bölgesinin en 
yüksek dağlarıdır. Ülkenin aynı zamanda en bol 
yağışlı kesiminde olması milli parkın, orman, 
alpin çayır ve orman altı florasını olağanüstü 
zenginleştirmiştir. Fırtına Deresi, Hemşin Deresi 
gibi akarsular milli parkı çevrelemektedir. Flora 
zenginliği ile uyumlu olarak milli parkta normal 
popülasyonlarda ayı, kurt, çakal, tilki, karaca, 
yaban domuzu, sansar, tavşan, kakım, gelincik 
gibi memeliler, yırtıcı ve ötücü kuşlar, yaban 
horozu bulunmakta, Fırtına Deresi’nde Deniz Alası 
yaşamaktadır.

Hemşin Evleri: Hemşin Evleri olarak bilinen tarihi 
Rize Evleri, konak türünde yapılmış taş ve ahşap 
evlerdir. Hemşin Evleri’nin en güzel örnekleri 
Ayder Yaylası’nda bulunur. Ahşap yapı tekniğinde 
uygulanan sistemlerde kapı ve menteşenin 
dışında hiç çivi kullanılmadan ahşap ev ustaları 
tarafından oyma sanatının en ince teknikleri, 
kapı, pencere ve köşe bağlantılarında titiz bir 
şekilde uygulanmıştır. Hemşin evlerini meydana 
getiren ustalar yer seçiminden malzeme seçimine 
evin bitirilip teslimine kadar tüm sorumluluğu 
taşırlardı.

Büyük Gülbahar Sultan Camii: Rize Merkez’de 
yer alan ve aynı ismi taşıdığı mahallenin sınırları 
içerisinde olan Büyük Gülbahar Sultan Camii, 
şehrin eski ibadet mekanlarından biri de olsa 
sürekli onarıldığı için çok yeni ve sağlam durur. 
Bunun sebebi caminin birçok kez yıkılıp tekrar inşa 
edilmesidir. 
Mikron Köprüsü: 19. yüzyılla tarihlendirilen 
köprü Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve 
bölgedeki diğer köprülerle hemen hemen aynı 
mimari özelliği taşımaktadır. Mikron Köprüsü’nün 
uzunluğu 30 metre olup, dere seviyesinden 12 
metrelik bir yükseklikte bulunur.
Şenyuva Köprüsü: Rize-Çamlıhemşin’in tarihi 
eserlerinden biri olan ve kullanılmaya devam 
edilen Şenyuva Köprüsü, bulunduğu bölgenin en 
eski köprüsüdür. Eski adı Çinçiva olan köprü tek 
kemerli bir yapıya sahiptir. Fırtına Deresi üzerinde 
bulunur ve doğu-batı doğrultusunda uzanır. Yöre 
halkına göre köprünün kitabesi 1946 yılında bir 
selde kaybolmuştur. Kitabede yazan tarihin ise 
1699 olduğu bilgisi yine yöre halkı tarafından 
söylenmekte. Dere seviyesinden 15-20 metre 
yükseklikte bulunan köprünün toplam uzunluğu 
40 metre.
Zil Kalesi: Çamlıhemşin ilçe merkezinin 15 km 
güneyinde, Fırtına Deresi Vadisi’ne hakim noktada, 
deniz seviyesinden 750 m yükseklikte olan kale 
çevreyi kontrol amacıyla yaptırılmıştır 

Bölge R I Z E
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KARADENİZ MUTFAĞININ EN İDDİALI LEZZETLERİ
Türkiye’nin hemen her şehrinde olduğu gibi Rize ilinin de kendine has yöresel lezzetleri bulunuyor.

Hamsili Pilav: Kılçıkları tamamen ayıklanan 
hamsiler bol suda yıkanıp, fazla suları 
süzüldükten sonra pilav yapımında kullanılıyor.

Hamsi çığırtası: Hamsiler önceden suya 
konarak ayıklanır, kılçıklarından temizlenir. 
Hamsi, un, kıyılmış pazı, soğan karıştırılır. 
Yayılarak tavada bütün olarak veya köfte 
büyüklüğünde kızartılır.
Laz böreği: Karadeniz yöresine ait olan laz 
böreği, incecik açılmış baklava yufkaları 
arasında kalan koyu kıvamlı muhallebiyle 
fırınlanır. Pudra şekeri ilavesiyle kuru ya 
da şerbetli olarak servis edilen tatlı, milföy 
hamuru ve krema ilavesiyle de hazırlanabiliyor.
Pekmezli kabak: Pişen kabakları fırın tepsisinin 
içerisine alıp pekmezi üzerinde gezdirerek 
dökün. Bu işlemlerin ardından kabağınızı 
önceden ısıtılmış fırınınıza koyun. Üzerleri hafif 
kuruyana kadar ve su kalmayana kadar fırında 
pişirin. Kabak tatlınız hazır.

Korkoto çorbası: Yıkanmış korkotoyu (kırılmış 
mısır) bol suyun içinde pişirin. Suyunu biraz 
çekince içine 1 su bardağı önceden hazırlanmış 
kıvamlı ayranı ekleyip pişirmeye devam edin. 

Çuhala: Soğanları doğrayın. Karalahanayı 
temizleyip irice doğrayın ve kaynayan tuzlu 
suda 20-25 dakika haşlayıp iyice süzün. 
Doğradığınız soğanları geniş bir tencereye 
yağ koyarak orta ateşte kavurun. Süzdüğünüz 
karalahanayı soğanların üzerine ekleyin, 
kavurmaya devam edin. Tuz ve toz biberi ekleyin, 
tatlandırın. Haşlanmış barbunyaları ekleyin. 
Üzerine 3 su bardağı sıcak su ilave edin, kısık 
ateşte, lahanalar iyice yumuşayıncaya kadar 
pişirin. Tencerenin kapağını açın, mısır ununu tıpkı 
tuz gibi yemeğin üzerine serpiştirin ve yemeği 
karıştırın. 10 dakika daha kaynatın ve ocaktan 
çekerek, kavurduğunuz etleri yemeğe ekleyin. 

Kabak sütlacı: Kabaklar küp küp doğranır. Daha 
sonra robottan geçirilerek tencereye alınır. 6 
su bardağı süt üzerine eklenir ve haşlanmaya 
bırakılır. Kabaklar yumuşayınca, püre haline 
getirin. İçine 8 bardak süt ekleyerek karıştırın ve 
şekeri ilave edin. Kaynayana kadar pişirin.

Çorba piştikten sonra, bir yemek kaşığı salçayı 
ezin ve üzerinde gezdirin. Arzuya göre nane ve 
kırmızıbiber de ekleyebilirsiniz.

Çumur: Sıcak mısır ekmeğinin içi yayvan bir kap 
içersine boşaltılır. İçine bol miktarda tereyağı 
ve tuzlu minci katılarak karıştırılır. Sıcak ekmek 
bulunmadığı zamanlarda soğuk ekmek bir tavanın 
içine ufaltılıp yağı ve mincisi konur. Sonra hafif 
ateşte ısıtılarak yağın ekmeğe geçmesi sağlanır.

Enişte lokumu: Bu yüksek kalorili tatlıyı, eskiden 
Doğu Karadeniz düğünlerinde kız tarafı, erkek 
tarafına dağıtırmış. Geleneksel bir hamur tatlısıdır. 

Pepeçura: Siyah üzümle yapılan lezzetli 
bir muhallebi çeşiti olan Pepeçuranın tarifi 
de oldukça basit. Üzümleri temizledikten 
sonra dalından ayıklayıp tencerenin içinde 
2 bardak su ile pişirin. Yarım saat kadar 
pişirebilirsiniz. Daha sonra süzgeçten geçirip 
posalarını ayırın ve atın. Kalan üzüm suyunu 
tekrar tencereye alıp mısır unuyla şekeri 
ilave edip sütlaç kıvamına gelene kadar 
yarım saat boyunca pişirin.
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Röportaj D O Ğ A N  D A Ğ

İLKEMİZ; MÜŞTERİLERİMİZİN 
KEYİFLİ BİR YAŞAM SÜRMESİ
DAĞ MÜHENDİSLİK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 

DOĞAN DAĞ İLE PROJELERİ VE SEKTÖR ÜZERİNE KONUŞTUK. 

Y
eni projeleriniz 
hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 
2017 hedefleriniz 
nelerdir?

Anadolu’da ve İstanbul’da 
çalışmalarımızı yoğun şekilde 
sürdürüyoruz. Büyüme hedefli 
bir firma olarak farklı projeleri 
hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. 
İstanbul Anadolu Yakası’nda hayata 
geçirdiğimiz Tual Adalar projemizin 
B etap satışlarına başladık. 2017’de 
hedef ve yatırımlarımız arasında 
sürprizler yer alıyor diyebilirim. 

İş yaşamınızda olmazsa 
olmazlarınız nelerdir? İlke ve 
prensipleriniz hakkında bizi 
kısaca bilgilendirir misiniz?

Ekip bilinci içinde olmamız ve 
etik kurallara bağlılığımız olmazsa 
olmazlarımız. Gerek devam 
eden projelerimizde gerekse de 
tamamlanan projelerimizde müşteri 
memnuniyeti ilkemiz gereği konut 
sahibi müşterilerimizin sorunsuz ve 
keyifli bir yaşam sürmesi de bizleri 
son derece mutlu etmektedir.

Emlak Konut GYO 
projelerinde yer almanın size 
kattığı artılar neler oluyor?

Bugün Türkiye’nin inşaat 
sektörüne yön veren, ivme katan 
ve zenginlik sunan Emlak Konut 
GYO, başarısıyla göz dolduruyor. 
Sektörün ağabeyi konumundaki 
duruşuyla inşaat dünyasında ve 
müşteri üzerinde güven veren bir 
yapıda kendini gösteriyor. Alanları 
değerlendiren, kaliteli projeleri 
yöneten Emlak Konut GYO, 
yatırımcısına kazandırdığı gibi 
hepimize fayda sağlıyor. Üretim 
kadar pazarlamanın da bir o kadar 
önemli olduğu düşünüldüğünde 
Emlak Konut GYO’nun bu konuda 
yine üzerine düşeni en iyi şekilde 
yerine getirmesi herkesi sevindiriyor.

Yurt dışı kaynaklı iş 
birliklerine sıcak bakıyor 
musunuz? Türk-yabancı işbirliği 
sektörü hareketlendirir mi? Bu 
konuyla ilgili bir projeniz var mı? 

Yurt dışı kaynaklı iş birliklerini 
çok önemsiyorum. Türkiye, dünyada 
konut sektöründe dönen paranın 

sadece yüze 2’sini kendi pazarına 
çekebiliyor. Oysa bu durum diğer 
ülkelerde çok farklı seyrediyor. 
Amerika ve İspanya’yı örnek alacak 
olursak; bu iki ülke konut pazarının 
yüzde 15-20’sini elinde tutuyor. 
Türkiye’deki konut üreticisinin 
ve alıcısının çok kazanmasına, 
mülklerinin prim yapmasına 
rağmen inşaat sektöründeki pazar 
payımızı maalesef büyütemiyoruz. 
İşte burada yönlendirici kuruluşlar 
devreye girmeli. Emlak Konut GYO 
gibi büyük kurumlara; sektörün 
aktörlerine yurt dışına güveni ve 
tanıtım kapılarını açma yönünde 
büyük işler düşüyor. Her zaman 
TOKİ ve Emlak Konut GYO gibi 
kuruluşlara ihtiyacımız olduğunu 
ifade etmek istiyorum.

Projelerinizi tasarlarken 
özellikle ilgilendiğiniz bir bölge 
var mı? 

İstanbul’un merkezi 
lokasyonlarında arazi stokunun az 
olması yanında konut stoku eski 
olan bölgelerde kentsel dönüşüm 
süreçlerinde yaşanan aksaklıklar 
yeni bölgelere olan ilgiyi artırıyor. 
İstanbul’un hızla gelişerek yatırım 
vadeden ilçeleri arasında yer alan 
Kartal ve Bahçeşehir bölgesinde 
toplu ulaşım imkanlarının 
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YATIRIMCILARIN 
TALEPLERI 
DOĞRULTUSUNDA 
PROJELERIMIZI 
GELIŞTIRIYORUZ.

artırılması ve kentsel dönüşüm 
süreçlerinin bu bölgelerde de işler 
hale gelmesi bu lokasyonları daha 
tercih edilir duruma getirdi. 

Konut sahibi olmak isteyenler 
artık şehir merkezindeki 
yoğunluktan ve karmaşadan biraz 
daha uzaklaşarak çocuklarıyla 
birlikte kaliteli vakit geçirebileceği 
yaşam alanları sunan markalı 
projeleri tercih ediyor. Aynı 
zamanda 3. Havalimanı, Kuzey 
Marmara Otoyolu gibi yatırımların 
da değer kattığı bölgedeki projeler 
hızla değer kazanıyor.

Bu nedenlerden dolayı biz 
de İstanbul’un en hızlı gelişen 
bölgelerinde toplam 1 milyar 600 
milyon TL yatırım değerine sahip 
Anadolu Yakası Kartal’da Tual 
Adalar ve Avrupa Yakası Bahçeşehir 
bölgesinde Tual Bahçekent 
projelerimizi inşa ediyoruz. 

Projede sunulan yaşam alanları, 
sosyal donatılar, ulaşım akslarına 
olan yakınlık yatırımcılar için 
artık çok önemli. Yatırımlarımızı 
planlarken öncelikli olarak bölge 
ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. 
Bölgenin eksikliklerini göz önünde 
bulundurarak yatırımcıların 
talepleri doğrultusunda 
projelerimizi geliştiriyoruz. 

KDV indirimi, tapu harcı 
gibi teşvikler hakkındaki 
yorumlarınızı öğrenebilir 
miyiz? Gayrimenkul sektörü 
için olmasını arzu ettiğiniz bir 
düzenleme var mı?

İnşaat sektöründeki son 
gelişmeler ve alınan yeni kararlarla 
birlikte sektör canlılığını korumaya 
devam ediyor. KDV indirimi, tapu 
harçları ve yabancıya yatırımcılara 
tanınan vatandaşlık hakkı gibi 
düzenlemelerle birlikte hem 
yatırımcının hem de sektörün yüzü 
gülüyor. Konut sahibi olamayan dar 

gelirli vatandaşlar veya daha büyük 
bir konut sahibi olmak isteyip elinde 
yeterli miktarda birikimi olmayanlar 
için yeni bir fırsat daha doğdu. Hem 
hükümetimiz hem de inşaat sektörü, 
konut sahibi olmak isteyenlere 
yardımcı olmak için bütün olumlu 
adımları atıyor. Yatırımcılar konut 
almak için alınan bu önemli 
kararları çok fazla beklemeden 
değerlendirmelidir. Ekonominin 
lokomotifi olan inşaat sektörümüzün 
devlet tarafından desteklenmeye 
devam edilmesi gerekiyor. 

Kentsel dönüşüm yeni 
yasalarla birlikte hız kazandı, 
süreçten memnun musunuz? 
İleriki dönemde kentsel dönüşüm 
projeleriniz olacak mı?

Türkiye’de 15 yıl içinde kentsel 

dönüşüm ve nüfus artışının bir 
getirisi olarak 18 milyon konuta 
ihtiyaç doğuyor. İnsanların daha 
sağlıklı şehirlerde yaşaması, ulaşım 
sorunlarının olmaması, çarpık 
kentleşmenin durdurulması ve en 
önemlisi Marmara’da beklenen 
büyük deprem öncesinde kentsel 
dönüşüm çalışmalarının daha da 
hızlanması gerekiyor. 

YEŞILE VE DOĞAYA ÖNEM 
VERIYORUZ

Yakın tarihte gerçekleştirilen 
Marka Şehirler Zirvesi’nin ana 
sponsoruydunuz. Şehirlerin 
markalaşması adına önemli bir 
girişim. Peki, projelerinizde buna 
katkı sağlamak adına nasıl bir yol 
izliyorsunuz?

Dünya üzerinde markalaşan 
şehirler arasında mimari yapıların 
ön plana çıktığını da görüyoruz. 
Bir ülke veya şehrin gelişmişliği 
ve markalaşması şehircilik, 
ulaşım alternatifleri, altyapı ve 
yapıların estetik olmasına göre 
değerlendiriliyor. Marka şehir 
olmak için inşa edilen yapılardaki 
mimari yaklaşımın, ön plana 
çıkan özelliklerin farklı ve özgün 
olması gerekiyor. Bunun yanı sıra 
insanların ihtiyaçlarına cevap 
verecek projeler üretmek gerekiyor. 
Az önce de belirttiğim gibi konut 
artık sadece barınma ihtiyacını 
karşılamıyor. Projelerimizde yeşile 
ve doğaya verilen önem sosyal 
alanlarımızla fark yaratıyoruz. 
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Haber YAT I R I M

MEGAKENTIN ULAŞIM 
AĞI GELIŞIYOR
I N C I R L I - G A Y R E T T E P E  M E T R O S U  G E L I Y O R

B
eyoğlu ilçesinde 
hazırlıkları 
tamamlanan 
hizmetler ile 
gerçekleşecek 
yatırımların toplu 

açılış ve temel atma töreninde 
konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İncirli’den E-5 altından Bademli’ye, 
oradan da Gayrettepe’ye gidecek bir 
metro projesinin müjdesini verdi.

İncirli-Gayrettepe Metrosu 
hakkında bilgi veren Başkan 
Kadir Topbaş; “Çok önemli 
olanlardan bir tanesi de İncirli’den 
gelen E-5 altından gelen metro 
projemiz. Bademli’ye geliyor, 
oradan Perpa veya karşı tarafa 
geçmek üzere Gayrettepe’yle 
buluşacak. Örnektepe, Perpa o 
istikametten devam eden metrodan 
bahsediyorum. Gayrettepe’den 
sonra Kadıköy’e geçecek. 
Kasımpaşa’nın Beyoğlu’nun her 
tarafından metrolarla bağlantıları 
geliştiriyoruz” diye konuştu.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ 
DENIZIN ALTINA GIRIYOR

Yeni projeler hakkında 
açıklamalar yapan Başkan Kadir 
Topbaş: “Maalesef balıkların yok 

olduğu gibi kirlenmiş bir Haliç’i 
Sayın Cumhurbaşkanımız büyük 
yatırımlar yaparak tertemiz hale 
getirdi. Biz de İstanbul Boğazı’ndan 
Baltalimanı’ndan tünel açarak 
Haliç’e su getirdik. Günde Haliç’e 
2 bin 265 bin metreküp temiz su 
giriyor. Akıntının çok daha iyi 
olması için Unkapanı Köprüsü’nü 
Baliye Caddesi’nin devamı olarak 
denizin altına alıyoruz. Unkapanı 
Köprüsü dubalı köprü olmayacak. 
İhale aşamasına geldik, teklifler 
alınıyor. Buradan karşıya araçların 
direkt geçişleri sağlanacak” diye 
konuştu.

Topbaş sözlerine şöyle devam 
etti: “Karaköy’den itibaren Koç 
Müzesi’ne kadar deniz üzerinden 

yürüme yolu yapıyoruz. 10 metre 
genişliğinde denizin üzerinde yüzer 
yol olacak. 2 metresi bisiklet yolu, 8 
metresi yaya yolu. Denizin içine de 
Fatih Sultan Mehmet Han heykelini 
koyuyoruz. Denizden şahlanmış 
bir heykel. Karaköy limanında 
gelen turistler yürüyerek geldikleri 
zaman Fatih’in heykelini burada 
görüp fotoğraf çektirebilecekler. 
Koç Müzesi’ne kadar geldikten 
sonra orada ekolojik köprü 
yapıyoruz. Çayır çimen güller 
içerisinden yürüyerek karşıya 
geçeceksiniz. Oradan yürünecek, 
Feshane’nin önünden iki tane ada 
var. Haliç’te o adaların arasından 
Leonardo Köprüsü ile karşıya 
geçecekler. Leonardo da Vinci, 
Kanuni döneminde ufak bir çizim 
yapmış, onu geliştirdik ve hayata 
geçireceğiz.”

BILIM, TEKNOLOJI VE 
IVONASYON MÜZESI 
YAPILIYOR

Haliç Tersanesi ile ilgili projeyi 
de açıklayan Başkan Kadir Topbaş; 
“Haliç Tersanesi, İstanbul’un fethi 
kadar eski. Dünyanın en büyük 
bilim, teknoloji ve inovasyon 
müzesi yapıyoruz. Şu anda projeler 
bitmek üzere. Bütün dünya burayı 
konuşacak ve buraya gelecek. Bilim, 
teknoloji ve inovasyon merkezimiz 
olacak. Gençlerimiz, çocuklarımız 
gelip burada bilimsel çalışmalar 
yapacaklar. Akademisyenlerin 
kendilerine yol gösterecekleri önemli 
bir merkez haline getireceğiz. 
Dünya ile yarışabilmenin yolu bu 
teknolojileri takip etmek, ayak 
uydurmak ve onlardan ileri geçmek. 
Geçmişte çeliğe en iyi suyu veren 
bizim ecdadımızdı” ifadelerini 
kullandı.
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Beyoğlu’nun tarihi 
tramvayı yenileniyor
İstanbul İstiklal Caddesi’nde 26 yıldır hizmet veren 
nostaljik tramvay hattı yenileniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Taksim Meydanı ve Talimhane 
ile birlikte, tarihi tramvayın 

oluşturduğu titreşimden 
dolayı zemini bozulan İstiklal 
Caddesi’ndeki rayları değiştirerek 
alt yapı yenileme çalışmaları 
gerçekleştiriyor. 

Nostaljik tramvay hattı sökülerek 
yerine elastomer (kauçuk) yapıda 
titreşimi emen maddeyle kaplı 
yeni raylar ve darbelere dayanıklı 
doğal granit taşlar döşenecek. Ocak 
2017’de başlatılan çalışmalar hala 
devam ediyor. 

İstiklal Caddesi’ne konfor ve 

döşenecek. Böylece tarihi tramvay 
hattı yenilenen yüzüyle hizmet 
vermeye devam edecek” ifadelerini 
kullandı. 

310 ADET 
BACA SISTEMI 
OLACAK

Diğer yandan 
gelecekteki 
olası altyapı 
çalışmalarında 
kazı yapılmasına 
son verecek 
boru sisteminin 
döşemelerinin 
yapıldığını da aktaran Demircan; 
“Yüksek basınca dayanıklı olan 
boru sisteminde 310 adet baca 
sistemi olacak ve bu sayede zemine 
dokunmadan gerekli tamirat 
işlemleri bu bacalar vasıtasıyla 
kolaylıkla yapılabilecek. Böylelikle 
İstiklal Caddesi dünyanın imrenerek 
baktığı güzelliği ile parlamaya 
devam edecek” diye konuştu.

estetik sağlamayı hedefleyen çalışma 
tamamlandığında tarihi tramvay 
hattı yeniden hizmete girecek. 

Bölgede incelemeler yapan 
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan: 
“Nostaljik tramvayın meydana 
getirdiği titreşim ve elektrik, 
telekomünikasyon vb. hizmetler için 
yapılan tamirat kazıları neticesinde 
zeminde ciddi bozulmalar meydana 
gelmişti. Bu tahribatı gidermek 
adına başlatılan çalışmalar 
neticesinde mevcut tramvay 
rayları sökülerek yerine titreşimi 
emen kauçuk döşemeli yeni raylar 
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İstanbul’a 30 yeni 
meydan geliyor
AÇIKLANAN IBB PLANLARINDA, ISTANBUL’UN YAYA 
ALANLARINI ARTIRMA AMACIYLA HAYATA GEÇIRILECEK 
30 YENI MEYDAN PROJESI YER ALIYOR. İ

stanbul’da nefes alınan, 
rahat yürünebilen 
alanların arttırılmasına 
yönelik çalışmalar hız 
kesmeden devam ediyor. 
Son dönemde bu konudaki 

çalışmalarını artıran İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
çevre yatırımlarına ağırlık vererek, 
meydan düzenlemeleri yapacak. 
İstanbul çehresine yeni bir görüntü 
sağlayacak olan meydan projelerinin 
şu anda açıklanan sayısı 30.

İBB, Martı projesi olarak bilinen 
Kabataş, Bağcılar, Şirinevler, Eyüp, 
Taksim, Eminönü, Kadıköy olmak 
üzere 7 meydan düzenlemesi 
çalışmalarına da devam ediyor.

Martı Projesi
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IBB’NIN MEYDAN 
PROJELERINDEN BAZILARI:

Bağcılar Meydanı: 27 bin 845 
metrekarelik alanda yeni bir meydan 
ile çocuk oyun alanları, kafeterya ve 
peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Metro 
istasyonu ile bağlantılı olacak olan 
meydanın altı otopark olacak.

Bahçelievler Şirinevler Kent 
Meydanı: Şirinevler Mahallesi’ndeki 
30 bin metrekarelik alanda 
çalışmaları süren proje kapsamında; 
641 araç kapasiteli otopark, çok 
amaçlı konferans ve toplantı 
salonları ile meydana yerleştirilecek 
800 metrekarelik Ramazan çadırı 
kurulacak.

Bakırköy Özgürlük 
Meydanı: İncirli, Yüce Tarla, 
İstanbul ve Şükran Çiftliği caddeleri 
ile Özgürlük Meydanı’nı kapsayan 
191 bin 850 metrekarelik alan, 
yeniden düzenlenecek.

Beşiktaş Meydanı: Beşiktaş 
İskelesi’nden başlayıp Tarihi Köyiçi 
Meydanı’na kadar uzanan heykelin 
de içinde bulunduğu alan, trafikten 
arındırılıp yayalaştırılacak. Bu 10 
bin metrekarelik alan, İstanbul’un 
tarihi kimliğine uygun yeni bir 
meydan olarak düzenlenecek.

Beyoğlu Kabataş 
Meydanı: Toplam 60 bin 
metrekarelik alanda yeni bir meydan 
ve iskele düzenlemesi planlanıyor. 
Proje kapsamında Kabataş 
Meydanı’nda ray hattı, karayolu ve 
deniz ulaşımı entegre edilecek.

Beşiktaş Ortaköy 

Meydanı: Beşiktaş’ın en yoğun 
bölgelerinden olan Ortaköy 
Meydanı ve çevresini kapsayan 86 
bin 246 metrekarelik alan, yeniden 
düzenlenecek.

Beykoz Meydanı: Beykoz 
Meydanı ve çevresi düzenlemesinde 
On Çeşme’nin de yer aldığı tarihi 
yapılar ön plana çıkarılacak. 
Yaklaşık 600 metrelik sahil 
kısmında kesintisiz ve engelsiz yaya 
ulaşımı sağlanacak.

Beyoğlu Taksim Meydanı 
ve İstiklal Caddesi: Taksim 
Meydanı’ndaki ağaçlandırma, 
yeşil alanlar ile oturma alanları 
çalışmaları devam ediyor. İstiklal 
Caddesi’nde altyapı çalışmaları 
tamamlanırken, üstyapı ve nostaljik 
tramvay ray döşeme çalışmaları 
yapılıyor.

Eyüp Meydanı: Eyüp Camii 
ve çevresini kapsayan 130 bin 
metrekarelik alanda yaya ulaşımı 
kolaylaştırılırken, tarihi meydanın 

kimliği de ön plana çıkarılıyor.
Büyükdere Meydanı: Proje 

kapsamında, 42 bin 500 metrekare 
alanda yeni bir meydan düzenlemesi 
yapılacak.

TARIHI DOKUYA UYGUN 
DÜZENLEME

Fatih Beyazıt Meydanı: 67 bin 
500 metrekarelik alanda zemin 
düzenlemesi ve bölgede yer alan 235 
adet binanın cephesinin meydanın 
tarihi dokusuna uygun olarak 
yenilenmesi planlanıyor.

Fatih Eminönü Meydan: Tarihi 
ve doğal silüeti dikkate alarak, 96 
bin 950 metrekarelik alandaki 
meydan düzenlemesi, Mısır Çarşısı, 
Galata Köprüsü ve çevresini 
kapsıyor. Proje dahilinde yeni 
oluşturulacak mekan, meydan ve 
sokaklar tarihi dokuya uygun hale 
getirilecek.

Gaziosmanpaşa Meydanı:  
Merkez Camii ve çevresini kapsayan 
48 bin metrekarelik alanda sağlık, 
eğitim, sosyal-kültürel, idari, ticari 
ve yeşil alanlar ile yeni bir meydan 
yapılacak.

TRAFIK YERIN ALTINA 
ALINIYOR

Kadıköy Meydanı: Kadıköy 
Meydanı ve çevresini 
kapsayan toplam 644 bin 
600 metrekarelik alana 
yeni bir görünüm veriliyor. 
Otobüs durakları ve otopark 
alanlarının yer aldığı projede, 
Rıhtım Caddesi’ndeki trafik 
de yerin altına alınacak. Proje 
kapsamında meydana yeni bir 
cami de yapılacak.

Kâğıthane Meydanı: 335 bin 
671 metrekarelik alanda yeni 
bir meydan ile yeni yeşil alanlar 
yapılacak. Kağıthane Deresi 
çevresine estetik bir görünüm 
kazandırılacak.

Küçükçekmece Halkalı 
Meydanı: Halkalı Merkez 
Mahallesi’nde hem araç hem de 
yaya trafiği açısından yeni bir 
düzenleme yapılacak. Meydan ile 
yapımı planlanan metro istasyonu 
entegre edilecek. (habertürk)Beyoğlu Kabataş Meydanı

Bağcılar Meydanı
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DOĞA VE TARİHİN BİRLEŞTİĞİ  YER

SİDE ANTİK KENTİ
Side Antik Kenti, tiyatrosu, tarihi kalıntıları, Apollon Tapınağı, kent 
kapısı, hamamları, agorası, eski evleri ve müzesi ile tarihin derin izlerini taşıyor.

ide Antik Kenti, 
Manavgat ilçesine 
bağlı Side beldesinde 
bulunuyor. 
Manavgat’a 8 km 
uzaklıkta bulunan 
bölge her yıl binlerce 
turist ağırlıyor. Side, 
doğası, kumsalları, 
güneşi, denizi ve 

tarihi kalıntıları ile geçmişten 
gelip günümüzü aydınlatan bir 
bölge. Çoğunlukla tarihi bir 
mekan olmasına rağmen, 9 adet 
de mavi bayraklı plaja sahip. 
Ayrıca Manavgat şelalesine de çok 
yakın bir konumda yer alıyor.

TARIHI
Anadolu dilinde ‘Nar’ anlamına 

gelen Side’nin tarihi Hititler’e 
kadar uzanıyor. Anadolu’nun 
en eski yerleşim yerlerinden 
biri olan Side’nin MÖ 7. yüzyıl 
öncesi kurulduğu iddiası da var. 
Yunanlılar’ın MÖ 7. yüzyıldaki göçler 
sırasında Side’ye geldikleri biliniyor. 
Side yazıtlarına göre M.Ö 3. yüzyıla 
kadar kendilerine ait, Hint-Avrupa 
dillerinden olan bir dil konuşmuşlar. 

Side MÖ 6. yüzyılın ilk yarısında 
Lidyalıların, MÖ 547-546 yıllarında 
da Persler’in egemenliğine girmiş. 
Persler’in zamanında gelişen kent, 
MÖ 334’de İskender’e teslim olmuş. 
Daha sonra Suriye Krallığı’nın 
denetimi altına giren kent, MÖ 
2. yüzyılda Ptolemaioslar’ın 
güçlü savaş ve ticaret filoları 
sayesinde en parlak dönemini 
yaşamış. Bu sürede bir bilim ve 
kültür merkezi haline getirilmiş. 
MÖ 188’de Apameia Barışı ile 
Bergama Krallığı’na bırakılan 
Side, Doğu Pamfilya bölgesiyle 
birlikte bağımsızlığını korumuş, 
büyük ticaret donanmasıyla refaha 
ve zenginliğe kavuşmuş. Buraya 
bir parantez açmakta fayda var. 
Bergama’ya bırakılma hikayesi şöyle: 
Rodos’un ve Bergama Krallığı’nın 
desteklediği Romalılar ile Suriye 
Krallığı arasındaki deniz savaşı Side 
yakınlarında olmuş, Sideliler’in de 
Seleukosların yanında yer aldığı 
savaştan Roma galip ayrılmış, 
MÖ. 188’de yapılan Apameia 
Antlaşması’na göre Pamphylia, Side 
ile beraber Bergama Krallığı’na 
verilmiş. Ancak Side’nin önemi 

sayesinde bağımsızlık korunmuş 
ve Side, Bergama Krallığı’nın 
egemenliğine hiçbir zaman 
girmemiş.

MÖ 78’den sonra Roma 
egemenliğinde bulunan kent, 
MS 2. ve 3. yüzyıllarda bölgenin 
ticaret merkezi olmuş. Özellikle 
köle ticaretinin sağladığı zengin ve 
parlak bir dönem yaşamış. Suriye 
krallarından VII. Antiokhos, tahta 
geçmeden önce burada eğitim 
görmüş.. Bu devre kadar başta 
Athena ve Apollon olmak üzere 
Afrodit, Ares, Asklepios ,Hegeia, 
Kharitler, Demeter, Dionisos, 
Hermes gibi birçok tanrıya 
inanan Side’liler MS 4. yüzyılda 
Hristiyanlığa geçiş yapmaya 
başlamış.

MS. 5. yüzyılda Pamfilya 
Metropolisi (Piskoposluk Merkezi) 
olunca, 5. ve 6. yüzyılda en parlak 
devrini yaşamış. Bu gelişim 7. 9. 
yüzyıllar arasında Arap akınları ile 
son bulmuş. Kazılar sırasında büyük 
bir yangın ve çok sayıda deprem 
izlerine rastlanmıştır. Doğal afetler 
ve Arap istilası kentin boşalmasına 
neden olmuş. Bir de korsan 
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yerleşim olmamış. 
Side’nin Türk topraklarına 

katılması ise 15. yüzyılda olmuş. 
Ancak, Osmanlılar da Selçuklular 
da Side’de yerleşim kurmadıkları 
için, bölge üzerinde Selçuklu ve 
Osmanlı dönemine ait eserlere 
rastlanmaz. 1895’lerde Girit’ten 
gelen Türk göçmenler yarımadanın 
ucuna yerleştirilmiş, zamanla bu 
köy büyüyerek tüm yarımadayı 
kaplamış.

ANTIK KENT’IN YAPILARI VE 
ÖZELLIKLERI

Hellenistik devirde 
yapılan Büyük Kapı, aynı zamanda 
şehrin ana kapısı. Hemen kapının 
girişinde yer alan çeşmenin adı 
Vespasianus.

Eski Side’nin ana caddesi 
üzerinde ilerleyerek tiyatronun 
yanına kadar gidilebiliyor. Yolun 
sağında, bu gün müze olarak 
hizmet veren, MS. 5. yüzyıla ait 
Roma Hamamı yer alıyor. Burada 
kazılardan çıkan Hermes, Herakles 
gibi Roma Çağı’na ait heykeller, ve 
lahitler sergileniypr.

Tiyatronun doğusunda Side’nin 
Ticaret Agorası yer alır. Agora’nın 
ortasında, yuvarlak bir tapınak 
bulunur. 

Avlusu pazar yeri olarak 
kullanılan bu yapının simdi ayakta 
kalan doğu kısmında, imparatorlar 
salonu denen bu salon sütun ve 
heykellerle süslenmiş. 

1 ve 5 numaralı salonlar ile 
avluda lahitler, lahit parçaları, 
ostothekler, sutun, sutun başlığı ve 
kaideleri, friz , alınlık, arşitrav, tavan 
kaseti vb. mimari elemanlar, güneş 
saatleri, sunaklar, zeytinyağı işlikleri, 
kuyu bilezikleri, pithoslar, heykeller, 
postomentler tematik bir düzende 
sergilenmekte.

İki katlı olan yapının orta 
odasının törenlerde kullanılmak 
üzere imparatorlara tahsis edildiği 
varsayılıyor. Tiyatroyu görmek 
için geri dönüldüğünde anıtsal 
kapının yanındaki restorasyon 
görmüş Vespasianus Çeşmesi ile 
karşılaşılıyor. 

Çeşmenin yanındaki anıtsal 

yerleşimi bu nedenler arasında 
sayılabilir… 10. yüzyıldaki Arap 
akınlarından sonra ve korsanların 
Side’ye yerleşmesinden dolayı Side 
halkı Antalya’ya göç etmiş, şehir 
terkedilmiş. 12. yüzyılda Arap 
coğrafya alimi İdrisi’nin buranın 
ölü bir kent olduğunu işaret ettiği 
kaynaklar mevcut.

İdrisi’ye göre 1150’ye doğru 
kent halkı Side’den göç etmiş, 12. 
yüzyılda Side tümüyle boşaltılmıştır. 
13. yüzyılda Selçuklular’ın 14. 
yüzyılda ise Hamitoğulları Beyliği 
ve Tekelioğulları’nın egemenliği 
altına giren Side’de bu devirlerde de 
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68 YILDIR KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

kapı MS 4. yüzyılda kapatılarak 
kapı halini almış. Buradan 
Side’nin tiyatrosu görülebiliyor. 
MS 2. yüzyıla ait tiyatro 15.000 
kişilik devasal bir alan. Geç Roma 
Devri’nde tiyatronun orkestra kısmı 
gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvan 
mücadeleleri için korkuluklarla 
çevrilmiş. Sahne kısmı üç katlı, 
heykeller ve mitolojik tasvirli 
kabartmalarla süslüymüş. Bugün 
geriye sadece 22 merdiven kalmış. 
Tiyatro, MS 5. yüzyıl ve 6. yüzyılda 
açık hava kilisesi olarak kullanılmış.

Tiyatrodan çıkıp biraz 
ilerledikten sonra yol ikiye 
bölünüyor. Tiyatronun yanındaki 
yolu sol taraftan takip ederseniz 
kumsala doğru çıkıyorsunuz. 
Tiyatronun önünden dümdüz 
devam ederseniz ise çarşıya doğru 
ilerliyorsunuz. Bu ana cadde bugün 
alışveriş merkezi halinde..

Her yıl 4 milyon turistin 
ziyaret ettiği Side Antik Kent’te 
ilk kazı çalışması Türkiye’nin yurt 
dışına gönderdiği arkeologlardan 
Ordiranaryüs Prof. Dr. Arif Müfid 
Mansel tarafından 1947 yılında 
başladı. Kentte 20 yıl aralıksız 
kazı çalışması yapan Mansel’den 
sonra çalışmaları Prof.Dr. Jale 
İnan sürdürdü. İnan’dan sonra kazı 
çalışmaları ise Dr. Ülkü İzmirligil ile 
Prof. Dr. Mehmet Karanlı ile devam 
etti. 9 yıldır da antik kentte kazı 
çalışmalarını Anadolu Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin 
Alanyalı yürütüyor.

ULAŞIM
Side’ye ulaşım için farklı 

alternatifler var. Kendi arabası ile 
gelecek olanlar Antalya ya da Isparta 
üzerinden Alanya yolunu takip ederek 
Side’ye ulaşabilir. Antalya’ya 75 Km 
uzaklıkta olan Side, Manavgat’a 
ise 7 km uzaklıkta yer alıyor. Hava 
yolunu kullanacaklar, Antalya hava 
alanından Side’ye geçebiliyor.

SIDE MÜZESI
Roma Devrine ait agoranın 

karşısında bulunan, MS 5-6. 
yüzyıldan kalma antik agoranın 
hamamı 1960/61 yıllarında 
restore edilerek müze haline 
getirilmiştir.

Müzede Hellenistik, Roma ve 
Bizans devirlerine tarihlenen silah 
kabartmaları, yazıtlar, Eski Yunan 
orijinallerinin kopyası olan Roma 
devri heykelleri, torsolar, lahitler, 
portreler, ostotekler, amforalar, 
sunaklar, mezar stelleri, sütun 
başlıkları ve sütun kaideleri 
sergileniyor.

Side Müzesi, Side Antik 
Kenti’nin Roma Devri’ne tarihlenen 
agorasının karşısındaki 5. ve 6. 
yüzyıldan kalma antik agoranın 
hamamında faaliyet gösteriyor. 
Müzede sergilenen eserlerin büyük 
bir bölümü, 1947–1967 arasında 
Prof. Dr. Arif Müfid Mansel 
tarafından Side Antik Kenti’nde 
yapılan kazılarda çıkarılan 
buluntulardan oluşuyor. 

(Kaynak: muze.gov.tr)

MÜZE BILGILERI
15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Açılış Saati: 08:00
Yaz Kapanış Saati: 19:00
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Açılış Saati: 08:00
Kış Kapanış Saati: 17:00
Tatil Günü:
Ekim - Nisan ayları arasında Pazartesileri 
kapalıdır.
Giriş Ücreti: 10 TL
Bir yıl boyunca Müzekart ile 2 kez, 
Müzekart+ ile ise sınırsız ziyaret edilebiliyor.
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Yabancı yatırımcılar 
Türk projelerini inceledi
Gayrimenkul sektörünün önemli buluşmalarından biri olan 11. İstanbul Gayrimenkul 
Fuarı 20-21 Mayıs’ta Hilton Convention Exhibition Center’da gerçekleştirildi. 

ayrimenkul 
sektöründe hızlı bir 
büyüme içinde olan 
Türkiye’de düzenlenen 
önemli etkinlikler 
arasında yerini alan 11. 
İstanbul Gayrimenkul 
Fuarı 20-21 Mayıs’ta 
ziyaretçileri ile 
buluştu. JNR 
Fuarcılık tarafından 
10 yıldan bu yana 
düzenlenen fuara 52 

firma 250 proje ile katıldı. Alıcı - 
satıcı ve yatırımcıyı buluşturan 11. 
İstanbul Gayrimenkul Fuarı, Junior 
Fuarcılık tarafından 10 yıldan bu 
yana düzenleniyor. Şimdiye kadar 
147.000 üzerinde gayrimenkul 
sektör yatırımcısı ve profesyonelinin 
ziyaret ettiği 11. Gayrimenkul Fuarı, 
2016’da 16.478 sektör temsilcisini, 
yatırımcı ve profesyonellerle 
buluşturmuştu. 

Fuarda, özellikle Körfez 
ülkelerinden başta Suudi Arabistan, 
Kuveyt, Katar olmak üzere, Abu 
Dabi, Ürdün, BAE, Azerbaycan, Fas, 
Mısır, İran ve Irak’tan gelen seçkin 
yatırımcı ve acenteler yer aldı.

Fuarın 1. günü ‘Gayrimenkulde 
Fırsat Günleri’ olarak firmalardan 
bazıları konut alıcılarına yüzde 

14’e kadar varan indirimlerde 
bulundular. 2 gün süren fuarda 
konut satışları da gerçekleşti.

GENIŞ KATILIMCI YELPAZESI
Gelişmekte olan inovasyon 

yaratan pazarlar için en geniş çaplı, 
en etkili gayrimenkul yatırım ve 
geliştirme fuarı olarak öne çıkan 
fuarda konut projelerinden ofis 
projelerine, termal tesislerden AVM 
ve iş merkezlerine, arsa ofislerinden 
sanayi siteleri ve organize sanayi 
bölgelerine kadar geniş bir katılımcı 
profili yer aldı.

Özellikle Körfez Ülkeleri’nden 
başta Abu Dabi, Kuveyt, Katar 
olmak üzere Bahreyn, Umman, 
Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai 
Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve 
Irak’tan gelecek seçkin yatırımcı ve 
acenteler fuarı ziyaret ederken alım 
için bağlantı yaptılar.

AVRUPA KONUTLARI 
BAŞAKŞEHIR ILGI GÖRDÜ

Gayrimenkul Fuarı ve Arap 
– Türk Zirvesi’nde Artaş İnşaat 
projeleri yatırımcılar tarafından 
incelendi. Körfez bölgesinden 
yatırımcıların Türkiye’deki 
gayrimenkul projelerini yakından 
inceleme fırsatı bulduğu fuarda 
Artaş İnşaat, özellikle Avrupa 
Konutları Başakşehir projesi ile ilgi 
gördü.

KATILIMCILAR
Junior Fuarcılık tarafından düzenlenen 
fuarın Ana Sponsoru Babacan Holding 
olurken, fuara Artaş, Avrupa Konutları, 
Üçay-Sercan Adi Ortaklığı, La Marin, 
Demirli Yapı, Metal Yapı, Karmen Yapı, 
Blue Lake, Ak Zirve Gayrimenkul, Kuran 
Yapı, Çevre İnşaat, Side Gayrimenkul, 
Mirage Marina, Etna Gayrimenkul, 
Moon Park, Home Türk, Mezitli Turkuaz 
İnşaat, Saffa İnşaat, Adresslife, Gül 
İstanbul, Mila İnşaat, Serter Grup, Elite 
Gayrimenkul, Proses Mindoza Taş Evler, 
Boray İnşaat, Avva İnşaat, Eko İstanbul, 
Oral Gayrimenkul, Ento Grup, Marima 
Lemmom Properties, One Chance İnşaat, 
Homeless, gibi birçok önemli firma 
katıldı.
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Bizden Haberler

Emlak Konut’tan 
Omurilik Felçlileri 
Derneği’ne önemli bağış
EMLAK KONUT GYO, GIRESUN’UN GÖRELE ILÇESINDE FAALIYETINI SÜRDÜREN KARADENIZ 
OMURILIK FELÇLILERI DERNEĞI’NE ASANSÖRLÜ ENGELLI ARACI BAĞIŞLADI. 

E
mlak Konut 
GYO bir sosyal 
sorumluluk 
projesine daha 
imza atarak, 
Karadeniz Omurilik 

Felçlileri Derneği’ne asansörlü 
engelli aracı bağışladı. Bağışlanan 
aracın anahtarı dernek binası 
önünde düzenlenen törenle 
Dernek Başkanı Asiye Divli’ye 
verildi. Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Murat Kurum yoğun iş 
programı nedeniyle törene katılım 
gösteremedi ancak Emlak Konut 

danışmanları törende hazır bulundu. 
Araç teslim törenine Görele 
Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, 
İlçe Belediye Başkanı Tolga Erener, 
İşadamı Mustafa Demirci, Emlak 
Konut Genel Müdür Danışmanları 
Özlem Hanoğlu Çelik, Yasemin 
Ülkü, Görele Halk Eğitimi Müdürü 
Selim Kul, Görele CHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Nazmi Turkut Odabaş, 
Görele MHP İlçe Başkanı Volkan 
Işkın, dernek üyeleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Asansörlü engelli aracı için 3 
yıl boyunca mücadele ettiklerini 

belirten Karadeniz Omurilik 
Felçlileri Derneği Başkanı Asiye 
Divli; “Yönetim kurulu üyelerimle 
birlikte 3 yıl boyunca derneğimize 
böyle bir aracı kazandırmak için 
mücadele ettik ve kazandık. Emlak 
Konut’a tüm engelli üyelerim adına 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener; “Bugün güzel bir 
gün. Dernek Başkanımız Asiye 
Divli hanımın da bahsettiği gibi 
mücadelesini vermiş olduğu bir 
aracı bugün hamdolsun kendilerine 
bağışlanmıştır. Emlak Konut’a 
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çok teşekkür ediyorum. Allah 
kendilerinden razı olsun. Engelli 
derneğimizin yönetimi böyle bir 
araç için İstanbul’a defalarca gitti 
geldi ve orada para toplanmaya 
kalkışıldı ve hiçbir sonuç 
alınmadı ama Emlak Konut 
bu işi başardı. Görele Omurilik 
Felçlileri Derneği gerçekten 
Görele’de çok güzel işlere imza 
atıyor. Toplumun görmezden 
geldiği ve hepimizin kardeşi 
olan engelli insanları bir araya 
getiriyor. Onlara hizmet ediyor. 
Sadece isim olarak değil kişilik 
olarak da yanlarındalar. Ben bu 
konuda artı katkılarından dolayı 
dernek üyesi Hülya Yazgan’a 
çok teşekkür ediyorum. Biz 
de belediye olarak elimizden 
geldiği kadar yardımcı olmaya 
çalışıyoruz, maddi veya manevi 
her zaman sizlerin yanında 
olmaya gayret ettik bundan sonra 
da devam edeceğiz” diye konuştu. 

Ramazan ayının çok önemli 
bir ay olduğunu ve bu ayda 
yapılan her iyiliğin mükafatının 
da büyük olduğunu söyleyen 
İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan 
Ermiş; “Ramazan ayı bizler için 
çok önemli bir ay. Bu ayda yapılan 
her iyiliğin mükafatı da o derece 
büyük oluyor. Emlak Konut 
yönetimine çok teşekkür ediyoruz. 
Minibüsümüz var İnşallah şoför 
işini belediye başkanımız çözer 
biz de mazota destek olacağız 
ve engelli kardeşlerimizi bol bol 
gezdireceğiz” şeklinde konuştu.

Görele Belediye Başkanı 
Tolga Erener

Karadeniz Omurilik Felç lileri Derneğ i Baş kanı 
Asiye Divli

Gö rele İ lç e Kaymakamı 
Erdoğ an Turan Ermiş 

DERNEK ÜYELERİ BEKLEDİKLERİ ARACA 
KAVUŞMANIN HEYECANINI YAŞADILAR
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1 5  H A Z I R A N - 1 5  T E M M U Z  A K T I V I T E L E R I . . .

EMLAK 
KONUT

USLA-OSMANLI SARAY MUTFAĞI
Osmanlı Saray Mutfağı workshop etkinliği USLA mutfağında gerçekleşecek. Osmanlı 
Saray Mutfağı’nın zengin menülerinden sofralara taşınan Ramazan Ayı’na özel 
lezzetler öğretilecek.
22 Haziran 2017 İstanbul 

KADİR GECESİ
Antonina Turizm tarafından düzenlenen 
‘Kadir Gecesi’ etkinliğinde katılımcılara 
bir tur düzenleniyor. Gezi, Galata 
Mevlevilerinin sema gösterisi ile 
başlıyor. Tarihi Hoca Paşa Hamamı’nda 
gerçekleşecek gösteriden sonra 
Sultanahmet ve Divan Yolu üzerine 
bulunan eserler ziyaret ediliyor. Beyazıt 
Camii ziyaretiyle başlayacak yürüyüş, 
Divan Yolu üzerinde bulunan eserlerin 
ziyaretiyle sürecek. Gezi, iftar yemeği 
ile devam ediyor. İftardan sonra, Fatih 
Camii’ne oradan da Hırka-i Şerif Camii’ne 
ziyaret gerçekleşiyor. 
21 Haziran 2017 İstanbul

ANADOLU ATEŞİ
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kurulduğu 1999 yılından beri 98 ülke, 285 şehirde 
gerçekleştirdiği 4760 canlı performans ile 40 milyon izleyiciye ulaştı. Anadolu Ateşi, 
15. yıl etkinlikleri çerçevesinde daha geniş bir kadro ile 3 kuşak bir arada, ‘15. Yıl Özel 
Gösterisi’ ile 17 Haziran’da Ankara ODTÜ Vişnelik sahnesinde seyirci karşısına çıkıyor.
17 Haziran 2017 Ankara

24. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından, bu yıl 20. kez Garanti 
Bankası’nın sponsorluğunda 
düzenlenecek 24. İstanbul Caz 
Festivali, keşiflerle dolu bir programla 
müzikseverlerle buluşacak. Cazın duayen 
isimlerinden yeni keşiflere 200’ü aşkın 
yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 20 
farklı mekanında ağırlayacak.
4-20 Temmuz 2017 İstanbul

ETKINLIK

GÖSTERI

MÜZIK
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Tarih I I I .  A H M E T  Ç E Ş M E S I
Sami Özbudak

Suyun 
ömrüyle 
bir yaşam
Sultanahmet’te bulunan 
III. Ahmet Çeşmesi’nin 
önünden en az bir kere 
geçmişliği vardır çoğu 
İstanbullu’nun. Genelde 
önünden geçip gidilen bu 
eser asırları devirmiş ve 
şehrin her devrini içine 
sindirmiş bir varlık olarak 
zamana meydan okumakta. 

3. Ahmet Çeşmesi 
yakından efsanelerle 
dolu bir kitabı 
anımsatır insana, bu 
çağrışımda çeşmenin 

süslemeleri büyük bir etkendir. 
Her ayrıntısında bir danteldeki 
özeni ve ince işçiliği görürsünüz. 
III. Ahmet Çeşmesi, III. Ahmet 
Çeşme ve Sebili veya Sultanahmet 
Çeşmesi olarak üç farklı isimle de 
anılan bu yapı Lale Devri’nden kalan 
en önemli simgelerden birisidir. 
Yani tarih vermemiz gerekirse 
1141 yılını söyleyebiliriz. Sadrazam 

• 1911 Kandilli Rasathanesi kuruldu.
• 1932 Türkiye Güzeli Keriman Halis Belçika’da 

Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.
•	 1939	Milli	Piyango	Genel	Müdürlüğü	hizmete	

girdi.
•	 1939	Hatay’ın	yönetimi	Türkiye	Cumhuriyeti’ne	

devredildi.
•	 1954	İstanbul	Dolmabahçe	Stadyumu’nda	

kadınlar	arası	futbol	maçı	yapıldı.
•	 1967	Ankara’da	Hacettepe	Üniversitesi	kuruldu.
•	 1982	İstanbul’da	Pendik	Tersanesi	hizmete	girdi.
•	 2004	Saddam	Hüseyin	mahkemeye	çıkarıldı.

Nevşehirli Damat İbrahim 
Paşa’nın ön ayak olmasıyla Sultan 
III. Ahmet tarafından yaptırılan 
çeşme oldukça detaylı bir şekilde 
tasarlanmış. Mimari tasarımına 
bakılınca minyatür bir konak gibi 
görünür, bu görüntünün altında 
yapı inşa edilirkenki tercihlerin 
etkisi büyüktür. Misal çeşmenin 
5 kubbesi ve geniş saçağı biraz 
önce bahsettiğimiz konak etkisini 
arttıran özellikler arasında yer alır. 
III. Ahmet Çeşmesi’nin dört ayrı 
köşesinde dört ayrı sebil bulunur, 
bu sebillerin tepesinde de kendi 
kubbesi yer alır. Çeşmenin tamamı 
kurşunla kaplanmış ahşap çatıyla 
örtülmüş, buradaki kubbeler için 
de aynı malzemeler kullanılmış. 
Çeşmenin duvarlarında bir sürü 
yazı ve motife rastlayacaksınız. 
Bunlar yapının en önemli özellikleri 
arasında gösterilebilir. Çeşmenin 
kitabesinde Seyyid Vehbî’ye 
ait 4 kıtalık bir manzume yer 
alır. Kasidenin son mısrası; “Aç 
besmeleyle iç suyu, Han Ahmet’e 
eyle dua” şeklindedir. Cephelerde 
yer alan duvar süslemeleri mukarnas 
ve şemse gibi süsleme sanatımızdan 
örnekler sunar. Bazı bölümler 
mermer üzerine kabartma şeklinde 
yapılarak altın varakla yaldızlanarak 
ortaya çıkmış. Bu arada çeşmenin 
mimarı hakkında da net bir bilgi 
yoktur. Birtakım kaynaklara göre 
Hassa baş mimarı Kayserili Mehmed 
Ağa’nın adı geçer ama bu konuda bir 
kesinlik yoktur. 

Ş E H R I N  E F S A N E  Ç E Ş M E L E R I . . . 

T A R I H T E  T E M M U Z !

Günümüzde çeşmeler etkisini kaybetse de Istanbul’un tarihi açısından çok önemli bir yerde durur 
bu yapılar. Şehrin en önemli çeşmeleri arasında Üsküdar’da 1680 yapımı Mihrişah Valide Sultan 

Çeşmesi, Unkapanı Köprüsü ayağında 1732 yapımı Saliha Sultan Çeşmesi, 1728 yılında Üsküdar’da 
yapılan Sultan III. Ahmed Çeşmesi, Kemankeş Mustafa Paşa tarafından 1642 yılında yaptırılan 

Kemankeş Mustafa Paşa Çeşmesi bulunur.



98 E M L A K  K O N U T
H A Z İ R A N  2 0 1 7

Haber F U A R  TA KV İ M İ

Yazın ilgi çeken fuarları
T

ürkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
fuar takvimine göre, 
Türkiye’de 2017 
yılı boyunca 114’ü 

uluslararası olmak üzere toplam 416 
fuar organizasyonu düzenlenecek. 
Bu fuarların illere göre dağılımına 
bakıldığında ise ilk sırayı İstanbul 
alıyor. Biz de Haziran ve Temmuz 
aylarında Türkiye’de öne çıkan 
fuarları inceledik.

Her ay ülkemizde onlarca fuar organizasyonu 
gerçekleştiriliyor. Hem sektörel hem kültürel 
gelişim için faydalı olan bu fuarlar spordan 
sağlığa, tekstilden inşaata kadar geniş bir skalada 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

6. ISTANBUL ÜNIVERSITE 
TERCIH FUARI
Vakıf ve devlet üniversiteleri, 
yabancı üniversiteler, dil 
kurslarının yer aldığı fuarda, 
eğitim sektörüne yönelik 
ekipmanlar da bulunacak. 
Başarı öyküleri, kariyer planlama 
gibi etkinliklerin yapılacağı 
fuar, katılımcı gençlere doğru 
üniversite seçimleri için yardımcı 
olmayı hedefl iyor.
14-15-16 Temmuz 2017  
Istanbul Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi

22. DÜNYA 
PETROL KONGRESI 
VE FUARI
Kongre ve fuarda, 
sektörel gelişmeleri 
birinci ağızdan takip 
edebilmek; sektörel 
çerçevede, arama, üretim, geliştirme, 
taşımacılık, rafinaj, pazarlama, 
fiyatlandırma, çevre, sosyal sorumluluk, 
sürdürülebilirlik, insan kaynakları, 
gençlerin sektöre kazandırılması, 
jeopolitika, eğitim ve benzeri konuları 
ele alabilmek amaçlanıyor. Dünya Petrol 
Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından 
yürütülen kongreye Türkiye ilk kez ev 
sahipliği yapacak. Sürdürülebilir üretim 
ve dünyanın enerji kaynaklarını kullanmak 
için bu sorunlar ve mevcut tartışmalar, 
gelişmeler ve çözümleri ele almak için 
tüketiciler ve üreticiler, hükümetler ve 
sanayi, akademi ve finansörler ile toplum 
arasında köprüler inşa etmek için bir 
platform sağlayacak.
9- 13 Temmuz 2017 Istanbul Fuar 
Merkezi 
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VIV TÜRKIYE 2017
Fuar konseptinin oluşmasındaki ana neden; etin kalitesi 
ve güvenliği için hayvan yemi ve sağlığının önemli bir 
konu olmasıdır. En modern tesislerindeki et üretiminin 
tüm aşamalarını adım adım tanıtan üreticiler ve 
gıda güvenliği konusunda bilinçli alıcılar VIV Türkiye 
Uluslararası Tavukçuluk Fuarı’nda buluşarak yeni iş 
imkanları yaratmaktadırlar. VIV TÜRKİYE sektörel 
endüstri kuruluşları için de fırsatlar sunar. Tavukçuluk 
Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı’nda besleme, 
sulama sistemleri, yem ham maddeleri ve makinaları, 
hayvan sağlığı vehijyen bilgilendirmeleri, çiftlik 
ekipmanları ve ticari araçlar yer alıyor.
6-8 Temmuz 2017 
Istanbul Fuar Merkezi

JUNIOSHOW
JunioShow, 0–12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim 
sektörünün en iyilerini Ocak ayından sonra, ikinci 
kez 05-08 Temmuz tarihleri arasında sonbahar & kış 
konsepti ile tekstilin kalbi Bursa’da buluşturuyor. Fuar, 
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası iş birliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayi ve İş adamları 
Derneği’nin (BEKSİAD) destekleriyle gerçekleştiriliyor.
5-8 Temmuz 2017
Tüyap Bursa Fuar ve Kongre Merkezi 

GAPSHOES FUARI 
GAPShoes Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi 
Fuarı, 2003 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde 
büyüyerek bugün hala devam etmekte. Terlik ve 
erkek ayakkabı üretiminde çok önemli güce ve role 
sahip olan Gaziantep’te son yıllarda spor ayakkabı ve 
bayan ayakkabısı üretiminde de girişimler ve yatırımlar 
artmıştır. Gaziantep’li firmaların yanı sıra Adana, 
Kayseri, İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi birçok 
ilden katılımcılar da fuarda yer almaktadır. 
19-22 Temmuz 2017
Gaziantep OFM

TÜRKIYE KITAP VE KÜLTÜR FUARI 
Dini yayınlar alanında okuyucu, yazar ve yayıncıyı buluşturma amacıyla 
1983’ten bu yana her Ramazan ayında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen 
Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl bir ilk olarak Gaziantep’te de kitapseverlerle 
buluşuyor.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gelenekselleştirilen, yüzlerce yayınevinin 
katıldığı ve kitapseverler tarafından yoğun ilgi gören Kitap ve Kültür 
Fuarı, Ankara’da 2-21 Haziran tarihleri arasında, İstanbul’da 26 Mayıs-21 
Haziran tarihleri arasında, Gaziantep’te ise 9-21 Haziran tarihleri arasında 
kitapseverleri bekliyor.
 
2-21 Haziran 2017
Istanbul/Ankara/Gaziantep
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Erkek Stili

Yaz başlasın
Yorucu geçen bir senenin sonunda biraz tatil 
herkese iyi gelecek. Tatil bavulunuz için kıyafet 
önerilerimize göz atabilirsiniz.önerilerimize göz atabilirsiniz.

Yaz başlasınYaz başlasın
Yorucu geçen bir senenin sonunda biraz tatil 
herkese iyi gelecek. Tatil bavulunuz için kıyafet 
önerilerimize göz atabilirsiniz.

DOCKERS ŞORT, 
¨ 129.90

AYYILDIZ MAYO, 
¨ 124

KOM MAYO, 
¨ 69

BEYMEN CLUB 
ŞORT, ¨ 289

DAGI MAYO, 
¨ 94.95

LC WAIKIKI TERLİK, ¨ 12.95

CARAVELLE 
(DECATHLON) 

ŞİŞME BOT, 
¨ 189.99

MCM GÖZLÜK, ¨ 1356

DEFACTO 
HAVLU, 
¨ 19.90

TERGAN 
BAVUL, ¨ 384

CAMPER TERLİK, 
¨ 189

RAY-BAN 
GÖZLÜK, 

¨ 710

ZARA TİŞÖRT, ¨ 79.95

KOTON 
TİŞÖRT,
¨ 39.99

VILEBREQUIN 
PLAJ HAVLUSU, 

¨ 535

NEW ERA ŞAPKA,
 ¨ 149.90
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Kadınca

Kadınlar için her şey...

BU YILIN RENGİ 
YEŞİL
 Sarı ve yeşilin 

karışımı taze bir renk olarak 
tanımlanan Greenery’i, bu yıl 
modadan dekorasyona kadar 

her yerde göreceğiz. Bahar 
aylarının gelmesiyle birlikte 

baharın enerjisini ve tazeliğini 
evlerine yansıtmak isteyenler 

bu senenin rengi Greenery 
tonlarıyla evlerini yeniliyor. 
Buka Sofa, bahar aylarında 
yenilenme ve tazelenmeyi 
simgeleyen yeşilin tonları 
Greenery modasına uygun 

alternatifl er sunuyor.alternatifl er sunuyor.

YENİ SEZON İNDİRİMİ 
 Home Store, müşterilerine özel 2017 

İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yüzde 50’ye varan 
indirim fırsatı sunuyor. Home Store’un özgün 
tasarımlarını tercih eden müşteriler; desenli, 
salaş-uzun seçenekli hırkalar, farklı kumaş 

tercihleriyle tulumlar, pantolonlar ve deri ceketler 
gibi birbirinden farklı ürünlerde yüzde 50’ye varan 

indirimlerle alışveriş yapma imkanı buluyor.

DÜNYAYI GEZECEK 1 KİŞİ 
ARANIYOR

 Canon, Türkiye’nin de dahil olduğu 19 
ülkede, kazanan kişinin dünyayı gezeceği ‘Live 

For The Story’ kampanyasını duyurdu. Herkesin, 
çektiği herhangi bir fotoğrafl a Instagram 

üzerinden katılabileceği yarışmayı kazanan 
kişi, uçak bileti ve konaklamanın yanında 
her ay 1.500 Pound harçlık alarak dünyayı 

gezebilecek. Herhangi bir cihazla herhangi bir 
yerde çektiği fotoğrafı Instagram üzerinden 

paylaşanlar arasından bir kişi ‘365 gün yaz’ isimli 
yarışmanın kazananı olacak ve tüm yıl yazın 

peşinde koşabilecek. Canon, ‘Live For The Story’ 
kampanyasıyla her fotoğrafın arkasında müthiş bir 

hikaye olduğuna dikkat çekmeyi hedefl iyor.
İnsanları kendi hikayelerini bulmaya özendirecek 

fotoğrafl ara sahip olduğunu düşünen adaylar, 
en unutulmaz yaz hikayelerini @canoneurasia 
ve #LiveForTheStory etiketleriyle Instagram’da 
paylaşarak yarışmaya başvuracak. Yarışmaya 

katılmak için fotoğrafın altına en fazla 50 kelimelik 
bir kısa hikaye yazılacak. 17 Mayıs’ta başlayan 

yarışmaya katılım hakkı 28 Haziran’da sona erecek.

DOĞALA DÖNÜŞ
 Her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt 

veren KIKO Milano, nude ruj alternatifl eri ile sezonun 
doğallık trendini takip ediyor. Dünyanın önde gelen 

sanat, moda ve tasarım merkezi Milano’nun atmosferini 
ve günün yükselen trendlerini tüm kadınlar için 

erişilebilir hale getiren KIKO Milano, nude ruj seçenekleri 
ile sezonun trendlerini yansıtan makyajlara ilham 

kaynağı oluyor.
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Dekorasyon

HAKİMİYET 
KARIŞIK 
RENKLERİN
2017 trendlerinden biri de, 
mobilyalar üzerinde farklı 
renk kumaşların kullanıldığı 
patchwork tasarımları…

M
evsime uygun kumaşlarla kaplanmış konforlu berjerler, renkli sehpalar, rahat ve estetik pufl ar ya 
da mutfak mobilyaları evleri süslüyor. Evgör Mobilya’nın ‘ev dekorasyonu’ kategorisinde onlarca 
farklı tasarım bir arada sunuluyor. Hem konfora hem göz zevkine önem verenler için şık berjerler 
bu senenin trendlerini yansıtıyor. Zigon sehpa, dizi tutkunları için televizyon ünitesi, mutfaktan 
çıkmayanlara ise işlevsel mutfak mobilyaları hediye alternatifi  olarak da dikkat çekiyor.

200 yıllık köklü bir geçmişe sahip banyo ürünleri 
markası Ideal Standard, Connect Air serisiyle 
German Design Award Special 2017’ye layık görüldü. 

Serra Seramik’in ürünü Ottoman, Osmanlı’nın karakteristik 
desenlerini mermerin doğallığıyla buluşturuyor.

Ödüllü tasarım

Osmanlı ihtişamı 
Her yıl German Design Council (Alman 

Tasarım Konseyi) tarafından düzenlenen 
German Design Award (Alman Tasarım Ödülü), 
bu yıl banyo kategorisinde Ideal Standard’ın 
oldu. Dışarıdan aday kabul etmeyen, sadece 
jürinin belirlediği kriterlere uyan tasarımların 
katılabildiği dünyaca ünlü tasarım yarışması 47. 
kez düzenleniyor. 3 bin 400 başvurunun yapıldığı 
yarışmada Ideal Standard, Connect Air serisiyle 
başarıya imza atarak ‘Mükemmel Ürün Tasarımı’ 
ödülünün sahibi oldu.

Sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çeken Serra Seramik, 
Osmanlı’nın karakteristik desenlerinden ilham alarak 
tasarladığı Ottoman serisinde mermerin doğallığıyla 
her türlü mekana modern, klasik ve avangart bir hava 
katıyor. Gri mermer tonlarıyla tüm mekanlara bir renk 
uyumu sağlıyor.

evsime uygun kumaşlarla kaplanmış konforlu berjerler, renkli sehpalar, rahat ve estetik pufl ar ya evsime uygun kumaşlarla kaplanmış konforlu berjerler, renkli sehpalar, rahat ve estetik pufl ar ya 
da mutfak mobilyaları evleri süslüyor. Evgör Mobilya’nın ‘ev dekorasyonu’ kategorisinde onlarca 
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Büyük maliyetler ödemeden, 
kendi kendinize yapabileceğiniz dekorasyon fikirleri.Pratik dekorasyon önerileri...

VINTAGE BAHARATLIK
 Mutfakların vazgeçilmezi birçok 

yemeğe tat katan baharatlardır. Özellikle Türk 
mutfağında önemli yeri olan baharatlarınıza 
rahatça ulaşabileceğiniz kendi tasarımınız 
bir baharatlığınız olsun ister miydiniz? Cevap 
evetse pratik ve bohem baharatlık stantlarınız 
için birkaç önerimiz var. Bir çekmecenin içine 
isimlerini okuyabileceğiniz şekilde, kavanozlarının 
boyutunda bölmeler yapın. Eski bir kasayı da 
baharatlığa dönüştürüp kullanabilirsiniz… 

BAŞUCU KOMODINLERI
 Yatak odası mobilyalarında en çok işimize 

yarayan kuşkusuz komodinlerdir. Sizi yansıtan, 
yaratıcı komodinler yapmak hiç de zor değil. 
Eski bavullarınızı, eski anneanne sandıklarınızı 
başucu komodini yapabilirsiniz. Dilerseniz 
ahşap sandıklarınızı istediğiniz renklerde 
boyayabilirsiniz…

ESKI FILMLERDEKI GIBI…
 Çoğu kadının 

hayali bir giyinme odası 
olmasıdır. Ancak bunun 
için şartlar her zaman 
uygun olmayabiliyor. 
Ama odamız yoksa 
biz de kendimize 
bir giyinme köşesi 
yaparız! Siz de tıpkı eski 
filmlerdeki gibi bir paravan yapabilirsiniz.
Bir paravanla veya perde ile odanızın istediğiniz 
bölümünü giyinme kısmı olarak ayırabilir, yatak 
odanızda farklı bir atmosfer yaratabilirsiniz. Bir cibinlik 
iskeleti bile bunun için size yardımcı olacaktır. 

DUVARLARI VERIMLI 
KULLANIN

 Mutfak duvarlarınızı daha verimli 
kullanabilirsiniz. Böylelikle hem görsel 
olarak renklenen duvarlara sahip olabilir 
hem de dolaplara sığmayan eşyalarınızı 
koyabileceğiniz bölmeler yaratabilirsiniz. 
Duvarlardaki boş yerleri oldukça yaratıcı 
şekilde, raflara çevirebilir ve askılar 
yapabilirsiniz. Artık kullandığınız tencereler, 
tavalar ve içecekleriniz elinizin altında 
olacak. Dolap sıkıntınız yoksa boş görünen 
duvarları çeşitli aksesuar ve mutfak 
kültürüne ait bitkilerle da süsleyebilirsiniz.
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Her şey gezegeni 
kurtarmak için…

ÇÖPLERI YOK EDEN 
AÇGÖZLÜ KURTÇUKLAR 

Dünyanın her tarafında çöp dağları yığılıyor. 
Bunları geri dönüşüme sokmak veya yok 
etmek sorun yaratıyor. Çin’de de yılda 

kişi başına 30 kilo çöp üretiliyor. Bunları yok etmekte 
kullanılan yöntem ilgi çekiyor.

Kökeni Amerika’da olan bu kurtçuklar bazı özel 
yiyecekleri tüketmekle tanınıyorlar: yemek artıkları, 
bozulmuş yiyecekler, dışkılar, hayvan leşleri ve bozulup 
kokuşmakta olan her türlü organik maddeler.

Hesaplandığına göre Çin’de her yurttaş günde 
ortalama 150 gram artık bırakıyor, ki bu da, kişi başına 
yılda 29 kilo çöpe denk düşüyor. Bütün bunların 
anlamı, ülkede her yıl 40 milyon ton çöp üretiliyor 
olması. 

Aslında bu yiyici böceklerin yararı yalnızca 
çöplerin imha edilmesinden ibaret değil. Bunlar iyice 
semirdikten sonra bir kısmı canlı olarak veya kurutulup 
tavuk, balık, kaplumbağa gibi hayvanların beslenmesi 
için kullanılıyor. Kurtlar, yüzde 60’tan fazla protein ve 
yüzde 36 lipit içerdikleri için bu hayvanlar açısından 
son derece besleyici.

Özetle bu kurtçuklar sayesinde atık yiyeceklerin 
içindeki protein ve yağlar geri kazanılarak, tavuk ve 
balık gibi beslenip yenen hayvanlar aracılığıyla yeniden 
insan besleme döngüsüne enjekte edilmiş oluyorlar. 
Kurtçukların son bir yararı da tarımda biyolojik gübre 
olarak kullanılabiliyor olmaları. Dolayısıyla yarar 
yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik.

Her yıl Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde 
5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor.

Bir kilo ufak kurt dört saatte 
ortalama iki kilo çöp yiyebiliyor.

D
oğal çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında 
İsveç’in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler 
Çevre Konferansı toplandı. Bu toplantıda çevre 
sorunları ele alınarak, çevre kirlenmesine karşı üye 
ülkeler ortak çözüm yolları aradılar.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran gününün 
Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Her yıl Birleşmiş 
Milletler’e üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak 
kutlanıyor.

O tarihten itibaren her 5 Haziran’da kamuoyunda çevre 
bilincinin artırılması, çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat 
çekilmesi amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Türkiye’de 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları 
Vakfı, daha sonra Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlı 
Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre Koruma 
Haftası olarak kabul etti. 
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Hobi S INEMA

Vizyondakiler
H A Z I R A N  AY I N D A  V I Z Y O N A  G I R E N  F I L M L E R

TRANSFORMERS 5: SON 
ŞÖVALYE
Vizyon Tarihi: 23 Haziran 2017
Tür: Aksiyon, Bilimkurgu
Yönetmen: Michael Bay
Oyuncular: Mark Wahlberg, Isabela 
Moner, Anthony Hopkins
Konu: İnsanlar ve Transformerlar 
savaşıyor. Optimus Prime da savaşta. 
Dünyayı kurtarmak Cade Yeager 
(Mark Wahlberg) Bumblebee; 
İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) 
ve Oxford profesöründen (Laura 
Haddock) oluşan bir birliğe düşüyor. 

SNIPER: DUVAR
Vizyon Tarihi: 16 Haziran 2017
Tür: Gerilim, Savaş filmi
Yönetmen: Doug Liman
Oyuncular: Aaron Taylor-
Johnson, John Cena, Laith Nakli
Konu: Film, Irak’taki bir keskin 
nişancı tarafından tespit edilen iki 
askerin aralarındaki parçalanmış bir 
duvarla başlıyor.  Onların kavgası, 
ölümcül bir nişancılık olduğu kadar 
aynı zamanda irade ve zeka savaşına 
dönüşüyor.

MUMYA
Vizyon Tarihi: 9 Haziran 2017
Tür: Fantastik, Macera, Korku
Yönetmen: Alex Kurtzman
Oyuncular: Tom Cruise, Sofia 
Boutella, Annabelle Wallis
Konu: Mumya hikayeleri, devam 
ediyor. Sıkıca mühürlenmiş 
olan antik bir mezar yüzyıllardır 
unutulmuş bir çölde yatmaktadır. 
Ancak askeri bir operasyon sonucu 
keşfedilir ve açılır. Zamansız bir 
şekilde hayatı elinden alınan 
antik kraliçenin ruhu da böylece 
uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca 
büyüyen öfkesiyle birlikte uyanan 
kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye 
ve kendisine yapılanları ödetmeye 
kararlıdır.

KATLIAM GÜNÜ
Vizyon Tarihi: 30 Haziran 2017 
Tür: Dram, Korku
Yönetmen: Nick Jongerius
Oyuncular: Noah Taylor, Patrick 
Baladi, Charlotte Beaumont
Konu: Jennifer, geçmişinden 
kurtulmaya çalışan Avusturalyalı 
bir kadındır. Bir gün bir turist 
grubu ile beraber Amsterdam’ın 
efsanevi yel değirmenlerini 
görmek için bir tura katılır. Fakat 
otobüsün ıssız bir yerde kaza 
yapması sonucu Jennifer ve diğer 
yolcular burada sığınacak bir yer 
bulmak zorunda kalır. Mecburen 
terkedilmiş uğursuz bir yel 
değirmenine sığınırlar ve olaylar 
gelişir.

DÜNYA ŞAVAŞI Z 2
Vizyon Tarihi: 9 Haziran
Tür: Bilimkurgu, Aksiyon
Yönetmen: Juan Antonio Bayona
Oyuncular: Brad Pitt
Konu: Max Brooks’un romanından 
beyaz perdeye uyarlanan 2013 
yapımı World War Z’in devam 
filminde Brad Pitt yine başrolde. 
Filmin hikayesi, kaynağı bilinmeyen 
bir zombi virüsünün, insanlığı büyük 
bir felakete sürüklemesi üzerinden 
devam ediyor.
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SUV’lar
ŞEHRİN YENİ EFENDİLERİ

İngilizce “Sport Utility Vehicle” tanımının baş 
harfl erinden oluşan SUV tanımını Türkçe’ye “spor 
amaçlı taşıt” olarak çevirmek mümkün olsa da 
biz onlara trafi ğin haylaz, yüksek, hızlı ve havalı 
çocukları diyebiliriz.

G
ünümüz şehir hayatı 
farklı profi llerdeki 
insanların farklı 
otomobiller 
kullanmasına neden 

oluyor. Otomotiv sektörü, insanların 
ihtiyaçlarını yıllar öncesinden 
belirleyip ona göre modeller ve hatta 
sınıfl ar geliştirebiliyor. Sektörün 
bazı trendleri insanlara dayattığını 
iddia edenler de olsa zaman zaman 
bazı otomobil sınıfl arı yükselişe 
geçiyor. Ülkemizde de son on 
yıldır SUV’ların yükselişte olduğu 
görülüyor. Özellikle büyük şehirlerde 
farklı sosyo ekonomik gruplardaki 
insanlar hızla binek araç olarak 
SUV’ları tercih etmeye başlıyor. 
Çünkü bu araçlar her şeyden 
önce kullanıcısına şehrin yoğun 
trafi ğinde rahat bir sürüş imkânı 
sunuyor. Trafi ğe biraz yukarıdan 
bakmak, sürücünün kendini daha 

güvende hissetmesini sağlarken, 
en ekonomik SUV’lar bile ortanın 
üstünde konfor standartlarına sahip 
olduğu için de tercih ediliyor. Peki 
SUV kullanıcılarını sınıfl andırmak 
mümkün mü? 

KIMLER SUV KULLANIYOR?
Ülkemizde özellikle kadınların 

SUV’ları tercih ettiğini görüyoruz. 
Çünkü yoğun trafi kte SUV’lar ekstra 
bir güvenlik ve konfor sunuyor. Öte 
yandan iki ve daha fazla çocuğu olan 
genç çiftlerin de günlük kullanım 
için SUV’ları seçtiğini görüyoruz. 
Taşıma kapasitesi ile otomobilin arka 
kısmında çocuklara yeterli alanın 
sağlanabiliyor olması tabii bu seçimin 
temelini oluşturuyor.

Ayrıca genç işadamlarının 
veya beyaz yakalıların da dinamik 
görünümü, kaslı ve kendinden 
yapısı nedeniyle SUV sahibi olmayı 
tercih ettiklerini görüyoruz. Çünkü 
SUV’lar bu gruba girenlerin iş 

hayatında başarılı olabilmek 
için kendilerine koydukları 

tüm hedefl erin bir 
simgesi olarak 

görülüyor.

Otomobil S U V
Haber: Doğuş AKMAN
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sunuyor. Trafi ğe biraz yukarıdan 
bakmak, sürücünün kendini daha 

görünümü, kaslı ve kendinden 
yapısı nedeniyle SUV sahibi olmayı 
tercih ettiklerini görüyoruz. Çünkü 
SUV’lar bu gruba girenlerin iş 

hayatında başarılı olabilmek 
için kendilerine koydukları 

tüm hedefl erin bir 
simgesi olarak 

görülüyor.

üstünde konfor standartlarına sahip 

İnsanların neden SUV tercih ettiklerini daha 
kolay anlamak için SUV’ların sunduğu faydalara 
daha yakından bakmak gerekebilir. SUV 
kullanmak, araç sahibine şunları sunar:
Ekstra oturma kapasitesi: Bazı SUV’lar 9 kişiye 
kadar yolcu kapasitesi sunar. Bu da kalabalık 
aileler için bulunmaz bir nimettir.
Alternatif yerleşim ve taşıma opsiyonları: 
Birçok SUV’un arka koltukları katlanarak 
gerektiğinde ekstra taşıma alanı 
oluşturulmasını sağlar. Bu da bazıları için çok 
önemlidir.
Çekme kapasitesi: SUV’lar sedan 
otomobillerden daha güçlü oldukları için 
römork, karavan, tekne ve hatta başka bir aracı 
çekme konusunda yeteneklilerdir.
Araç kullanımı: Trafi ği biraz yukarıdan 
takip etmek, zorlu hava koşullarından 
etkilenmeden seyahat edebilmek SUV’ların 
yola hakimiyetlerini kanıtladıkları noktalardan 
sadece bazılarıdır.
Sürüş güvenliği: Birçok sedan otomobile 
göre SUV’lar daha güvenlidir. Otomobilin 
yerden yüksekliği bazı engelleri aşmak 
konusunda sürücüsüne avantaj sağlar. Ayrıca 
güçlendirilmiş ön ızgaralar da güvenlik 
duygusunu pekiştirir.

SUV’LARIN 
FAYDALARI 

NE?

VW Tiguan

Honda CR-V

Toyota RAV4

BMW X1



107E M L A K  K O N U T
H A Z İ R A N  2 0 1 7

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONU

FENERBAHÇE 
Yarı finalde İspanyol Real Madrid’i yenen Fenerbahçe, 
final maçında Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’u 80-
64 yenerek 2016-2017 sezonu Avrupa şampiyonu oldu.

T
ürk sporunda büyük 
gelişmeler yaşanıyor. 
Neredeyse her hafta 
benzersiz bir başarının 
haberini alıyoruz. Tabii 

daha öncesinden çok heyecanlı 
müsabakalar izliyor, gelecek olan 
zafere hazırlanıyoruz. İş gelen zaferi 
kutlamak olunca da hangi takımı 
tuttuğu fark etmeksizin hepimiz bu 
başarıyı sahipleniyoruz.

Hepimizi sevindiren son başarı 
ise final maçında Yunanistan’ın 
ünlü takımlarından Olimpiakos’u 
80-64 yenen Fenerbahçe’nin 
Avrupa Basket Şampiyonu olması. 
Avrupa’nın kulüpler bazındaki en 
büyük turnuvası olan bu kupada 
2015 yılında dördüncü, geçen yıl 
ise ikinci olan Fenerbahçe, böylece 

Spor F E N E R B A H Ç E

ilk kez kupayı kazanmış oldu. 
2015 yılında Madrid’de, geçen yıl 
ise Berlin’de elenen Fenerbahçe, 
İstanbul’da kendi seyircisi önünde 
şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Bu arada Fenerbahçe’nin 
baş antrenörü Zeljko Obradovic 
de Avrupa Ligi’ndeki 9. 

şampiyonluğuna ulaştı. Basketbolda 
Avrupa’nın bir numaralı kupasını 
en fazla kazanan baş antrenör olan 
Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 
1995, 2000, 2002, 2007, 2009 
ve 2011’den sonra bu kez 2017’de 
Fenerbahçe’yle yaşadı. Obradovic 
bugüne kadar beş farklı takımla 
şampiyonluğuna ulaştı.

TURNUVANIN EN DEĞERLI 
OYUNCUSU EKPE UDOH

Çok başarılı bir seri sonrası 
Avrupa Şampiyonu olan 
Fenerbahçe’nin Amerikalı oyuncusu 
Ekpe Udoh da turnuvanın en 
değerli oyuncusu seçildi. Udoh, 
Fenerbahçe’nin Yunanistan 
temsilcisi Olimpiakos’u 80-
64 yendiği final maçında maçı 
10 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 5 
blokla tamamladı. Udoh özellikle 
savunmada gösterdiği muhteşem 
performansla rakiplerin sayı bulma 
yollarını kapatarak Fenerbahçe’nin 
tüm maçlarla rakiplerine karşı 
üstünlük kurmasını sağladı.

FINALIN “EN”LERI
•	 Maçın	ilk	sayısı:	Karşılaşmanın ilk 

sayısı Udoh’un pasıyla Vesely’nin ters 
smacı oldu.

•		 Maçın	kırılma	anı:	Eski Olimpiakos 
oyuncusu Antic, 4. çeyrekte 7.59’daki 
üçlüğüyle farkı 18 yapıp rakibin 
galibiyet hayallerini yıktı.

•		 Maçın	hareketi:	3. çeyrek sonunda 
Udoh, üst üste 2 müthiş blok vurup 
maçın gidişatını tamamen Fenerbahçe 
lehine çevirdi.

•		 Maçın	adamı:	Real Madrid maçı sonrası 
Olimpiakos’a karşı da savunma ve 
hücumda fark yaratan Udoh.
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Haber P S I KO LOJ I

Başarının temelinde 
babalar var!

Yeşim Kara

Araştırmalar, baba ile çocuğu arasındaki bağın 
kalitesinin çocuğun gelişiminde büyük önem taşıdığını 
gösteriyor. Öyle ki babasının, eğitimiyle ilgilendiği 
çocuklar akademik hayatta daha başarılı oluyor.

Ç
ocuklar söz konusu 
olduğunda anneler 
daha ön plana çıkıyor. 
Anneler Günü 
coşkuyla kutlanırken, 

Babalar Günü biraz daha sönük 
geçiyor. Hatta bazen kendilerini 
çocuklarının gözünde ikinci planda 
kalmış da hissedebiliyor babalar. 
Oysa araştırmalar bunun aksini 
göstererek, onların hakkını teslim 
ediyor. Çünkü çocukların babalarıyla 
kurduğu ilişki, kelime dağarcığından 
analitik zekaya kadar pek çok 
noktayı biçimlendirmede kritik rol 
oynuyor.

Çocukların ruh sağlığının 
gelişiminde anne kadar babanın 
rolünün de çok önemli olduğunu 
belirten DBE Davranış Bilimleri 
Enstitüsü’nden Uzman Klinik 
Psikolog Ece Eryılmaz; “Babalar ile 
yapılan bazı yeni çalışmalar, onların 
doğum sonrasında devam edecek 
ilgisinin gebelik dönemiyle bağlantılı 
olduğunu gösteriyor. Her ne kadar 
en başından beri kadınların biyolojik 
ve hormonal olarak anneliğe hazır 
olduğu bilinse de bebeğin anne 
rahmine düşmesiyle erkeklerde 
de bazı hormonal değişimler 
oluyor. Buna rağmen erkeklerin 
bebeği kucağına alır almaz babalık 
duygusunu hissetmesi beklenmiyor. 
Yapılan araştırmalarda; özellikle 
çocuklarıyla daha çok zaman 
geçiren, fiziksel temas halinde 
olan ve öz bakımına yardım eden 

erkeklerde baba rolü gelişiminin 
daha kolay olacağı belirtiliyor” diyor.

ANALITIK ZEKAYI OLUMLU 
ETKILIYOR

Baba-çocuk ilişkisi üzerine 
yapılan birçok çalışma, 
babasının ilgisi ve yakınlığıyla 
büyüyen çocukların akademik 
performanslarının daha yüksek 
olduğunu gösteriyor. Böylece 
çocukların okula karşı olumlu 
tutumu, motivasyonu ve bilişsel 
becerileri, baba ilgisinden yoksun 
olanlara göre daha yüksek 
seyrediyor. Babadan ilgi görmenin 
çocukların özgüveninin artmasına 
ve kendi iç kontrol mekanizmalarına 
doğru orantılı bir katkı sağladığına 
dikkat çeken Psikolog Eryılmaz, 
şöyle devam ediyor: “Bazı 
araştırmalar ise babanın daha fazla 
etkileşimde olduğu çocukların 
matematik zekasının olumlu 
etkilendiğini ve daha geniş bir 
kelime dağarcığına sahip olduğunu 
ortaya koyuyor. Çocuğun duygusal 
ve fiziksel ihtiyaçlarının da baba 
tarafından karşılanması gerekiyor. 
Örneğin; çocuğuna onu sevdiğini 
söylemek, sarılmak, gülümsemek 
ve şakalaşmak bu konuda önem 
taşıyor. Onun yaşadığı problemleri 
dinleyip, yargılamadan birlikte 
çözüm yolları bulmaya çalışmak ve 
duyguları hakkında konuşmak da 
iletişim kurma yöntemleri arasında 
yer alıyor. Bu tür davranışlar, 

çocuğun kendini değerli görmesini 
ve güvende hissetmesini sağlıyor. 
Ayrıca beslenme konusunda da 
babalar büyük rol üstleniyor. 
Beslenmesiyle ilgilenmek, baba 
ile çocuk arasında yakın bir ilişki 
kurulmasını sağlıyor.”

DIŞ DÜNYAYA REHBERLIK 
EDIYOR

Babaların bir diğer önemli 
rolünü de ev içinde ve dış dünyada 
bir rehber görevi üstlenmek. Okul 
öncesi dönemde babanın çocuğu 
dış dünyaya hazırlamak için fiziksel 
oyunlar oynamaya teşvik etmesi, 
bir yandan da onun özerkliğini 
kazanması için küçük adımlarla 
özgüven inşa etmesi önem taşıyor. 
Bu nedenle babaların okul öncesi 
dönemdeki çocuklara nasıl 
giyinmesi gerektiğini, eve gelen 
misafirleri karşılamayı ve günlük 
yaşamdaki hayal kırıklıklarıyla 
nasıl başa çıkabileceklerini 
öğretebileceğinin altını çizen 
Psikolog Eryılmaz; “İlkokul çağında 
çalışmaya teşvik etmek için para 
yönetimini ya da bir spor veya sanat 
dalını öğretme konusunda çocuğa 
destek olunabilirken, babanın 
kendi okul deneyimlerini 
anlatması da yardımcı 
olabiliyor. Ergenlik 
döneminde ise babaların 
ergen çocukla konuşmak 
için hevesli olduğunu 
göstermesi, onun kendisi 
ve hayat hakkındaki 
düşüncelerini merak 
etmesi, hayat tecrübelerini 
öğüt vermeden anlatması, 
diyaloglarının sürekliliği 
yakın ilişki içinde kalmalarına 
destek oluyor. Ev dışında 
birlikte yapacakları aktiviteler, 
sosyal sorumluluk projelerine ya 
da babanın kendi işine bunaltıcı 
ve yorucu olmadan ergeni dahil 
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etmesi de çocuğun kendini değerli 
ve güvende hissetmesine yardımcı 
oluyor. Bunların yanı sıra ergenlik 
döneminde alkol, madde kullanımı, 
arkadaşlık ilişkileri, şiddet 
hakkında da babaların çocukları ile 
konuşmaları gerekiyor” diyor.

SINIR KOYMAK GEREKIYOR
Yaramaz, üzgün ya da 

kontrolünü kaybeden çocukların, 
davranışları karşısında sakin bir 
şekilde davranan babaların erkek 
çocuklarının daha az saldırgan 
olduğu, kız çocuklarının ise 
arkadaşlarıyla daha az sorun 
yaşadığı yapılan çalışmalarla 
saptanıyor. 

Öte yandan, babanın çocuklarına 
karşı disiplin de sağlaması gerekiyor. 
Peki, bu nasıl yapılmalı? Bu soruyu, 
“Babanın kendi duygularını ve 
beden dilini, özellikle de ellerini 
kontrol etmesi gerekiyor” 
sözleriyle cevaplayan Psikolog 
Eryılmaz, şöyle devam ediyor: 
“Çocuğuna bağıran, döven, 
vuran ya da bir eşyaya zarar 
veren babalar aslında disiplin 
vermekte başarısız oluyor. Ayrıca 
kötü davranış modeli haline geliyor. 

Kontrol kaybedildiğinde, çocuğun 
saygısının da kaybedildiğinin 
unutulmaması gerekiyor. Ne yazık 
ki birçok baba çocuklarını kontrol 
edemediğinde hüsrana uğrayarak, 
öfkesini kontrol edemiyor ve ne 
yapacağını da tam olarak bilemiyor. 
Baba olmak, çocukla arkadaş olmak 
anlamına gelmiyor. Çünkü o kendini 
güvende hissedebilmek için sınırlara 
da ihtiyaç duyuyor. İstenmeyen 
söylemleri ya da davranışları 
olduğunda çocuğa fiziksel ya da 
duygusal şiddet uygulamadan, 
kararlı ve tutarlı bir şekilde, anneyle 
ortak bir tutumla sınır koyulması 
gerekiyor.”

İYİ BİR 
BABA 

OLMAK 
İÇİN...

Klinik Psikolog Ece Eryılmaz, iyi bir 
baba figüründe olması gereken 
özellikleri şöyle sıralıyor:
• Ona sevginizi gösterin.
•	 Çocuğun	annesine	saygı	gösterin.
• Birlikte zaman geçirin
•	 Onu	dinlediğinizi	hissetmesini	

sağlayın.
• Sevgi ile disiplin verin.
• Rol model olun.
•	 Birlikte	yemek	yiyin.
•	 Çocuklarınıza	kitap	okuyun.
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Gurme R A M A Z A N  S O F R A L A R I

İftar sofralarını 
serinleten lezzetler

Gülhan Kara

İftar sofralarında su ve çayın yanı sıra ayran, limonata, şerbet, hoşaf, şıra gibi 
içimizi serinleten lezzetler menüye dahil oluyor. 

S
ıcak yaz günlerinde 
artan günlük 
su ihtiyacımızı 
karşılamak, bizleri 
serinletmek ve 
damaklarımızı 
tatlandırmak 
üzere erik, 

dut, kiraz, kavun, limon, kayısı, 
şeftali, vişne gibi yaz meyveleri, 
Ramazan boyunca iftar ve sahur 
sofralarımızda, yaz ayları boyunca 
da tüm öğünlerde yerlerini alıyor. 

LIMONATA, AYRAN, HOŞAF… 
Yaz sıcaklarına denk gelen 

Ramazan ayında, iftar soframızda 
içimizi serinleten lezzetleri şöyle 
bir düşündüm. Gazlı, kolalı hazır 
içeceklerden önce ev yapımı 
hoşaflar, limonatalar, ayran, 
meyve suları geldi aklıma. Ben 
de evimde sıkça limonata yapar, 
neredeyse taze ve kuru tüm 
meyvelerden hoşaf, komposto ve 
birtakım içecekler hazırlarım. Sık 
sık naneli, dereotlu ayran çırpıp 
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Hacı Abdullah Lokantası 
(0212) 293 85 61

Güler Osmanlı Mutfağı Kadıköy /İstanbul 
(0216) 348 2245

Hünkar Nişantaşı / İstanbul 
(0212) 225 46 65 

Günaydın Beşiktaş/İstanbul 
(0212) 304 14 00

Matbah Restaurant / Sultanahmet-İstanbul 
(0212) 514 61 51

Develi Restaurant/ Eminönü 
(0212) 512 12 61

Asitane Fatih/İstanbul 
(0212) 635 79 97

Feriye Lokantası Beşiktaş / İstanbul 
(0212) 227 22 16

Neli Pide Kadıköy-Beylikdüzü/İstanbul 
(0216) 356 52 52

İFTAR 
MENÜSÜ 
SUNAN 

MEKANLAR

cam sürahiyle buzdolabında hazır 
bulundururum. Yazla birlikte 
bollaşan ve özlemle yediğimiz 
kavun, karpuz, kiraz, şeftali gibi taze 
meyveler sofralarımızı süslerken, 
bunaltan sıcaklarda gün boyu içimizi 
serinleten içeceklerin başında 
limonata ve ayran geliyor.

Ramazan ayı yaz günlerine 
denk geldiğinde de işte bu içimizi 
serinleten nimetler iftar ve sahur 
sofralarımızda değişik şekillerde 
yerlerini alıyorlar. Çorbayla başlayan 
iftar menüsünde ana yemekle 
beraber mutlaka pilav da olur. Pilav 
da yanına hoşaf ister, ayran, cacık 
ister. Börek varsa limonata veya 
üzüm şırası çok yakışır. 

Gelelim içimizi nasıl 
serinleteceğimize… Zamanı 
geldiğinde bollaşan ve özlemle 
yediğimiz bu meyveler sofralarımızı 
süslerken gün boyu bunaltan 
sıcaklarda da serinletenler içecekler 
oluyor. En başta limonata. İçindeki 
ferahlatan nane yaprakları 
ve limonun doğal serinliği ile 
limonatamızdan bir yudum alıp 
serin bir ‘oh’ çekiyoruz. İçecek sanayi 
geliştikçe evlerde bir gelenek halinde 
devam eden hoşaf, komposto, 
şerbet, şurup hatta ayran yapımı 
giderek terk edildi. Son zamanlarda 
ise geleneksel lezzetlerimize bir 
geri dönüş var. Yavaş yavaş dışarda 
yemek yediğimiz mekanlarda üzüm 
şırası, şerbet ve limonata çeşitleri 
sunulmaya başlandı.  Market 
raflarına baktığımızda da çeşit çeşit 
limonatalar, nar, elma, mandalina, 
portakal, üzüm sularını görüyoruz. 
Meyveli soğuk çaylar, meyve aromalı 
gazozlar, maden suları, mineralli 
sular, kefir, ayran çeşitleri… 
Anlayacağınız yok yok. 

Rengiyle, aromasıyla, tadıyla 
gayet hoş olan bu meyveli içeceklerin 
bizi serinletmekle kalmayıp 
Ramazan süresince vücudumuzda 
eksilen su, vitamin, mineraller 
ve şekerin yerine konmasında 
da çok büyük önemi var. Tuzlu 
ayranı da mutlaka tüketmek 
lazım. Yazın çok terlediğimizde 
kaybettiğimiz mineralleri tekrar 
vücuda kazandırmak ve serinleten 

güzel bir lezzetle damağımızı da 
keyiflendirmek için ayranla maden 
suyunu yarı yarıya karıştırıp içine 
biraz da nane yaprağı eklemenizi 
tavsiye ederim.

Çilek, dut, karpuz, kavun, 
şeftali, kiraz, kayısı… Derken 
ağustos güzelleri incir, üzüm, 
vişne de katılacak aralarına. 
Karadut, böğürtlen, ahududu, 
vişne, yaban mersini, mürdüm 
eriği, hepsi birer şifa kaynağı. Taze 
meyvelerin yanı sıra mürver, iğde 
çiçeği, limon çiçeği, gül yaprakları, 
gelincik, menekşe gibi çiçeklerin de 
şerbetleri, şurupları yapılır. Osmanlı 
mutfağının en kıymetli içecekleri 
çiçeklerden yapılmış, karanfil, 
tarçın gibi baharat çeşitleriyle 
kokulandırılıp tatlandırılmış olan 
şuruplar ve şerbetlerdi. Bu içecekleri 
özel iftar menüsü hazırlamış 
olan Ali Güler Osmanlı Mutfağı, 
Hacı Abdullah, Ramazan Bingöl 
Et Lokantası gibi İstanbul’daki 
mekanlarda bulmak mümkün... 
Taze meyvelerle kuru meyvelerin bir 
arada kullanıldığı hoşaflar, özellikle 
Ramazan ayında iftar sofralarından 
eksik olmazdı. Bizim ailede halen 
hoşaf ve şerbet geleneği devam 
eder. Bu sene haziran ayına denk 
gelen Ramazan’da iftar sofralarında 
özellikle pilavların ve böreklerin 
yanında bu içeceklere daha çok 
ihtiyaç duyulacak. Evde kolay 
bir hoşaf hazırlamak isterseniz 
mevsimin taze meyveleri ile kuru 
üzüm, kuru kayısı, kuru erik gibi 
birkaç çeşit meyveyi karışık olarak 
bir tencereye alıp içine arzu ettiğiniz 
miktarda şeker, bir parça kabuk 
tarçın ve 2 diş karanfil ekleyip 
10 dakika kaynatın. Soğuyunca 
buzdolabında bekletin. İftar 
sofralarınız bereketli olsun. Hayırlı 
Ramazan’lar.
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D E L L’ İ N  O Y U N  C A N A V A R L A R I

Daha güzel karne 
hediyesi yok

D
ünyanın en 
bilinen bilgisayar 
markalarından Dell, 
sonunda oyunculara 
özel ürettiği 

bilgisayarları Türkiye’de de satmaya 
karar verdi. “Peki nedir Dell’in 
ürettiği oyun bilgisayarlarının 
özelliği” diye soranlara sadece 
“Alienware” diyerek cevap verebiliriz.

Dışarıdan bakıldığında Dell’in 
ürettiği oyun bilgisayarına verdiği 
isim olarak görünen Alienware, 
gerçek oyuncular için çok daha 
fazlasını ifade eder. Alienware güçlü 
olmayı, hızlı olmayı ve özel olmayı 
ifade eder.

Bir oyuncu için dünyadaki en 
havalı şeylerin başında Alienware 
gelir. Markanın yanar – dönerli 
bilgisayarları sayesinde bilgisayar 
başına geçen herkes bir anda “oyun 
canavarına” dönüşür.

ALIENWARE EFSANESİ
Dell’in ülkemizde satışa 

sunduğu Alienware bilgisayarlar 
farklı ekran büyüklüklerinde ve 
farklı özelliklerde son kullanıcılarla 
buluşuyor. Böylece her oyuncu, 
kendi oynadığı oyunların 
gerektirdiği özellikleri kolayca 
seçebiliyor.

Ancak tüm Alienware cihazların 

Teknoloji YEN İ L İ K
Haber: Ersin AKMAN

BAŞTA ALIENWARE SERİSİ OLMAK 
ÜZERE DELL BİLGİSAYARLAR 
OYUNCULARIN GÖZBEBEĞİDİR. 
ÇÜNKÜ DELL’İN OYUN 
BİLGİSAYARLARI, OYUNCULARIN 
“CANAVAR” GİBİ 
HİSSETMESİNİ 
SAĞLAR.
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ortak bir özelliği var ki o da performans. Hangi 
oyun oynanıyor olursa olsun, bu bilgisayar 
kullanıcısına en hızlı ve en sorunsuz oyun 
deneyimini sunmak için tasarlanmış durumda 
oluyorlar.

Yani en yeni ve güçlü işlemciler, en hızlı 
ekran kartları ve depolama birimleri Alienware 
bilgisayarlarda toplanmış oluyor. 

Dell Alienware dizüstü bilgisayarlar hangi 
boyda olursa olsunlar kullanıcısına eksiksiz 
harici bağlantı yuvaları da sunuyor. Bu sayede 
Alienware dizüstü bilgisayarları yeri geldiğinde 
ekstra bir monitör bağlayarak masaüstü 
bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz. Sakın 
güç kaybı yaşayacağınızı düşünmeyin çünkü 
yaşamıyorsunuz. Teknolojinin son harikası 
olan Intel’in en yeni 7. nesil Core işlemcileri 
güç konusunu sorun olmaktan çıkarıyor. Intel 
işlemcilerle donatılan Alienware bilgisayarlar 
kullanıcısının her türlü talebine en iyi şekilde 
cevap vermeye hazırdır. Oyunlar ve diğer 
güç gerektiren uygulamalarda bilgisayarınız 
teklemeden çalışır.

Dell Alienware bilgisayarlar sahip oldukları 
Tobii göz takip sistemi ile kullanıcısının 
bakışından ne yapmak istediğini anlar ve ona göre 
kendini hazırlar. Bilgisayarın başlamasından tutun 
da aydınlatma sistemi yönetimi ve oturum açmak 
için bir bakışınız yeter.

SANAL GERÇEKLİĞE HAZIR
Dell’in Türkiye’de satmaya başladığı Alienware 

oyun bilgisayarları NVIDIA’nın desteğiyle VR 
Ready yani sanal gerçekliğe hazır bir şekilde 
geliyor. Bilgisayarlar o kadar güçlü ki sadece üç 
boyutlu görüntüleme teknolojisini destekleyen 
uygun bir gözlükle sanal gerçekliğin derin 
sularında sorunsuzca yüzmenize izin veriyor. Bu 
özelliği kullanarak uygun oyunları oynayabilir 
veya sanal gerçekliğin diğer imkânlarından 
yararlanabilirsiniz. 

Kısa... Kısa... Kısa...

L E N O V O  Y O G A  9 1 0 
➺Lonovo’nun Yoga laptop serisi her zaman kaliteyi ve performansı 

temsil etmiştir. Serinin en yeni üyesi olan Yoga 910 da kibar 
çizgileriyle büyüleyen, çok elit görünümlü ve kuvvetli bir dizüstü 

bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

S O N Y 
X P E R I A  X A 1 

U LT R A
➺Büyük ekranlı bir cep telefonu 

arıyorsanız Sony’nin yeni 
modeli Xperia XA1 Ultra sizi memnun 

edebilir. Özellikle iyi bir kamera ve 
uzun pil ömrüne ihtiyacınız olduğunu 

düşünüyorsanız XA1 Ultra’ya göz 
atmadan karar vermemelisiniz.

T P - L I N K  U P 5 2 5 
➺Modemleriyle tanıdığımız TP-Link, hayatı kolaylaştıran aksesuarlarla 

da karşımıza çıkmaya başladı. Şirketin bu aparatı, aynı anda birçok 
cihazı şarj etmemize olanak veren bir çoklayıcı. Ürünün güzel yanı doğrudan 

şebekeye bağlanıyor olması.



114 E M L A K  K O N U T
H A Z İ R A N  2 0 1 7

Bulmaca
Resimdeki

proje

Savunma

Dilsiz

Yoğunluk

BM Gıda 
ve Tarım
Örgütü

Kenarları 
75 cm olan
küp ölçek,

depo

İtalya’da 
bir ırmak

Rusya’da 
bir göl

Boy, endam
Yabancı

Binanın
öngörülen

azami 
yüksekliği

Rusya’da 
bir ırmak

İdrak

Hindistan’da
Tac Mahal’ın
bulunduğu

kent

Üzeri 
aşınmış

olan

İsim

Müstahkem
yer

“… Da Vito”
(aktör)

Voltamper
simgesi

Ses

Ters

İvan
Gonçarov
romanı
Acele

Kapı

Harç, 
beton ve 

asfaltın ana
maddeleri

Mimaride
sanal eksen

çizgileri

Saçta
ayırma yeri

Yas

Endonezya
plakası

Özür

Uzaklık 
anlatan
sözcük

Doğu
Anadolu’da
bir ırmak

Garez

Akıl
Jüpiter’in
bir uydusu

Bir soru eki

Kıdemli
(kısa)

Belirti

Kesilmiş
ağaç kökü

Ege’de bir
deniz üssü

Güreşte 
bir oyun

Romanya
plakası

Yüz, çehre
Jüpiter’in
bir uydusu

Yağız
Öncesiz

Malta’da 
bir yer

Körpe

Gereklilik,
lüzum

Uygar
Bir sebze

türü

Şart eki
Unvan

İlaç

İşaretle 
ilgili

Temel, ana

Şeref

Namuslu

Hoş koku
Bir uğur
simgesi
Bir kan
grubu

“Nihat …”
(fotoğrafçı)

Avuç içi

Hayat
arkadaşı
Trabzon

ilçesi
Para

yardımı

Boru sesi

Beden
yapısı

Lahza
Bir çalgı

Kök 
kırmızısı

Hamam
“Rıfat …”
(Hababam

Sınıfı yazarı)

Pasak Sodyumun
simgesi

Devre dışı
bırakma
Protein 

sentezi asidi

Bir yapı
öğesini

kenetleme

Yaylı bir
çalgı

Bir maddenin
karışıma

girme 
miktarı

Kış 
mevsimi

BÜYÜKYALI 
İSTANBUL

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

Resimdeki
proje

Gezgin
derviş

Matem

Kovma

Ticari 
bir şirket

(kısa)

Hava
basıncı
birimi

Büyük 
haritayı

oluşturan
parçalar

Gökova’da
güzel bir

belde
Baston

Bir ilimiz Ağ yatak

Çok temiz

Zerrin Özer
şarkısı

“Ömer 
Lüt …”

(yönetmen)
Hadise

Aslını 
bozmadan

onarma

Milattan
Önce (kısa)

At tımar
aracı

Acı, sızı 
ünlemi

Kırmızı

Disprosyum
simgesi
Komşu 
bir ülke

Aktif Yaşamsal
sıvı

“Morgan …”
(aktör)

Yemin

Bir pamuk
türü

Kiloamper
simgesi

Akımtoplar

Tutumlu

Taşınmazın
parsellere
ayrılması

Gösteriş

Komşu 
bir ülke

“Duygu …”
(yazar)

At yürütme
sözü

Duymayan

Peru 
plaka imi
Topluluk,
toplum

Bir sayı
Razı olma

Bir nota
Yeterli 

olmayan
Hastaya 
verilir

Ceylan 
derisi

Budunsal,
kavmi

Güreşte 
bir oyun

Türk para
birimi

Derebeyi
konağı

Çok 
zayıama

Bir nota
Şöhret

Basık, loş,
kuytu yer

Vilayet

Balıkesir’in
bir ilçesi

Bir arsaya,
yapıya değer

biçme
Bozkır

Finansal 
kiralama

Kedi, köpek
ön ayağı

Fayda, çıkar

Bir kadın 
giysisi

Ayakkabı
topuğu

Bir bağlaç
Japon halk

türküsü

İletmek işi

Jüpiter’in
bir uydusu

Bayram

Yapı

Boru sesi

Bin metre
(kısa)

Kamer

Uzaduyum

Salgın
hastalık Genişlik Rüzgar

Büyük 
bıçkı

Durma,
kesintiye
uğrama

100 m2’lik
yer ölçüsü

Bir üzüm
türü

Bir uzaklık
ölçüsü

E Y B A V H
A B D A L A P A K A K A D

R E S T O R A S Y O N M Ö
U F D Y F A A L K A N

A L İ A N T K A A K Ü
İ F R A Z A L A Y İ Ş M
I R A K D A H

A S E N A S A Ğ I R
P E L R I Z A

C A M İ A R E A Z
R A K L İ R A

E T N İ K Ş Ü İ L K
A L E A S İ N G A S I

E K S P E R T İ Z Ö K Ç E
U T A İ O B İ N A K M

İ L E T İ M T E L E P A T İ
E P İ D E M İ E N Y E L

Orta bölümde yer alan projemiz Ebruli Ispartakule’ydi.

“..... Ilgaz” 



Orta bölümde yer alan projemiz Ebruli Ispartakule’ydi.
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