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M U R AT  K U R U MGenel Müdür’den

Değerli 
okurlarımız,

ncelikle 16 Nisan 
anayasa de i ikli i 
referandum 
sonuçlarının tüm 
ülkemiz için ayırlara 
vesile olmasını 
temenni ediyorum. 

 yılı  genel 
görü  itibarı ile 
‘ekonomik ve siyasi 
belirsizliklerden 

piyasalar olumsuz etkilenecek’ 
öngörüsüyle ba lamı  olmasına 
ra men  geride bıraktı ımız 
referandumun sonucu  ülkemiz 
için siyasi belirsizlik i timalini 
ortadan kaldırmı tır. lkemizin 
son  yıllık kazanımlarının 
korunması  kalıcı siyasi ve 
ekonomik istikrarın sa lanması 
adına çok önemli bir a ama kat 
edilmi tir. 

lke ekonomisinin lokomoti   
in aat sektörünün önde gelen 
kurulu u olarak  er biri oldukça 
yo un bir ilgiye maz ar olmayı 
ba aran   yazında ‘ lkemizin 

arınlarına üveniyoruz’ ve  
yılı ba ında da ‘ ürkiye için Birlik 

akti’ sloganlarıyla düzenledi imiz 
kampanyalar ile bugüne kadar 
uygulanmamı  ödeme artlarıyla  
vatanda larımıza gayrimenkul 
satın alma imk nını sunduk.  

 yılı ilk çeyre inde  

.  adet gibi ede  mizin 
üzerinde yüksek bir satı  adedine 
ve toplamda  milyar  
satı  de erine ula tık. . çeyrek 
karlılı ımızı geçen yıla göre 
önemli ölçüde artırdık ve  
milyon  dönem karlılı ına 
ula tık. mlak onut olarak 
toplam aktif de erimiz ise  
milyar  olarak gerçekle ti. 

ayrimenkul sektörü ve 
sektörün alt bile enleri  yarattı ı 
katma de erle gayri sa   milli 

asılaya en büyük katkısı olan 
sektörlerden biridir. lkelerin 
büyüme unsurlarına bakıldı ında 
in aat sektörünün bu bile enlerin 
tam ortasında yer aldı ını 
göreceksiniz. Bunun nedeni  
sektörün ’den fazla alt sektörle 
i birli i içinde olması  kendi 
büyümesiyle birlikte çok fazla 
alt sektörü arekete geçirerek 
öncü ve tetikleyici bir sektör 
olma özelli ine sa ip olmasıdır. 
Böylece  sektör lokomotif sektör 
olma özelli ini korumaktadır 
ve koruyacaktır. Bu bakımdan 
yaptı ımız çalı maların ülke 
ekonomisine olabilecek etkilerinin 
farkında olarak tüm gayretimizle 
da a faydalı olmak adına da a 
çok özveriyle  da a modern ve 
da a yenilikçi olarak yol almaya 
devam ediyoruz.

on dönemde yürürlü e 
giren yabancıya satı ta  
avantajı ve vatanda lık akkı 
te viklerinin piyasaya olumlu 
etkilerini görece imiz bir döneme 
girdi imize inanıyorum.   
yılında  milyar doların altında 
kalan yabancıya satı ın  milyar 
dolara çıkmasını beklemekteyiz. 

eçen ay ülkemizin önde gelen 
 rmalarıyla beraber atar’da 

katılmı  oldu umuz fuarın da bu 
çalı malar adına ayli ba arılı 
geçti ini sizlerle payla mak 
isterim. abancı yatırımcıların 
ülkemizdeki projelere olan ilgisi 
kayda de erdi. Bununla birlikte 
yabancı talebi noktasında mlak 

onut’un  konut almı  veya almayı 
dü ünenler için güven veren 
bir marka aline dönü tü ünü 
gözlemlemek ayli gurur verici idi. 

özlerimi sonlandırırken 
tüm çalı malarımızda eme i 
geçen i  arkada larıma te ekkür 
eder  tüm konut alıcılarımıza 
ve siz okurlarımıza ülkemizin 
parlak yarınlarında güzel günler 
dilerim…

aygılarımla

Murat Kurum
EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ
E ÖNE İM KURULU Ü E İ
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124.381
a ı sı  

ipnot   İ alesi yapılıp sözle mesi imzalanıp ancak ru satı alınmamı  projelerde in aat alanı üzerinden 
ta mini esaplama yapılmı tır. İn aat ru satı alındı ında artı eksi de i iklikler olabilir.
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Haber E E L EN İ E

REIDIN Emlak 
ndek i on çları

EIDIN-GYODER 
Yeni Konut Fiyat 
Endeksi ve REIDIN 
Emlak Endeksi 

art ayı sonuçları 
açıklandı. ‘
GYODER Yeni Konut 
Fiyat Endeksi’ne 
göre  art ayı  yat 
artı ı  bir önceki aya 
göre yüzde .  

geçen yılın aynı dönemine göre ise 
yüzde .  oranında gerçekle ti. 

atı larda banka kredisi kullanım 
oranının yüzde  oldu u art 
ayında  stok erime ızı yüzde 

 olarak gerçekle ti. abancı 
yatırımcılara yapılan satı  oranı 
yüzde ’a yükselerek  son  aylık 
ortalamanın üzerine çıktı. 

ürkiye genelinde  il   
ilçe ve  ma alleyi kapsayan 

‘  mlak ndeks’ art 
ayı sonuçlarına göre ise konut 
 yatlarında yüzde .  oranında 

artı  ya andı. art ayında konut 
 yatlarının en fazla yükseldi i e ir 

Bursa  en çok azaldı ı e ir ise 
ankırı oldu.   

REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat ndeksi’nde  ubat ayında bir 

önceki aya göre yüzde .  oranında 
artı  gerçekle irken  geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde .  ve 
endeksin ba langıç dönemi olan 

 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 
.  oranında artı  ya andı. art 

ayında İstanbul Asya akasında yer 
alan markalı konut projelerinde 
yüzde .  oranında  İstanbul 
Avrupa yakasında yer alan markalı 
konut projelerinde yüzde .  
oranında  yat artı ı oldu. ndeksin 
ba langıç dönemine göre ise 

ÜRKİ E ENELİN E K NU  İ A LARI ÜZ E  RANIN A 
ÜK EL İ  EN Ç K AR I  ÜZ E  İLE BUR A A A AN I

İstanbul Asya yakasındaki projeler 
Avrupa akası’na kıyasla .  puan 
fazla artı  gösterdi. 

BANKA KREDİSİ ORANI 
YÜZDE 33

arkalı projelerden konut 
satın alan tüketicinin banka kredisi 
kullanma oranı art ayında yüzde 

 oranında gerçekle ti. asım 
ayında yüzde  Aralık’ta yüzde  
Ocak’ta yüzde  olan banka kredisi 
kullanım oranı  ubat’ta yüzde ’e 
yükselerek  son bir yılın en yüksek 
seviyesine ula mı tı. 

1+1’LERİN SATIŞI AZALDI 
art ayında satı ı 

gerçekle tirilen konutların yüzde 
’ü bitmi  yüzde ’si ise bitmemi  

konut stoklarından olu tu. art 
ayında  bir önceki aya göre   
konut tipi satı ı yüzde .  oranında 
azaldı.  konut tipinde yüzde 

.   konut tipinde yüzde .  
ve  konut tipinde yüzde .  
oranında artı  ya andı. 
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‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ 
 yılı Mart ayı sonuçlarını değerlendiren 

Y ER Başkanı Aziz Torun  Emlak Konut un 
başlattığı  Şubat ta başlayıp  Mart de 
sona eren üçlü Türkiye için Birlik akti 
Kampanyası nın olumlu etkilerinin endekse 
yansıdığını belirtti  Aziz Torun  Mart ayında 
banka kredisi kullanım oranı yüzde  
olarak gerçekleşti  Şubat ayında bu rakam 
kampanya ile birlikte yüzde lik oran ile 
son bir yılın en yüksek kredi kullanımına 
ulaşmıştı  Yüzde  ile son  ayın en yüksek 
stok erime hızına ulaşılan Şubat ayına göre  
Mart ayında yüzde  olarak gerçekleşen 
stok erime hızında da kampanya etkili oldu  
Ayrıca Türkiyede yatırım yapan yabancılara 
vatandaşlık hakkı  verilmesiyle ilgili 
düzenlemenin ardından Mart ayında yabancı 
yatırımcılara yapılan satış oranı yüzde a 
yükselerek  son  ayın ortalaması olan yüzde 

in üzerine çıktı  dedi

KAMPANYA 
 

TÜRKİYE GENELİNDE 68 ŞEHRİN TAMAMINI KAPSAYACAK NİTELİKTEKİ TÜRKİYE SATILIK KONUT 
FİYAT ENDEKSİ, 100. SAYISI İLE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN NABZINI ÖLÇMEYE DEVAM 
EDİYOR. REIDIN EMLAK ENDEKSİ SON SONUÇLARI; MART AYINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 
1.16 ORANINDA VE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İSE YÜZDE 8.93 ORANINDA ARTIŞ 
GERÇEKLEŞTİĞİNİ ORTAYA KOYDU.                    

 metrekare büyüklü e sa ip 
konutlarda yüzde .  oranında 
azalma ya anan art ayında  

 metrekare büyüklü e sa ip 
konutlarda yüzde .  oranında  

 metrekare büyüklü e 
sa ip konutlarda yüzde .  

 metrekare büyüklü e 
sa ip konutlarda yüzde .   
metrekare ve da a büyük alana 
sa ip konutlarda yüzde .  
oranında artı  görüldü. 

YABANCILARA SATIŞ ORANI 
SON 6 AYLIK ORTALAMANIN 
ÜSTÜNE ÇIKTI

arkalı konut projelerinde 
gerçekle tirilen satı ların yüzde 

’luk oranı yabancı yatırımcılara 
yapıldı. üzde ’a yükselerek  son 

 aylık ortalama yüzde ’in üzerine 
çıkan yabancı yatırımcılara yapılan 
satı  oranı  ubat’ta yüzde  Ocak’ta 
ise yüzde  oranında gerçekle mi ti. 

KONUT FİYATLARININ EN 
ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİR 
BURSA

art ayında metrekare ba ına 
konut satı  yatları yüzde .  
oranında artan Bursa  yatların 

en çok yükseldi i e ir oldu. Aynı 
dönem içerisinde konut satı  

yatlarının en çok azaldı ı e ir ise 
yüzde .  oranı ile ankırı oldu. 

art ayında bir önceki aya göre 
yüzde .  oranında ve geçen yılın 
aynı dönemine göre ise yüzde .  
oranında artı  gerçekle ti. 

EN FAZLA KİRA ARTIŞI 
ZONGULDAK’TA YAŞANDI

art ayında metrekare ba ına 
konut kira de erleri yüzde  
oranında artan onguldak  kiraların 
en çok yükseldi i e ir oldu. an 
ise yüzde ’lik oranla bu dönemde 
konut kira de erlerinin en çok 
azaldı ı e ir oldu.

Amortisman süresi bakımından  
satın alınan evlerin kiraya 
verildi inde alı  yatını en kısa 
sürede kar ılayabildi i illerin 
ba ında Aydın gelirken  yıllık brüt 
kira getirisi bakımından en yüksek 
getiri oranları Aydın  an ve Bilecik 
e irlerinde ölçüldü.

ıllık artı  oranları 
de erlendirildi inde  satılık konut 

yatlarının en çok yükseldi i ilk  il  
Balıkesir .  u la .  
ve ekirda  .  oldu. 



Haber P R OJ E 

ürdürüle ilir ir yaşam için 

EKO-KÖY 
KO-KÖY Riva projesi 
ekolojik ve sürdürülebilir 
bir ya am sunan  

ektarlık bir araziyi 
kapsıyor. roje alanı 
İstanbul ili Beykoz 
ilçesine ba lı bir kıyı 
köyü olan iva semtinde 
yer alıyor. roje 
kapsamında orman  
sebze ve meyve ba çeleri  

ticari ve obi amaçlı tarım alanları  
ayvancılık tesisleri gibi köy ve 

do a ya antısının ça da  ya antı ile 
armanlandı ı birçok farklı konsept 

yer alıyor. 
o anın içinde dinlenme  da  

yürüyü ü  tarımsal ve sportif çe itli 
aktiviteler ile kamp alanları  bisiklet 
parkurları gibi toplu ya ama ve 
deneyimlere açık imkanlar mevcut. 

kolojik ve sürdürülebilir mimari 
yakla ımlarla tasarlanan ta  ve 
a ap dokulu evler  yılın er dönemi 
konforlu ve do al bir ya am sunuyor. 

kolojik prensiplere dayalı tarımsal 
üretim ve ya am modelini ya atmayı 
amaçlayan O  iva projesi 
yava  ya amı savunan özünü  
do aya kavu mak isteyen kentlilerin 
beklentilerinden alıyor.

kosistemin korunmasını 
ede eyen bir proje olarak ko 
öy iva  sundu u ekolojik ya antı 

ile bölgesinde ve ürkiye’de 
önemli bir referans olarak kabul 

edilecek de erlere sa ip. ent 
ya antısı içerisinde göz ardı 
edilen i tiyaçların tesisi adına 
sundu u faaliyet olanakları ile 
gündelik ya antıda sakinlerine 
topra a dokunma imkanı sunuyor. 

retim a amasında kimyasallar 
kullanmadan  topra ı  suyu ve 

avayı kirletmeden  kullanıcıların 
kendi i tiyaçları miktarınca organik 
gıda üretimi yapabilecekleri bir 
ya antı ede eniyor. evre bilincine 
sa ip yeni nesillerin yeti ebilece i 
do ru ortamlar yaratmak adına 
olu turulan O  iva projesi 
do al ya am  yüksek organik tarım 
kapasitesi ile alanında önemli bir 
ça da  model olacak.

PERMAKÜLTÜR
kolojik bir kent olu turma 

ede yle yola çıkılan projede  
permakültür felsefesinden il am 
alındı. eki permakültür nedir  

ürdürülebilir tarım anlamına 
gelen permakültür do al çevrenin 
çe itlili ine  sürdürülebilmesine 
ve esnekli ine sa ip tarımsal 
olarak üretken ekosistemlerin 
bilinçli tasarımı ve bu alanların 
ya atılmasıdır. Bu yakla ımda 
do aya aykırı olmaktan ziyade 
do ayla birlikte ya amak vardır. 

YAŞAMIN İÇİNDE TARIM
Bu proje  çocukların aileleriyle 

birlikte yeti tirdikleri meyve ve 
sebzeleri dallarından toplayarak 
do ayı ke fetti i bir ya am ayal 
edilerek tasarlandı.  ektarlık 
tarımsal üretim alanı bulunan 
projede bölgede yeti ebilecek tüm 

KÜMESTEN YUMURTA 
TOPLAMAKTAN DA 
ÖTEYE GEÇEREK KENDİ 
HAYVANLARINIZDAN 
SÜT SAĞABİLECEK, 
SAĞLIKLI VE 
KİMYASALLARDAN 
UZAK YAŞAMANIN YANI 
SIRA, ÜRÜNLERİNİZİ 
ORGANİK PAZARDA 
KOMŞULARINIZLA 
PAYLAŞABİLECEKSİNİZ.

kosistemin korunmasını ede eyen bir proje olan ko öy iva  sundu u ekolojik ya antı 
ile bölgesinde ve ürkiye’de önemli bir referans olarak kabul edilecek de erlere sa ip.
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organik gıda ürünlerinin üretimi 
yapılabilecek. arımsal üretimin 
proje sakinlerinin kendilerine ta sis 
alanlarda kendileri tarafından 
gerçekle tirilebilece i gibi  yine 
proje sakinlerinin köy çar ısında 
kurulan organik pazar ve çar ılardan 
bu ürünleri temin etmesi mümkün 
olacak. obi ba çelerinde ailecek 
organik meyve sebze yeti tiricili i 
yapılabilecek ve alanda yer alan 
okulda do aya temas edebilen 
ö renciler  görerek ve dokunarak 
do ayı ke fedebilecekler. ko öy 

iva  kendi içerisinde kendi kendine 
yeten ve kom ularıyla ürettiklerini 
payla abilen bir sistem önerisidir.

ÇAĞDAŞ BİR KÖY ÇARŞISI
kolojik bir konsept ile kar ınıza 

çıkan ko öy iva projesi kırsal 
ya ama kattı ı ça da  dokunu lar 
ile do adan ve e irden bekledi iniz 

er i tiyaca kar ılık verebiliyor. öy 
merkezi olarak düzenlenecek sosyal 
merkez açık ava konsepti ile size 
anılarınıza götürecek bir deneyim 
sunuyor. Burada  ta  duvarlar  a ap 
banklar  çe meler  köy camisi  köy 
ya antısı içerisinde uluslararası 
markaları bile temin edebilece iniz 
ma azalar  keyi i vakitler 
geçirebilece iniz kafeler  günlük 
i tiyaçlar için süpermarket  sinema 
salonları  sa lık oca ı  veteriner  
eczane gibi tüm i tiyaçlarınızın 
kar ılı ını bulabileceksiniz.

ORMAN TERAPİSİ
e ir ayatının insanda stres 

yarattı ı biliniyor. Ormana gidip  
a ır a ır yürümek  tüm duyularınızı 
açarak avayı solumak  ye ilin 
farklı tonları ile ra atlamak  i te 
bu orman terapisidir. o anın 
iyile tirici gücünü artık kendi ya am 
ünitenizde bulabileceksiniz. roje 
bünyesinde yer alan  ektarlık 
orman alanı  size bu terapi için olanak 
sa lıyor. erapinin yanı sıra orman 
size bamba ka pencereler sunuyor. 

ko öy iva Ormanı içerisinde 
tesis edilecek unsurlar ile ayvancılık 
faaliyetlerine elveri li ale geliyor. 

ayvancılık ile birlikte süt ve süt 
ürünlerinin gündelik ayatı idame 
ettirecek kapasitede üretilebilece i 
ve kümes ayvanı yeti tiricili inin 
yapılabilece i alanlar da projenin 
do al ya am ögelerinden olacak. e ir 
ya antısında çocukların görmeden 

9A  O
A  
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Haber P R OJ E 

büyüdü ü olgular artık ep yanı 
ba ınızda. ümesten yumurta 
toplamaktan da öteye geçerek kendi 

ayvanlarınızdan süt sa abilecek  
sa lıklı ve kimyasallardan uzak 
ya amanın yanı sıra  ürünlerinizi 
organik pazarda kom ularınızla 
payla abileceksiniz.

BİNİCİLİK KULÜBÜ
alatasaray por ulübü’nün 

önemli bran larından biri olan 
binicilik  yeni tesislerine iva’nın 
oksijeni bol do asında kavu uyor. 
Bu tesisler em yeti kinlere em 
çocuklara en asil sporlardan biri 
olan binicilik ile tanı ma ve ba arılı 
birer binici olma imkanı sunuyor. 
Açık kapalı manejler  a ırlar  atlı 
gezi parkurları  minikler için pony 
kulvarları  ayvan dostlarımız 
ile olan ili kilerini güçlendirerek 
çocukların em bedenen em 
zi nen sa lıklı bireyler olarak 
yeti melerinde ailelerin destekçisi 
oluyor.

GALATASARAY SPOR OKULU
ürkiye’de utbol Okulu 

faaliyetlerinin do u unda öncü 
olan alatasaray por ulübü 
yükselece i sa lam temelleri 
olu turmak amacıyla sürdürdü ü 
spor okulları projesinin bir ba ka 
aya ını iva’da olu turuyor. 

alatasaray por Okulları sporun 
evrensel boyutlarındaki sevgi 
ve karde lik ilkelerine ba lı  
saygılı ve kültürlü genç bireylerin 
yeti tirilmesi için gerekli e itimin 
verilmesini amaçlıyor. Ayrıca 
sürekli geli en teknolojiden ve 
bilimsel çalı malardan maksimum 
seviyede faydalanarak sporda 

yetenekli bireylerin tespit edilmesini 
ede iyor. Bu do rultuda sa lıklı 

ve a laklı bireylerin yeti mesinde 
önemli bir görev üstlenen sporun 
okul düzeyinde olu turdu u tesisler 
ile iva projesinde yer alması  da a 
çok ki iye da a güzel ortam ve 
tesislerde spor yapma ve e itimini 
alma olana ı sunuyor. Açık kapalı 
spor alanları yüzme avuzu  kortlar  
konferans ve sergi salonları ile çok 
ça da  bir spor okulu örne i iva’da 
yükselecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
kolojik olmak 

sürdürülebilir 
olmayı da 
beraberinde getiriyor. 
Sürdürülebilirlik 
çe itlilik ve 
üretkenli in devamlı olmasını 
sa larken bu süreklili i koruyor. 

ürdürülebilirlik sa lamak demek 
do a ve insan arasında denge 
olu turmak demek. Bu dengenin 
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olu turulması ise bizim elimizde. 
Eko-Köy Riva projesi böyle bir 
anlayı a sa ip. ürdürülebilirlik 
kapsamında do adan faydalanmak 
adına öneriler sunuyor. Bunlardan 
ilki rüzgar enerjisi. Ormana 
kurulacak rüzgar tribünleri proje 
do al kaynakları tüketmeden 
rüzgar ile kendi enerjisini kendi 
içerisinde üretecek. retilen 
enerji köyün elektrik i tiyacı için 
kullanılacak. urulacak direnaj 
sistemleri ile ya mur suyu tarım 
alanlarına aktarılabilecek. Bir 
damla suyun bile bo a gitmemesi 
insanlık için çok önemli ale 
geldi. Burada biriktirilen ya mur 
suyu kontrollü bir biçimde 
evinizin içerisinde seranızda  
ba çenizde tarım alanlarında size 
ve meyvelerinize ayat verecek. Bir 
di er sürdürülebilir enerji kayna ı 
olan güne ten de faydalanmak için 
evlerin çatılarında sosyal tesislerin 
teras ve çatılarında ve belirlenen 

alanlarda kurulan fotovoltaik 
paneller ile güne in enerjisi  
evlerinize elektrik olarak dönecektir.

SOSYAL BİR ORGANİZMA
osyalle mek için birçok farklı 

alternati  bünyesinde barındıran 
ko öy iva  sa ip oldu u do ası  

co ra  yapısı  peyzaj müda aleleri 
ile adeta bir macera dünyasına 
dönü mekte. Bisiklet sporları için 
olu turulmu  uzun parkurlarda do a 
içerisinde bisiklet sürmenin key ni 
ya ayacaksınız. Bu parkurların 
yanında trekking parkurları ile 
do al ya amın içerisinde sa lıklı 
oldu u kadar e lenceli vakitler 
geçirerek ailecek güzel anlar 
payla abileceksiniz. amp ise 
sunulan bir di er aktivite olana ı. 
Belirlenen kamp alanlarında 
çadırlarınızda ve uyku 
tulumlarınızda arkada larınızla 
geçirece iniz e lenceli anılar 
olacak.

EVLER
ko öy iva projesinin 

evleri  do al oldu u kadar ça da  
ve konforlu bir ayat sunuyor. 

a  ve a ap malzemelerin 
akıllı sistemler ile bulu tu u 
ya am alanları birçok kesime 

itap ediyor. ıra ev düzeninde 
yerle mi  kom uluk ili kileri 
yüksek daireler  akıllı sistemlere 
sa ip konforlu apartmanlar  lüksü 
do a ile bulu turan çe itli villa ve 
konutlardan olu an yakla ık  
ba ımsız bölüm ve  bin m2 
toplam in aat alanı ile ko öy iva 
do asever ev sa iplerini bekliyor. 
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Haber İ L E

ürkiye’nin en büyük 
gayrimenkul yatırım 
ortaklı ı mlak onut 

O  aralarında 
alatasaray’ın 
iva’daki arazisi ile 
ari  ooperati er 

Birli i’nin İzmir 
Alsancak’taki 

arazisinin de oldu u  dev proje 
için dü meye bastı. İstanbul iva  

eytinburnu  uzla ve  etaptan 
olu acak İzmir Alsancak’taki 
. .  metrekare büyüklükteki 
 proje için aziran ve emmuz 

aylarında i aleye çıkılıyor. 

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN 
ÜRETMEYE DEVAM

aziran ve emmuz aylarında 
çıkılacak dev i alelerle ilgili bilgi 
veren mlak onut O enel 

üdürü urat urum  lkemizin 
gelece ine ve ekonomisine olan 
güvenin göstergesi olarak ayata 
geçirdi imiz ‘ üçlü ürkiye için 
Birlik akti’ kampanyasının da 
katkısıyla yılın ilk çeyre inde  
milyar  milyon  de erinde 
rekor satı a imza atmı tık. Bu 
ba arı em sektörümüz em de 
ülke ekonomimiz adına moral 
oldu. ürkiye’nin en büyük ve 
en yenilikçi gayrimenkul yatırım 
ortaklı ı irketi olarak geli en 
vizyonumuzla beraber da a güçlü 

ürkiye için çalı maya ve üretmeye 
devam ediyoruz.  planlarımızı 
açıklarken bu yıl için .  milyar 

’lik arsayı i ale edece imizi ve 
bu i aleler neticesinde  milyar 

’lik i  yapaca ımızı söylemi tik. 
Bu kapsamda önümüzdeki 

günlerde toplam büyüklü ü 
.  milyon metrekareyi bulan 

çok de erli  projenin i alesi 
ile bu ede mizin önemli bir 
bölümünü gerçekle tirmi  olaca ız. 
Ayrıca yine yaz döneminde 
bu projelere ek olarak i li  

e vikiye ve üçükçekmece 
alkalı’da bulunan  proje için 

de i aleye çıkmayı planlıyoruz. 
Amacımız mlak onut olarak 
sadece konut yapmanın ötesinde 

ürkiye’de da a iyi ko ullarda 
insanların ayat sürece i sosyal 
ya am standartlarını arttıran 
da a sa lıklı ve güvenli alanlar 
olu turan projeleri gerçekle tirmek 
sürdürülebilir gelecekler in a 
etmek  dedi.

EKO-KÖY PROJESİ İLE 
DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM 

mlak onut O ile 
alatasaray por ulübü arasında 
 aziran ’da imzalanan 

protokol kapsamında kulübün 
iva’daki . .  metrekarelik 

arazisi için i ale ba vuruları  

ayıs ’de ba lıyor. rojenin 
i alesi ise  aziran  er embe 
günü gerçekle tirilecek. 

mlak onut’un sektöre öncülük 
eden vizyonu do rultusunda 
geli tirilen  ekolojik ve sürdürülebilir 
mimari yakla ımlarla tasarlanan 

O  projesi do al ya am 
alanları sunuyor. oplamda .  
metrekare konut alanına sa ip olan 
arazide ayrıca .  metrekarelik 
bir de özel orman alanı bulunuyor. 

Orman  sebze ve meyve 
ba çeleri  ticari ve obi amaçlı tarım 
alanları  ayvancılık tesisleri gibi köy 
ve do a ya antısının modern ya antı 
ile armanlandı ı birçok farklı 
konsept bu projede ayat bulacak. 

ALSANCAK’TA EMLAK 
KONUT İMZASI

mlak onut O ve ari  
ooperatif Birlikleri arasında  

Aralık ’da imzalanan protokol 
ile mlak onut O  İzmir 
Alsancak’ta iman Arkası olarak 
bilinen bölgede yeni bir proje 

ayata geçiriyor.  etap alinde 
i aleye çıkılacak projenin ilk 
i ale ilanı  ayıs’ta i alesi ise 

 aziran’da yapılacak. rojenin 
di er etabının i ale ilanı  ayıs’ta 
yapılırken i alesi ise  aziran’da 
gerçekle tirilecek. oplamda 

.  metrekare büyüklü ünde 
iki etap üzerinden gerçekle tirilecek 
bu proje  bölgenin sosyal  kültürel 
ve teknik altyapı i tiyaçlarını da 
kar ılayarak geli tiriliyor. urizm  
konut  ticaret ve kültür odaklı 

 etaptan olu acak projenin 
İzmir’in ekonomik dinamiklerine  
turizm potansiyeline ve kültürel 

EMLAK KONUT’TAN
 E  İ ALE

mlak onut  .  milyon metrekarelik  dev i alenin sürecini ba lattı.
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faaliyetlerine önemli katkı 
sa lamasını ede eniyor. 

ZEYTİNBURNU’NUN 
MERKEZİNE EN BÜYÜK 
BÖLGE PARKI 

İstanbul eytinburnu Be telsiz 
bölgesinde .  metrekare 
büyüklükteki arsa için mlak onut 

O  aziran ’de i aleye 

çıkıyor. İstanbul’un ana arterlerinden 
olan  karayolu ve ennedy 

addesi arasında ayrıca Avrasya 
üneli’ne yakın bir bölgede yer alan 

de erli arazideki projede turizm  
ticari ünite  konut ve kamunun 
kullanımına açık park alanları 
bulunacak. o un yapıla manın 
oldu u bölgede eytinburnu 
sakinlerine nefes aldıracak olan 
bölgenin en büyük parkı insanları 

e rin 
gürültüsünden ve 
karma asından 
uzakla tıracak. 

mlak onut O’nun İstanbul’un 
geli en bölgelerinden uzla İçmeler’de 

.  metrekare alan üzerinde 
ayata geçirilece i projenin i ale 

ba vurularına  ayıs  tari inde 
ba lanacak.  karayolu üzerinde 

uzla evlet astanesi ve uzla 
Belediye ile kom u olan de erli bir arazi 
üzerinde ticari ünite  turizm ve konut 
olarak in a edilecek. iman ve sanayi 
bölgesine yakınlı ı ile dikkat çeken 
proje alanı ayrıca armaray İstasyonu  

 arayolu ve uzey armara 
Otoyolu ba lantısına yakınlı ı ile 
ula ım kolaylı ı sunuyor. 

 E  İ A L E
Yılın ilk çeyreğinde satış rekorları kırarak sektöre yön veren Emlak 

Konut Y   dev pro e için ihaleye çıkıyor  Haziran ve Temmuz 
aylarında ihalesi gerçekleştirilecek  stanbul Riva  eytinburnu  
Tuzla ve  Etap şeklinde ihale edilecek olan zmir Alsancak taki 

pro eler toplamda  milyon  bin metrekarelik araziyi kapsıyor  
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Kampanya E KEN E E İN İ İ İ

Emlak Konut GYO’dan 
erken ödemeye indirim!

E
mlak Konut 
GYO’nun Kamuyu 
Aydınlatma 
Platformu’nda 
(KAP) yer alan 
açıklamasına 
göre  irketin 

belirlenen projelerinden  ubat’tan 
önce ba ımsız bölüm satın alan 
ve taksit ödemeleri devam eden 
alıcılara yönelik indirim kampanyası 
ba latıldı. 

 isan   aziran tari leri 
arasında geçerli olacak kampanyaya 
ili kin ayrıntılı bilgiler irketin 
internet sitesinde yayımlandı. Buna 
göre güncel borç tutarının yüzde 

’ünün ödenmesi durumunda 
yüzde  yüzde ’inin ödenmesi 
durumunda yüzde  yüzde 

’sinin ödenmesi durumunda 
yüzde  ve yüzde ’inin ödenmesi 
durumunda yüzde  indirim 
uygulanacak.  

EMLAK K NU   BELİRLE İ İ 
 R E İN EN BA IM IZ 

BÖLÜM A IN ALAN E AK İ  
Ö EMELERİ E AM E EN 
ALICILARA ÖNELİK İN İRİM 
KAM AN A I BA LA I

GEBZE EMLAK KONUTLARI
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KAM AN A A A İL E İLEN R ELER
1. A em  m  K
2. A şe i  i i i e e
3. A m  m  K
4. e e  m  K  

1 - 1
5. e e  m  K  

1 - 2
6. e e  m  K  

1 - 3
7. e
8. e m  e e
9. m  i
10. m  K  ş şe i  

e i   
11. m  K  ş şe i  

e i   
12. m  K  ş şe i  

e i   
13. m  K  ş şe i  

e i   
14. m  K  ş şe i  

e i  
15. m  K  e 

e i
16. m  K  e 

e i 

17. m  K  işe i  e i
18. m  K  e i  i e i
19. e e i i
20. e e  m  K
21. e e m  K  
22. e e m  K  
23. e e  e i
24. Ke   im i
25. K e e  
26. K e e  
27. K e e   
28. K e e  e
29. i  e i
30.  e
31.   e
32.  
33.   e
34.  Re i e e
35. ş m işe i
36. e im ş  m  K
37.  işe i
38.   A
39.  
40.  
41. e i m  K
42. e i  K
43.  m  K  
44.  m  K  
45. i
46. Y e  
47. Y e  

KÖRFEZKENT EMLAK KONUTLARI

AR AK
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Emlak 
Konut’a 
ödül

onya ünü tkin i i

l  oğ m a a ı kinliği

 isan’da gerçekle en onya 
ünü etkinli inde  onya yöresinin 

yemekleri  semazen gösterisi e li inde 
sunuldu. tkinli e mlak onut O 

enel üdürü urat urum da katılım 
gösterdi.

mlak onut O   
ayıs tari lerinde düzenlenen  

‘ . ünya eknoloji  İnovasyon 
ve iri imcilik onferansı’nda 
ödüle layık görüldü. mlak onut 
yöneticilerine ödülü  Ba bakan 

ardımcısı uman urtulmu  
verdi. mlak onut ayrıca enç 

ürkiye irvesi’nde  zirveye ve 
gençlere verdi i destekten dolayı 
bir ödül da a aldı.

z. eygamberin do um aftası vesilesiyle kutlanan utlu 
o um aftası’nda tasavvuf dinletileri gerçekle tirildi. ocuk oyun 

alanında da minikler utlu o um aftası’nda ila iler söyledi.
mlak onut bünyesindeki . 

eminer  uyku ve insan ili kisini ele 
alan ‘ ücudumuzun Biyolojik aati’ 
oldu. eminerde  spor için en ideal 
saatin kaç oldu u  ne kadar uyumamız 
gerekti i  organlarımız ve çalı ma 
saatleri gibi sa lı ımız için önemli 
bilgiler payla ıldı.

Bizden Haberler

VÜCUDUMUZUN 
Bİ L İK AA İ
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mlak on  enel 
r l o lan ı ı ya ıldı

a a eni i 
rn va ı

mlak on an 
anke  çalışma ı

mlak onut O 
bünyesindeki oyun alanındaki 
minikler  isan lusal 

gemenlik ve ocuk 
Bayramı’nda sa neye çıkarak 
çe itli gösteriler sergiledi. 
Ailelerinin de izledi i çocuklar 
rengarenk elbiseleriyle bayram 
co kusunu ya adı.

mlak konut O 
bünyesinde  afta içi er 
gün saat  ile  
arasında kı  ba çesinde 
masa tenisi müsabakaları 
gerçekle tiriliyor.

mlak onut O  
çalı anlarına da a iyi bir 

izmet sunmak için izmet 
ve enel e erlendirme 
Anketi azırladı. mlak 

onut çalı anları tarafından 
doldurulan ankette 
memnuniyet ölçümü yapıldı.

mlak onut O Ola an enel urulu  
 isan günü saat . ’da gerçekle tirildi.

 Nİ AN I MİNİKLER 
C KU LA KU LA I

oplantıda a a ıdaki konular 
görü ülerek karar ba landı
. enel urul Ba kanlık 

ivanı’nın seçimi
. enel urul Ba kanlık ivanı’na 

toplantı tutanaklarının 
imzalanması ususunda yetki 
verilmesi

.  yılı faaliyetleri akkında 
önetim urulu aaliyet aporu 

ve Ba ımsız enetim urulu u 
aporunun özetinin okunması 

ve görü ülmesi
.  yılı faaliyetleri akkında 

 nansal tabloların esaplarının 
okunması  görü ülmesi ve karara 
ba lanması

. önetim urulu üyelerinin 
 yılındaki faaliyetleri ile 

ilgili olmak üzere ibrasının 
görü ülmesi ve karara 
ba lanması

.  yılı faaliyet k rının 
kullanım ekli  da ıtım miktarı  
ekli ve tari i akkındaki 
önetim urulu önerisinin 

görü ülmesi ve karara 
ba lanması

. ürk icaret anunu ve 
sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde yönetim kurulu 
tarafından yapılan ba ımsız 
denetim kurulu unun seçiminin 
onaylanması akkında karar 
alınması

. irket sas özle mesi’nin . 
maddesi çerçevesinde yönetim 
kurulu üyelerinin seçimi ve 
görev sürelerinin belirlenmesi  

 yılı içerisinde ba ımsız 

üye n. eysel kmen’den 
bo alan yönetim kurulu 
üyeli ine u terem İ ’nin 
seçilmesinin ürk icaret 

anunu m.  gere ince enel 
urul’un onayına sunulması

. önetim kurulu üyelerine 
yapılacak ödemelerin tespiti

.  yılı içinde yapılan ba ı lar 
akkında bilgi verilmesi ve  

yılında yapılacak ba ı ların 
sınırının belirlenmesi

. . . Ba bakanlık ermaye iyasası 
urulu düzenlemeleri uyarınca 

 yılı içinde üçüncü ki iler 
le ine verilmi  olan teminat  
re in  ipotekler ve elde edilmi  
olan gelir veya menfaatler 

akkında bilgi verilmesi
. urumsal önetim İlkeleri’nin 

. .  numaralı maddesinde 
belirtilen i lemler akkında 

enel urul’a bilgi verilmesi
. urumsal önetim İlkeleri 

uyarınca yazılı ale getirilen 
yönetim kurulu üyelerinin 
ve üst düzey yöneticilerin 
ücretlendirme esasları 
konusunda pay sa iplerine bilgi 
verilmesi

. irket paylarının geri alımına 
ili kin olarak son durumla ilgili 
pay sa iplerine bilgi verilmesi

. önetim kurulu üyelerine  ürk 
icaret anunu’nun . ve . 

maddelerinde yazılı muameleleri 
yapabilmeleri için izin verilmesi.

oplantının sonunda yönetim 
kurulunun görü leri alınarak 
toplantı sona erdirildi.

memnuniyet ölçümü yapıldı.



Haber EK N İ

Ekonomik güvende 
yük eliş var

konomide güven yerine geliyor. 
er türlü ya anan olumsuzluk ve 

dı  müda aleye ra men  istikrar 
ve yatırımdan vazgeçmeyen i  
dünyasının deste i ve ükümetin 
ekonomiyi canlandırmak 
adına attı ı yerinde kararlar  
ekonominin er alanında ses 
getiriyor. konomik veriler  
ülkeyi dibe çekmeye çalı anların 

ba arısızlı ını ortaya koyuyor. İ te verilerin 
anlattı ı ürkiye tablosu

KONUT SATIŞINDA SON 
5 YILIN ZİRVESİ

art itibarıyla konut satı ları son  yılın 
en yüksek seviyesine ula tı. atı lar bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde  artı  göstererek  

 bin  adede yükseldi.  art sonu 
itibarıyla satılan konutların yüzde ’ini  
konutun ilk defa satılması anlamına gelen ‘ilk 
satı lar’ olu turdu. Bu oran da yakla ık er  
konuttan ’ine denk geldi. Bu data  yatırımcının 
yeni konuta olan talebinde artı  oldu unu 
gösteriyor.

SANAYİDE KAPASİTE KULLANIMI 9 
YILIN REKORUNDA

anayide kapasite kullanım oranı nisan 
ayında bir önceki aya göre .  puan artı  
göstererek son  yılın rekorunu kırdı ve yüzde 

. ’e ula tı. konomideki canlılı ın en önemli 
göstergelerinden olan kapasite kullanımındaki 
artı  ikinci çeyrekte ekonominin da a ılımlı bir 
tablo izleyece ine i aret etti.

EKONOMİYE GÜVEN PERÇİNLENDİ
eel sektör güven endeksi nisanda 

bir önceki aya göre .  puan artarak .  
seviyesinde gerçekle ti. üketici ve üreticilerin 
genel ekonomik duruma ili kin de erlendirme  

beklenti ve e ilimlerini özetleyen ekonomik 
güven endeksi nisanda bir önceki aya göre 
yüzde .  oranında artarak  de erinden .  
de erine yükseldi.

konomik güven endeksindeki artı  
tüketici  perakende ticaret sektörü ve izmet 
sektörü güven endekslerindeki artı lardan 
kaynaklandı. isan ayında tüketici güven 
endeksi .  de erine  perakende ticaret 
sektörü güven endeksi .  de erine ve izmet 
sektörü güven endeksi .  de erine yükseldi. 
İn aat sektörü güven endeksi .  de erine  
reel kesim imalat sanayi  güven endeksi .  
de erine geriledi.

YATIRIM EĞİLİMİNDE ARTIŞ VAR
erkez Bankası’nın açıkladı ı  yılı 

ba ar dönemi yatırım anketine göre de i  
dünyasının yatırım e iliminde artı  ya anıyor.

anayi sektöründe faaliyet gösteren 
i yerlerinin mevcut yatırım e ilimleri ve yakın 
gelece e yönelik yatırım planları ve i yeri 
yöneticilerinin yatırım kararlarında etkili olan 
faktörlerle ilgili de erlendirmelerini ortaya 
koyan ankete göre  yılı ba ar döneminde  

’da yapılan brüt yatırım arcamalarının bir 
önceki yıla göre cari artı  oranı yüzde .  oldu. 

ari artı  oranı da yüzde .  olarak esaplandı.

andıktan çıkan istikrar sonucunda  olumlu gidi at gösteren 
ekonomik veriler güvenin yerine geldi ini gösteriyor.

  

K N Nİ N

Ekonomik güven endeksi 96,0 99,5

Tüketici güven endeksi 67,8 71,3

Reel kesim güven endeksi 106,5 106.3

Hizmet sektörü güven endeksi 96,9 99.9

İ

18 A  O
A  
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Ekonomik güvende 
yük eliş var

DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞ 
İHRACATI BESLEDİ 

ürkiye’nin ilk çeyrek dı  ticaret 
performansı belli oldu. İ ’in 
açıkladı ı dı  ticaret istatistiklerine 
göre  i racat art’ta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde .  artı la .  
milyar dolar  it alat yüzde .  artı la 

.  milyar dolar olurken  dı  
ticaret açı ı yüzde .  azalı la .  
milyar dolar düzeyinde gerçekle ti. 

Avrupa Birli i’nin AB  
i racattaki payı  art ayında 
yüzde .  iken  art ’de yüzde 

.  oldu. AB’ye yapılan i racat 
art ayında geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde .  artarak .  milyar 
dolara ula tı. Almanya’ya yapılan 
i racat art ayında .  milyar dolar 
olurken  bu ülkeyi sırasıyla  milyar 

 milyon dolar ile Birle ik Arap 
mirlikleri   milyon dolar ile 

rak ve  milyon dolar ile İngiltere 
takip etti. İlk çeyrekte i racat geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde .  
artı la .  milyar dolar  it alat 
yüzde .  artı la .  milyar dolar  
dı  ticaret açı ı yüzde .  artı la 

.  milyar dolar oldu. konomistler 

döviz kurundaki artı ın i racat 
gelirlerini de besledi ine dikkat 
çekiyor. 

HAZIR BETON ENDEKSİ DE 
KIMILDADI

azır Beton ndeksi  art 
ayında yüzde  artarak  
seviyesine yükseldi. ürkiye 

azır Beton Birli i’nin BB  
er ay düzenli olarak azırladı ı 

ve sektördeki faaliyet  güven ve 
beklentiyi ölçümledi i ‘ azır Beton 

ndeksi  art Ayı aporu’na 
göre  azır Beton üven ndeksi 

ariç di er endekslerin e ik 
de erinin üzerine çıkması  azır 
beton ve in aat sektörlerindeki 

areketlenmenin en net göstergesi 

oldu. Ancak endeksin e ik de erin 
emen üzerinde olması  sektördeki 

ivmenin yeterli olmadı ını ortaya 
koydu. azır Beton aaliyet 

ndeksi’nin  son  aydır toparlanma 
göstermesi de sektörün beklentisinin 

alen yüksek oldu unu gösteriyor.
aaliyet ndeksi’ndeki yüzde 

 artı  mart ayında in aat 
faaliyetlerinde ve azır beton 
üretimindeki sınırlı da olsa yukarı 
yönlü arekete i aret etti. Ankete 
katılan rmaların ancak yüzde ’si 

art ayında satı larının artmı  
oldu unu belirtirken  rmaların 
yüzde ’si satı larında geçen aya 
kıyasla bir de i me olmadı ını 
ifade etti. atı larının azaldı ını 
söyleyenlerin oranının yüzde  ile 

TÜİK’İN AÇIKLADIĞI DIŞ TİCARET 
İSTATİSTİKLERİNE GÖRE, İHRACAT MART’TA 
GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13.6 
ARTIŞLA 14.5 MİLYAR DOLAR, İTHALAT YÜZDE 
6.9 ARTIŞLA 18.99 MİLYAR DOLAR OLURKEN, DIŞ 
TİCARET AÇIĞI YÜZDE 10.3 AZALIŞLA 4.5 MİLYAR 
DOLAR DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ. 
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THBB Yönetim 
Kurulu Başkanı 

avu  şık

sınırlı olması sektördeki üretimin 
istenilen düzeyde olmadı ını ortaya 
koyarken üreticilerin yarısının 
kayıtlı sipari lerin aynı kaldı ını 
söylemesi bu durumu teyit etti.

nümüzdeki dönem gidi atını 
göstermesi açısından büyük önem 
ta ıyan ‘Beklenti ndeksi’ bir önceki 
ayla aynı düzeyde kaldı. Anket 
katılımcılarının yüzde ’inin 
önümüzdeki üç ayda satı larının 
artaca ını dü ünmesi  yüzde ’inin 
ise azalaca ını belirtmesi sektörün 
önümüzdeki döneme ili kin iyimser 
beklentilere sa ip oldu unu 
gösterdi.

Böylece  bile ik endeks 
olan azır Beton ndeksi bu 
geli melerden olumlu yönde 
etkilendi. azır Beton ndeksi 

 seviyesinden ’ya 
çıkarak art ayını yüzde  artı la 

kapattı.

SEKTÖRÜN 
BEKLENTİSİ 
HALA YÜKSEK

Açıklamada 
görü lerine yer 
verilen BB 

önetim urulu 
Ba kanı avuz 

ık  son  aydır 
toparlanma gösteren azır Beton 

aaliyet ndeksi’nin e ik de erin 
üstüne çıkmasının önemli oldu unu 
ve sektörün beklentisinin alen 
yüksek oldu unu ifade etti.

ık  azır Beton üven 
ndeksi ariç di er endekslerin 

e ik de erinin üzerine çıkmasının  
azır beton ve in aat sektörlerindeki 
areketlenmenin de en net 

göstergesi oldu unu aktararak  
unları kaydetti  azır Beton 
aaliyet ndeksi’nin e ik de erin 
emen üzerinde olması  sektördeki 

ivmenin yeterli olmadı ını ortaya 
koymaktadır. üm endeks de erleri  

 yılının ilk çeyre inde yükseli  
göstermi tir. art ayında azır 
Beton aaliyet ndeksi’nin 
yükselerek azır Beton üven 

ndeksi’ni geride bıraktı ı 
anla ılmaktadır. azır Beton 
Beklenti ndeksi’nin alen di er 

endeks türlerinden yüksek olması  
sektörün önümüzdeki  ayda in aat 
sektörü yatırımlarında bir artı  
bekledi inin en net göstergesidir. 

i er taraftan azır Beton aaliyet 
ndeksi’nin yükseli e ra men alen 

e ik de erinin emen üstünde 
olması  sektördeki areketlenmenin 
yeterli düzeyde olmadı ına i arettir. 
Ancak ükümetimizin uygulamaya 
koydu u gayrimenkul serti kası 
gibi araçlar ve kamu yatırımlarının 

beklendi i ekilde artması ile 
birlikte in aat sektöründeki 
geli me devam edecektir.

art ayında ta silat 
sürecinde bozulma ya andı ını 
dile getirenlerin oranının yüzde 

 oldu una i aret eden ık  
son iki aydır bu oranın yüzde  
civarında bulunmasının  nakit 
akı ı açısından sektörde kısmi 
bir iyile meyi ortaya koydu unu 
vurguladı.

Haber EK N İ
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İ İKRAR EK N MİK 
ERİLERE AN I R

um urba kanı 
rdo an  ünyanın 
uzuru bölgemizin 

istikrarına  bölgemizin 
istikrarı da bizlerin 
gösterece i kararlı 
tutuma ba lıdır.

C
um urba kanı ecep 

ayyip rdo an  
Limak Holding 
tarafından in a 
edilecek olan uveyt 

luslararası avalimanı’nın yeni 
terminal binasının temel atma 
töreninde konu tu.

ürkiye olarak örfez 
İ birli i onseyi üyesi ülkelerle 
olan ili kilerimizi güçlendirmeye 
gayret ediyoruz  diyen rdo an  

örfez İ birli i onseyi üyesi 

ülkelerle ticaret acmimizin 
 yılında yakla ık  buçuk 

milyar dolara ula mı  olması 
önemlidir. otansiyellerimizi 
göz önüne aldı ımızda bu da 
asla yeterli de ildir. on  yılda 

ürk irketleri bölge ülkelerinde 
 milyar doların üzerinde proje 

üstlendiler. ürkiye ile onsey 
arasında imzalanacak serbest 
ticaret anla ması  em ürkiye

uveyt ikili ili kilerine em de 
genel olarak örfez bölgesi ile 
ticaretimize yeni ufuklar açacaktır  
ifadelerini kullandı. 

4 YILDA 6 MİLYAR DOLAR 
ARTIŞ

um urba kanı rdo an  
uveyt’in  yılı alkınma 
lanı çerçevesinde in a etti i 

yeni uluslararası avalimanının 
yapım i inin ürk irketine 
verilmi  olmasından dolayı da 
memnuniyet duydu unu ifade 
ederek öyle konu tu  emelini 
attı ımız .  milyar tutarındaki bu 
proje ile uveyt’teki mütea itlik 
sektörümüzün iç acmi  buçuk 
milyar dolara yakla mı tır.  
yılında  milyon dolar olan 
bu rakamın  son  yılda di er 

ürk irketlerinin de üstlendi i 
projelerle  milyar dolar artmı  
olmasından memnuniyet 
duyuyoruz. 

ürk irketleri  uveyt’in 
kalkınma amlelerine er 
alanda katkı sunmaya azırdır. 
Aynı ekilde uveytli rmaların 
ülkemize yaptıkları .  milyar 
dolar civarında seyreden 
yatırımlarının artarak sürmesini 
de temenni ediyoruz. uveytli 
yatırımcılara gerekli kolaylıkları 
sa lamaya azırız. ünyanın 

uzuru bölgemizin istikrarına  
bölgemizin istikrarı da bizlerin 
gösterece i kararlı tutuma 
ba lıdır. ürkiye ve uveyt olarak 
bölgemizdeki sorunların çözümü 
konusunda yapaca ımız i  birli i  
kalbimizi yaralayacak görüntülerin 
önüne geçilmesini sa layacak 
önemli geli melerin kapısını da 
açacaktır.
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Haber E X P O  T U R K E Y  B Y  Q ATA R

DOHA’DAN  
 ÜRKLER EÇ İ

ürk rmaları po urkey by atar’da ba arılı i  
birlikleri kurarak  önemli satı lara imza attı. 

T
ürkiye ile atar 
arasındaki siyasi  
sosyo kültürel ve 
diplomatik alandaki 
güçlü i  birli ini  
iktisadi alanda 

da a da geli tirecek uluslararası 
bir platform olu turmak üzere bu 
sene o a’da ilk kez düzenlenen 

O  by atar fuarı  
ba arıyla tamamlandı. edyacity 
ve atar akfı’na ba lı atar 

ational onvention enter 
tarafından düzenlenen ve  isan 

ar amba günü saat . ’de açılı ı 
gerçekle tirilen fuar   isan’da 
kapandı. ürkiye’den  gayrimenkul  
mobilya  bili im  taa üt  sanayi  
yapı malzemeleri ba ta olmak 
üzere farklı sektörlerden  rma 
ve kurulu un katıldı ı fuarın 
kapanı  saati  atar’da resmi tatil 
olan uma günü ya anan yo un 
ziyaretçi ilgisi nedeniyle saat 

. ’ye kadar uzatıldı. atar 
lusal ongre erkezi’ndeki özel 

toplantı odalarında .  kayıtlı i  
görü mesi gerçekle en fuarda  ba ta 

gayrimenkul ve mobilya sektörü 
olmak üzere birçok katılımcı rma  
fuarda son gün bereketi ya adı.

a a ilk günden sıcak satı ların 
gerçekle ti i  yüzlerce yatırım ve i  
toplantılarının düzenlendi i po 

urkey By atar  di er günlerde 
de ba arılı gra ini 
sürdürdü.

uara iyi 
azırlanarak gelen 
irketlerden enüz 

ilk gün gelen ’er  
’ ar konut satı  
aberleri  ikinci gün 
 milyon dolarlık 

satı  ve benzer güzel 
açıklamalarla devam etti. uarın 
son gün bereketi  gayrimenkul 
sektörüne de yansıdı. Birçok 

rmanın do rudan sıcak satı lar 
gerçekle tirdi i  yatırım ve ortaklık 
ba lantıları kurdu u fuara iyi 

azırlanan bazı gayrimenkul 
rmaları da son gün bereketinde 

rekor sonuçlar aldı. Bir rma  
konutluk toplam satı ının ’sını  
fuarın son gününde gerçekle tirdi.

YOĞUN İLGİ BAZI 
FİRMALARA KATAR’DA KALIŞ 
SÜRELERİNİ UZATTIRDI

zellikle gayrimenkulde atarlı 
bireysel yatırımcıların  sıcak satı ta 
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kurumsal yatırımcılar kadar kararlı 
davrandıkları görüldü. imi atarlı 
bireysel yatırımcıların bir seferde 

 daire aldıkları ö renildi. Bazı 
rmalar ise fuarda kurdukları i  

görü melerini tamamlamak üzere 
atar’da kalı  sürelerini uzattı.

atar’da fuar kültürünün 
yeni geli ti ini ve atarlılar’dan 
normalde böyle bir tepki almanın  
ilgi çekmenin zor oldu una 
de inen edyacity 

önetim urulu Ba kanı 
akan urt  İlk kez 

düzenlenmesine kar ın 
atar standartlarına 

göre çok iyi bir fuar 
gerçekle tirdik. Bu 
sonucu da  atar’da bir 
yıldır sürdürdü ümüz 
çalı malara  verdi imiz 
yo un eme e 
borçlu oldu umuzu 
dü ünüyorum. 

istemimize giren er 
rma için burada i  

geli tirme çalı maları 
yaptık ve bugün bunun 
da kar ılı ını aldı ımızı 
görüyorum  diye konu tu. 

akan urt sözlerine 
öyle devam etti  uara gelen 
atarlı ziyaretçilerin büyük bölümü  

satın almak  ortaklık yapmak 
için geldi ve bunu gerçekle tirdi. 

uara gezmek için gelen sayısı ise 
gerçekten de çok dü üktü. Bu açıdan 
fuara gelen ziyaretçi pro li çok 
verimliydi. iyaretçi verimlili i çok 
üst düzeyde gerçekle ti. İn alla  
iki ülke adına çok önemli yeni 
iktisadi geli meleri de birlikte 
getirecek  güçlendirecektir. Biz de 

po urkey by atar’ı düzenleyen 
edyacity olarak bundan son derece 

mutluyuz. olayısıyla er geçen yıl 
büyüterek fuarı yapmaya devam 
edece iz. er geçen yıl da em 

atarlı yatırımcıların em de ürk 
rmalarının po urkey by atar’a 

ilgisinin artaca ına inanıyorum. 
elecek yıl fuarı net yüzde  

yarataca ı ticaret acmini ise yüzde 
 büyütmeyi ede iyoruz. 
Bu arada atar miri ey  

amad bin alife Al ani’ye ve 

atar ükümeti’ne  burada 
bize bu fırsatı tanıdı ı  po 

urkey by atar’ı ayata 
geçirmemize verdi i izin 
ve destekler için öncelikle 
te ekkür ediyorum. Büyük 
bir gayret ve emekle buralara 
gelerek  çalı malarını  
ürünlerini  projelerini 
sergileyen katılımcı 

rmalarımıza ise özellikle 
te ekkür etmek 
istiyorum.

HAZIRLANARAK 
GELENLER, FIRSATI 
ÇOK DAHA İYİ 
DEĞERLENDİRDİLER

atar’a özellikle 
azırlıklı gelen er 

katılımcı rmanın önemli 
ba arılar elde etti ine 
de inen akan urt  
fuarı ziyaret eden emen 

emen er atarlı’nın da 
ya do rudan yatırım ya 
da i  anla ması yaptı ını 
belirtti. ayrimenkul 
sektöründe azırlıklı 
gelen emen emen er 

rmanın sıcak satı lar 
gerçekle tirdi ini de aktaran akan 

urt  ayrimenkul alanında eknik 
apı  ur apı  Arta  uzu rup 

ve mlak onut gibi rmaların 
yo un satı ları oldu. Bunu çok net 
söyleyebilirim ki  buraya gelen 

emen emen er ziyaretçi de  i  
için geldi. elen bu kitleyi çok iyi 

de erlendirmek gerekli  
uyarısında bulundu. 

ürk rmalarının  
atar’ın  ünya 
upası’na azırlanmasında 
alen   sistem 

entegrasyonu  güvenlik  
savunma gibi alanlarda  
metro  yol  stat yapımları 
gibi önemli ve kritik i leri 
yürüttü ünü de yineleyen 

akan urt  ali azırdaki 
bu .  milyar dolar gibi çok önemli 
i  acminin  er geçen yıl artarak 
büyüyece ine inanıyorum. atar’ın 
bu sürecinde ürkiye’nin çok önemli 
roller alaca ını dü ünüyorum  dedi. 

KATAR TARAFI DA ÇOK 
MEMNUN KALDI

po urkey by A A ’ın  
ürkiye ve atar’ın iktisadi i  

birli ine platform olu turmak  
geli tirmek üzere iki ülke tarafından 
düzenlenen bir fuar oldu unu 
söyleyen akan urt  uar ile ilgili 
olarak gerek atar ükümeti’nden  

atarlı irketlerden  kurumsal 
ve bireysel yatırımcılardan  
ziyaretçilerden de oldukça olumlu 
geri dönü ler aldık. Bununla 
birlikte bizim de önümüzdeki 
yıllar için kendimize kataca ımız  
de erlendirece imiz ususlar var. 

po urkey by A A ’ın  er 
geçen yıl da a iyi olması  iki ülke 
arasındaki iktisadi i  birli ine da a 
çok katkı sa laması için çalı aca ız  
eklinde konu tu.

Medyacity 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan 

Kurt

KATAR ÇEVRE 
BAKANI FUARI 

G D
uarı ziyaret eden Katar 

Belediye ve Çevre Bakanı 
Mohammed bin Abdullah 
Al Rumaihi  nka Bilişim 

SBAK  Katmerciler 
rmalarından net alımlar 
yapacağını açıklamıştı  

Çeşitli sektörlerde birçok 
yatırım ve ortaklık 

görüşmesinde olumlu 
sonuçların alındığı 

uarda  katılımcı birçok 
şirket de standlarındaki 

ürünleri dahi sattı
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E X P O  T U R K E Y  B Y  Q ATA R

KATAR’IN BAŞKENTİ DOHA’DA 19-21 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
DÜZENLENEN EXPO TURKEY BY QATAR ÖNEMLİ BULUŞMALARA SAHNE 
OLDU. KATAR’DA RESMİ TATİL OLAN CUMA AKŞAMI GELEN YOĞUN ZİYARETÇİ 
VE TALEP ÜZERİNE FUARIN KAPANIŞ SAATİ 22.00’YE KADAR UZATILDI. 

K KA A   S
Katar ın başkenti ohada düzenlenen E po 
Turkey By atar ın ikinci gününde iş dünyası 

Türk-Katar ş irvesi nde buluştu  Katar Ticaret 
dası Başkan Yardımcısı Ku ari  Katar ın 

kalkınmasında Türk işadamlarının çok katkısı 
oldu  Türk şirketlere daha çok iş vermek 

istiyoruz  dedi

EMLAK K NU  A A ULU LARARA I A IRIMCILARLA BULU U
E po Turkey By atar uarı na katılan Emlak Konut Y  Türkiye deki yatırım ırsatlarını yabancı yatırımcılara anlattı

po urkey By atar 
uarı’na katılan mlak 
onut O  örfez ve Orta 

o u bölgesinden birçok yatırımcı 
ile bir araya geldi. mlak onut 

O önetim urulu Ba kanı 
rtan etim  iki ülkenin örfez 

Bölgesindeki di er ülkelere yatırım ve 
i  birli i fırsatlarını da kuvvetlendiren 
fuarda  son dönemde yabancı 
ülke vatanda larına gayrimenkul 
satı ının önünü açıp kolayla tıran 
yasal düzenlemeler kapsamının 
geni letilmesi sonrası ürkiye’deki 
artan yatırım fırsatlarına dikkat çekti.

i i ba ına dü en milli gelirde 
dünyanın en zengin ülkesi olan 

atar ile ülkemizin ticaret a ının 
artması yönünde çalı maların devam 
etmesi gerekti ini dile getiren rtan 

etim  on zamanlarda ülkemizde 
artan atar kaynaklı yatırımlarla ve 
diplomatik yakınlıkla beraber po 

urkey By atar fuarı em mlak 
onut olarak bizler için em de 

di er ürk yatırımcı rmalarımız 
için ayrı bir önem te kil ediyor. 

zellikle atar’ın en çok yatırım 
yaptı ı dördüncü ülkenin ürkiye 
oldu u gerçe ini dü ününce iki ülke 
arasındaki ili kiler farklı bir boyut 

kazanıyor. uar süresince örfez ve 
Ortado u ülkeleri yatırımcılarıyla 
yaptı ımız görü melerde 
mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı 
yatırımcıların gayrimenkul yatırımı 
yapmasının önünü açan yasalarımızı  
devlet te vikleriyle azırlanan  
indirimlerimizi ve yabancı yatırımcıya 
vatanda lık yolunun açılması 
gibi ayata geçen devlet destekli 
düzenlemeleri anlatma fırsatı bulduk  
ifadelerini kullandı. 

“TÜM KATILIMCI 
FİRMALARIMIZ İÇİN ÇOK 
VERİMLİ BİR FUAR OLDU”

ürkiye’nin dünyadaki önemine 
de de inen rtan etim  zellikle 

örfez ve Ortado u ülkeleri ba ta 
olmak üzere yabancı yatırımcılar için  
tari  boyunca birçok medeniyete 

eyecan veren  iki kıtayı birle tiren  
stratejik konumu ve günümüz mega 
kentle mesiyle ürkiye ekonomisinin 
de can damarını olu turan İstanbul 

er geçen gün cazibesini artıran bir 
vizyon ortaya koyuyor. Bizler de bu 
cazibeyle lobal arenada rekabet 
gücü yüksek olan İstanbul’un  marka 
de erini da a da artırmak için 
çalı malarımıza bu do rultuda yön 

veriyoruz. Bu ba lamda projelerimizi 
ayata geçirirken sosyal ayat  

ula ım ve ekonomik sürdürülebilirlik 
felsefesini göz önünde bulundururken 

em kültürel kimli imizi korumaya 
ve em de teknolojik geli meleri 
projelerimize kanalize etmeye özen 
gösteriyoruz.

mlak onut olarak dı a 
açılmanın em sektörümüz em 
de ülkemizin birçok birimi için çok 
önemli oldu unun bilincindeyiz. 
Bu do rultuda kendimizi ve 
ülkemizi temsil edebilece imiz 
platformalarda yer almaya gayret 
gösteriyoruz. po urkey By 

atar uarı da bunlardan biriydi. 
üm katılımcı rmalarımızın çok 

verimli bir fuar dönemi geçirdi ini 
dü ünüyorum. İn alla  rakamlara 
da olumlu yansıyacak ekilde gerek 
sektörümüzde gerekse turizm  sa lık  
mobilya  teknoloji gibi alanlarda da 
çok ızlı geri dönü ler alaca ımıza 
inanıyoruz. Bundan sonra da böyle 
platformalarda yer almaya devam 
edip er zaman oldu u gibi milli 
bilincimiz ve sorumlulu umuz ile 
çıtamızı da a da yukarıya çıkarmak 
için çalı malarımızı sürdürece iz  
diye konu tu.
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İ A KALEM EN  MİL N L LİK A I

E RA ENİZLİ A A İL İ ÖR Ü

BÜYÜKYALI’DAN 
 MİL N LİRALIK 

A I

E po Turkey by atar a katılan Siyahkalem   milyon TL lik ön satış gerçekleştirdi  

E po Turkey by atar a  pro e ile katılan Teknik Yapı  üç gün sonunda yaklaşık  
milyon liralık ön satış sözleşmesi imzaladı  

mlak onut ortaklı ı ile 
ekeriyaköy’de gerçekle tirdi i  

projesi ile fuara katılan iya kalem 
O’su İbra im a raman  

 projesi için yaptı ımız satı  
anla maları bir yana  yeni 
yatırım planlarımızı tanıtmak 
ve kurumsal yatırımcılarla 
do rudan ili ki kurmak 
son derece yararlı oldu. 

 sonunda start vermeyi 
planladı ımız  toplam yatırım 
de eri .  milyar doları a an  
İstanbul’un biri Avrupa di eri 
Anadolu yakasındaki  yeni 
projeyi atarlı yatırımcılara 

tanıttık. ürkiye’de de faaliyet 
gösteren atarlı bir ticari banka 
ile atarlı bireysel ve kurumsal 
yatırımcıları ede eyen bir nansal 
yapıyı kurmak için çalı ıyoruz.  diye 

konu tu.
atarlı yatırımcıların  

özellikle gayrimenkul 
serti kası  gayrimenkul 
yatırım fonu  katılım bankaları 
üzerinden konut nansmanı  
yabancılara yönelik  
mua yeti konularına büyük 
ilgi gösterdi ini söyleyen 

a raman   projemiz 
bundan sonra yapaca ımız 

eknik apı önetim urulu 
Ba kan ardımcısı mut 

urbakayım  fuarı tam edefe 
yönelik isabetli bir organizasyon 
olarak de erlendirdi. uara 
katılım amacını ‘ileti im kurmak 
ve örfez ülke yatırımcılarının 
beklentilerini bire bir ö renmek’ 
eklinde özetleyen mut 
urbakayım  fuarın oldukça 

ba arılı geçti ini ifade etti. 
iyaretçilerin gerçek 

yatırımcılardan olu masını em satı  
em de proje geli tirme açısından 

de erlendiren mut urbakayım  
uar standına gelen ziyaretçilerin 

genelde direkt alıcı ve fon sa ipleri 
olması  burada bulunma amacımıza 
ula mamızı sa ladı. Bunun ötesinde 
sadece atarlı yatırımcıların de il 

örfez ülkelerdeki yatırımcıların 
da fuarı ve standımızı ziyaret 
etmesi  da a geni  bir bölgeye 
açılmamızı sa ladı. Aslında bu 
açılım için da a önce azırlı ımızı 
yapmı tık. uara katılmadan önce 

örfez ülkelerindeki yakla ık  bin 
potansiyel mü teriye  mesajı 

ile rmamız ve projelerimiz 
akkında davet ve bilgi 

gönderimi yapmı tık.  itekim 
standımıza gelen birkaç 
ziyaretçi direkt proje ismi 
söyleyerek bilgi alma talebinde 
bulundu. Bu çalı malarımız 
ve görü melerimiz sonucunda 
yakla ık  milyon lirayı 
a an miktarda ön sözle me 
gerçekle tirdik. etropark 
projemizden  vora 

enizli projemizden  ve plife 
adıköy projemizden ise  ön talep 

için protokol imzaladık. eni 
ba layaca ımız üç yeni projemizi 
ziyaret edecek  ayrı yatırımcı 
gruba İstanbul’da görü me 
randevusu verdik. 

Ancak bunların ötesinde 
atar’da yapılacak  ünya 
upası için yapılacak üst yapı 

projelerinden pay alabilece imizi 
gördük. atarlı yetkililerle 
yaptı ımız görü melerde  er iki 
ülkeye de de er sa layacak yatırımlar 
için niyetli oldu umuzu belirttik  diye 
konu tu.

Siyahkalem 
su rahim 

Kahraman

Teknik apı 
Yönetim 

Kurulu Başkan 
ardımcısı Umut 

ur akayım

projeler için bir referans oldu ve 
yatırımcılarla son derece yararlı 
görü meler yaptık  dedi. 

zak O  iylan ayrimenkul 
ve enigün İn aat’ın  İstanbul 

azlıçe me’de mlak onut O i  
birli iyle ayata geçirdi i Büyükyalı 
İstanbul projesi de fuarda talep 
gördü. zak O enel üdürü 

ati  eresteci  Büyükyalı İstanbul 
projesinde  milyon liralık ön satı  
gerçekle tirdiklerini açıkladı.
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Ankara i de Otoyolu’nun  lukı la  ozantı  
Adana ve aziantep’e ba lanarak otoyol 
bütünlü ünü sa lanması adına ap İ let evret 
modeli i ale süreci sonuçlandı.

A
nkara’yı i de’ye 
ba layacak yakla ık 

 kilometrelik 
kısım ile  kilometre 
ba lantı yollarıyla 

birlikte toplamda  kilometrelik 
otoyolun ır e ir ba lantısı 
yapılarak  onya  ırıkkale  Aksaray  

ayseri’ye çıkı ları bulunacak.
arayolları Bölge üdürleri 

oplantısına katılan la tırma  

enizcilik ve aberle me Bakanı 
A met Arslan  Ankara i de 
otoyolunun i ale sürecinin 
tamamlandı ını duyurdu. Arslan  

 kilometre otoyol artı  
kilometre ba lantı yolunu olu turan 
i alenin  yıl   ay   gün   yıl 
yapım süresi da il olmak üzere 
tekli   veren  ve eza  rmaları 
için teknik ve mali incelemeler 
tamamlandı  er angi bir sıkıntı 

Beklenen otoyolun 
i ale üre i amamlandı

olmadı ı görüldü ve i alenin 
verilmesi kararla tırıldı  ayırlı 
u urlu olsun  dedi.

la tırma  enizcilik ve 
aberle me Bakanı A met Arslan  

Ankara i de Otoyolu akkında  
 kilometre uzunlu unda bir 

otoyol olacak  yakla ık  yıl içinde 
projenin in aatı tamamlanacak. 

olayısıyla  yılında Ankara
i de Otoyolu bitirilerek  lukı la  
ozantı  Adana ve aziantep ile 

ba lanacak. Böylece em Akdeniz’e 
em de üneydo u Anadolu’ya ini i 

kolayla tıracak önemli bir koridoru 
tamamlayaca ız. Ankara i de 
Otoyolu  İç Anadolu  Akdeniz  

o u ve üneydo u Anadolu bölge 



27E M L A K  K O N U T
M A Y I S  2 0 1 7

EGE’YE YEN İ OTOYOL
 ubat’ta ge Bölgesi 

için çok önemli olan 
enemeni  emrut’a  

Alia a’ya ba layan otoyolun 
i alesini yaptıklarını 
belirterek  çalı malara 
ve büyük projeleri 
gerçekle tirmeye devam 
edeceklerini vurgulayan 
Arslan  bölünmü  yol a ını 
ve bitümlü sıcak karı ım 
asfalt yol a ını artırarak  
yolları tünel ve viyadüklerle 
birbirine ba layarak insanın 

ayatını kolayla tıracaklarını 
söyledi.

elecek yıl i ale süreçleri 
devam eden İzmir Aydın 
Otoyolu’nu enizli’ye 
kadar uzatarak  Aydın

enizli Otoyolu’nun i ale 
sürçlerini yürüteceklerini 
belirten Arslan  yakla ık 

 kilometre olan Ankara
ırıkkale elice yolunun  

otoyol standartlarında 
yapılmasının ede  eri 
kapsamında oldu unu  
böylece Ankara’nın do uya 
çıkı ında dönem dönem 
ya anan sıkı maların bertaraf 
edilece ini açıkladı.

İHALEYE TEKLİF VEREN 
FİRMALAR ŞÖYLEYDİ:
• akyol İn aat
•  İn aat  eza İn aat 

O
• engiz İn aat  alyon İn aat 

O
• imak İn aat
• İçta  olin  apa  ernas 

İn aat O

275 KİLOMETRE 
OTOYOL ARTI 

55 KİLOMETRE 
BAĞLANTI YOLUNU 

OLUŞTURAN 
ANKARA-NİĞDE 

OTOYOLUNU ERG 
VE SEZA İNŞAAT 

YAPACAK.

koridorlarını birbirine ba layacak 
bir proje  ifadelerini kullandı.

lkenin büyümesini  
kalkınmasını  güçlenmesini 
sürdürerek   ede  erine 
ula mada en ufak taviz 
verilmeyece ini söyleyen Arslan 
sözlerine öyle devam etti  
Bunun en iyi ispatı  aziran’da 

Osmangazi öprüsü’nü açmı  
olmaktı   A ustos’ta avuz ultan 

elim öprüsü ile taçlandırdık. 
evamında  Aralık’ta Avrasya 
üneli’ni iki kıtayı denizin  metre 

altından ba layarak  dünyanın en 
derin iki katlı tüneline sa ip olmu  
olduk. Bununla yetinmedik ve 

’sında lgaz  emmuz İstiklal 
üneli’ni izmete açtık. erkesin 

bilmesi gerekir ki projelerin burada 
durması söz konusu de il. Büyük 
projelerin epsini teker teker ayata 
geçirmi  olaca ız.

Bakan Arslan  Amacımız 
ülkemizi ede  erine eri tirmek. 
İnsanımızın ya am konforunu 
arttırarak  insanımızın eri imini  
ula ımını kolayla tırmak. Ancak bunu 
yaparken ülkenin kalkınmasının 
da bunların bir ba ka olmazsa 
olmazı oldu unu unutmadan 
ekonominin büyümesinin  ticaretin 
büyümesinin  ülkenin geli mesinin 
olmazsa olmazının ula ım ve 
eri imi kolayla tırmak oldu unu da 
unutmamak gerekiyor. o u ile Batı 
arasında  Avrupa ile Asya arasında  
Balkanlarla afkasya  afkasya 
ile Orta o u arasında köprü 
konumundayız. Bu köprünün akkını 
vermemiz gerekir  diye konu tu.
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YAT I R I M

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  enizli de hayata geçen  milyon 
lira tutarındaki  yatırımın toplu açılışını gerçekleştirdi  

C
um urba kanı ecep 

ayyip rdo an  
enizli’ye ’inci 

resmi ziyaretini  
art’ta gerçekle tirdi. 

 emmuz elikliçınar e itler 
eydanı’nda saat . ’de 

düzenlenen toplu açılı  törenine 
katılan um urba kanı rdo an  

enizli Büyük e ir Belediyesi’nin 
il genelinde yaptı ı  milyon lira 

tutarındaki  tesisinin açılı ını yaptı. 
enizli Büyük e ir Belediyesi’nin 

yapımını tamamladı ı arayköy İlçe 
arajı  ayı an apalı azaryeri 
stüne otovoltaik üne  nerjisi 
antrali  ızılcabölük por esisleri  
ale  ameli  arayköy ve avas 

İtfaiye izmet Binaları  ati  
um uriyet  elikta  iteler 
e metçik  uratdede  İlbade  

Akkonak ve araman olmak üzere 

ENİZLİ E  MİL N LİRALIK A IRIM 
A A A EÇ İ

 ma allede tamamlanan scada ve 
altyapı sistemi   kilometre . ve . 
kat ile  kilometre sıcak asfalt yol ve 
kaldırım yapımı  elleci osyal esisi  

ümü suyu osyal esisi   köprü 
ve  menfez ile  bin  metre 
ta  duvar yapım i i   alı sa a  

enizli ardak yolu orta refüj peyzaj 
düzenlemesi  amukkale yolu orta 
refüj peyzaj düzenlemesi  arayköy 

eydan ve ark düzenlemesi  
a aderesi arkı’nın açılı ları ile 
izmet vermeye ba layan ancak resmi 

açılı ı yapılmayan enizli eleferik 
ve Ba ba ı aylası  İncilipınar apalı 

üzme avuzu ve por erkezi  
Bozburun evreyolu Ba lantısı  

e it r o an Acar aya st 
eçidi  enizli Ankara olundaki 

yeni köprülü kav ak ve ü de 
ekinada av a ı’nın da açılı ları 

gerçekle tirildi.
Açılı ta bir konu ma 

gerçekle tiren rdo an  Bizler 
ülkemizi sıçrattık. enizli  yıl önce 
neydi  bugün ne oldu  Aydın enizli 
arasını bölünmü  yol yaptık. ol 
medeniyettir dedik  yollar yaptık. 

 üniversitemiz varken  sayıyı ’e 
çıkardık. u anda üniversitelerdeki 
ö rencilerimizi dilenci durumuna 
dü ürüyorlardı. Onlara ciddi 
rakamlarla burslar verdik. im 
müracaat etse eli bo  döndürmedik. 

erdimiz insan  er ey insan için  
er ey ürkiye için  di erleri bo  

ifadelerini kullandı.
örende konu an enizli 

Büyük e ir Belediye Ba kanı Osman 
olan  enizli iyi ki büyük e ir 

olmu uz diyor. Açılı ını yaptı ımız 
 milyon liralık büyük e ir 

yatırımları enizli’ye güç katacak  
dedi. olan  rdo an’ın enizli’ye 

er geli inde müjdeler getirdi ini 
belirterek  Bu emaneti bize 
verdi iniz için te ekkür ederiz  diye 
konu tu.

umhur aşkanı Recep Tayyip Erdo an



29E M L A K  K O N U T
M A Y I S  2 0 1 7

zmir in Marmaray ı  bu sene içinde ihaleye çıkıyor  Marmaray hayata 
geçtiğinde Çiğli den arlıdere ye gidiş  dakikaya inecek

Ba bakan Binali ıldırım  Atatürk 
oleybol estel enüs Arena’da 

Orman ve u İ leri Bakanlı ı 
tarafından yaptırılan  tesisin açılı  
töreninde yaptı ı konu mada İzmir 

armarayı akkında bilgiler payla tı.
ıldırım  İzmir  istiklalin  zaferin 

ba arıyla kazandırıldı ı e irdir. 
İzmir  um uriyet’i kuran e irdir. 
İzmir  demokrasiyi  çok partili ayatı 
ba latan e irdir. İzmir  er zaman 

ürkiye’nin dünyaya açılan aydınlık 
yüzüdür. İ te bu güzel e re izmet 
etmek ve birbirinden güzel eserleri 
kazandırmak bizim boynumuzun 
borcu. Biz er zaman siyaseti millete 

izmet olarak gördük. edik ki  
e er siyaset millete izmet için bir 
i e yarıyorsa biz onda varız  izmet 
olmayan siyaset varsın olmasın dedik. 
O gün bugün İzmir’e ne söz verdiysek 
yapa yapa geliyoruz  diye konu tu.

İzmir’e engellere ra men birçok 
yatırımı kazandırdıklarını  ar ıyaka  

öztepe ve Alsancak’a statlar 
yapacaklarını anlatan ıldırım  İzmir 
için en büyük müjdeyi açıklıyorum. 
İzmir’in armarayı’nı  tüp geçi ini 
bu sene içinde i aleye çıkıyoruz. 

ayırlı u urlu olsun. İzmir örfezi’ne 
bir tüp geçi  ve gerdanlık takaca ız. 

i li’den arlıdere’ye artık  dakikada 
geçecek İzmirli. İzmir’e çok yakı acak  
ifadelerini kullandı. 

İZMİR YATIRIMLARI ARTARAK 
DEVAM EDİYOR

Ba bakan ıldırım  Orman ve u 
İ leri Bakanlı ı’nın ge Bölgesi’nde 
yaptı ı  eserin açılı ını yaptıklarını 
vurgulayarak  öyle devam etti  
Bir günde İzmir’e kazandırdı ımız 

eserlerin toplam tutarı  milyarı 
geçiyor  elalı o  olsun  İzmir için ne 
yapılırsa yeridir. ünkü İzmir yıllardır 
maalesef yerel izmetlerden ak 
etti i payı alamıyor. İzmir’e dedik ki  

 tane stadyum yapaca ız. ar ıyaka  
öztepe  Alsancak. e dediler  

Olmaz  yapamazsınız  yaptırmayız.  
İ i ma kemeye ta ıdırlar. ar ıyaka 
ve öztepe’yi ma kemeye verdiler. 
‘Alsancak’ı da A  yapacaklar bunlar  
stat lan yapmayacak  İzmirlileri 
kandırıyorlar’ dediler. 

Biz söz verdik mi yaparız. 
apamayaca ımızın sözünü vermeyiz. 

Alsancak tadı’nın i alesi  isan’da 
gerçekle ti. İzmirimize ve Altay 

ulübümüze de ayırlı olsun. Asırlık 
Altay kulübümüz er eyin en iyisine 
layık. ar ıyaka ve öztepe statlarını 

İZMİR E MARMARA  ELİ R

İZMİR KÖRFEZİ’NE 
BİR TÜP GEÇİŞ VE BİR 
GERDANLIK TAKACAĞIZ.

alen engellenmeye çalı ıyorlar  
itirazlar var. Buradan İzmir’in ayak 
ba ı olan  İzmir’e yapılacak bu büyük 
eserlere sürekli engel çıkaran  sürekli 
bu engellerle İzmir’in projelerini 
geciktirenleri de erli İzmirli 

em e rilerime ikayet ediyorum  
dedi.

Baş akan Binali ıldırım
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Toplu açılış töreni için enizli ye gelen umhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ın  ilçeye verdiği doğalgaz mü desinin ardından enizli 
Büyükşehir Belediyesi harekete geçti  

o algaz yatırımlarının 
ızlanması için ellerinden gelen 

deste i vereceklerini belirten 
Büyük e ir Belediye Ba kanı Osman 

olan  do algazın ilçelere getirilmesi 
için yapılan kazılardan kazı parası 
alınmayaca ını belirterek  do algaz 
dö enen tüm bölgelerin üst yapısını 
da yapacaklarını müjdeledi.

enizli Büyük e ir Belediye 
Ba kanı Osman olan ba kanlı ında 
toplanan eclis gündemin . 
maddesinde yer alan kent merkezi 
dı ındaki  ilçeye do algaz getirilmesi 
konusunu görü tü. oplu açılı  töreni 
için enizli’ye gelen um urba kanı 

ecep ayyip rdo an’ın avas  
erin isar  Acıpayam ve arayköy’e 

do algaz müjdesini vermesinin 
ardından ba latılan çalı malar 
kapsamında gündeme alınan 
madde büyük bir ızla meclisten 

geçti. enizli Büyük e ir Belediye 
Ba kanı Osman olan  do algaz 

atlarının emen emen e ir 
merkezindeki yapıların tamamının 
önünden geçti ini belirterek artık 
ilçelerin do algaz talep etmeye 
ba ladı ını  bunun ilk etabında 
da um urba kanı ecep ayyip 

rdo an’ın enizli’de katıldı ı 
toplu açılı  töreni sırasında bunun 
müjdesini ve talimatını verdi ini 
söyledi. 

um urba kanı rdo an’ın 
talimatının ardından avas  

erin isar  Acıpayam ve arayköy’e 
do algaz ba lantılarının yapılması 
konusunda ’nın da ızla 

arekete geçerek faaliyetlerine 
ba ladı ını ifade eden Ba kan olan  
öyle konu tu  o algazın getirilmesi 

noktasında belediye olarak yol 
kazım ücreti alıyorduk. öz konusu 

 İLÇE E AL AZ ELİ R
 ilçemizde o ücreti almama ve 

kazılan yerlerinde i  bittikten sonra 
üst yapısını yapma noktasında bir 
kararımız olsun istedik. Bu i e destek 
olmak ve ızlandırmak istiyoruz. 
Böylece bu bölgelerimizi de bir 
an önce do algaza kavu turmu  
olaca ız.  

Amaçlarının bir an önce 
vatanda lara izmet verilmesi 
oldu unu vurgulayan Ba kan 

olan  Bu yatırımların emen 
ba lanması ve ızlanması 
noktasında ivme kazandırmasını 
istiyorsak bunu yapmak zorundayız. 

um urba kanımızın verdi i talimat 
kesin yapılması gereken bir i tir. ayın 

um urba kanımızın enizli’ye 
geli inde  ilçemiz için verdi i 
do algaz talimatı bile çok büyük bir 
kazançtır  diye konu tu. öz konusu 
yatırımın bir defa pas geçilmesi 
durumunda bir da a gündeme 
alınmasının  yılı alabilece ine 
dikkati çeken Ba kan olan  Onun 
için er eyi zamanında sıca ı sıca ına 
yapmamız gerekti ini dü ünüyorum  
dedi. Ba kan olan  alkın yo un 
talebi do rultusunda onaz’ın da 
ilgili maddeye da il edilmesini istedi.
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enizli Büyükşehir Belediye Başkanı sman olan  Baklan yatırımları 
hakkında açıklamalar yaptı

enizli’nin Baklan ilçesinde 
vatanda larla bir araya gelen 
Büyük e ir Belediye Ba kanı Osman 

olan  Büyük e ir Belediyesi’nin 
ilçedeki yatırımlarını inceledi.  

ev roje kapsamında yapımına 
ba lanan Baklan ültür erkezi 
ve osyal esisi’ni inceleyen Ba kan 
Osman olan  tesisin kısa sürede 

ayata geçece ini açıkladı.
İçerisinde  kapalı pazar yeri  

 konferans salonu   kent terası   
apart   kafeterya   o s   i  yeri  

 atölye sınıfı ve  depo bulunan 
tesisin Baklan’da büyük bir eksikli i 
giderece ini belirten enizli 
Büyük e ir Belediye Ba kanı Osman 

olan  Baklan ültür erkezi ve 
osyal esisi’nin ayata geçmesinin 

ardından ilçe alkının modern kültür 
ve ticaret merkezinde birçok sosyal 
imkana sa ip olaca ını söyledi.

ENİZLİ MERKEZ E NE AR A 
İLÇELER E E  LACAK

Baklanlılara güzellikler getirmesini 
diledi.

Ba kan Osman olan  Baklan’a 
yatırımın büyü ü geliyor. Baklan’ın 
alt yapısını ba tan a a ı de i tirmek 
istiyoruz. Baklan’da  yıl alt yapı 
sorunu olmasın. orunlarınızın 
torunu artık alt yapı sorunu 
ya amasın istiyoruz. Baklan’da alt 
yapı çalı maları ile  kilometre 
içme suyu attını yenileyece iz. 

 kilometre kanalizasyon attı 
dö eyece iz. Bunların yanında 
ya anan su baskını ma duriyetlerini 
önlemek içinde ya mur suyu atları 
dö eyece iz. Bunlarla birlikte artıma 
tesisimizi de in a edip Baklan’da alt 
yapı ile ilgili ne eksik varsa ba tan 
a a ıya tamamlayaca ız  ifadelerini 
kullandı.

enizli merkezde ne varsa 
ilçelerde de o olacak  sloganıyla yola 
çıktıklarını belirten Ba kan olan  

enizli Büyük e ir Belediyesi ark 
ve Ba çeler airesi Ba kanlı ı 
tarafından yapımı tamamlanan 

ökpınar arkı’nı da inceledi. olan  
sosyal tesis  çocuk oyun alanları ve 
piknik alanlarının oldu u parkın 
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Konut kredileri İ NK

Kredide gelire 
yg n deme lanı

iraat Bankası a ıtım analları önetimi enel üdür ardımcısı Alpaslan 
akar mlak onut’a özel açıklamalarda bulundu.
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BANKAMIZIN, KONUT KREDİLERİNDE YÜZDE 20’YE YAKLAŞAN 
SEKTÖR PAYI İLE LİDERLİĞİ VE ÜLKEMİZ İNŞAAT SEKTÖRÜNE 

BÜYÜK DESTEĞİ DEVAM ETMEKTEDİR. 

2017 YILININ İLK 
ÇEYREĞİNDE SEKTÖR 

KONUT KREDİSİ 
BAKİYE ARTIŞININ 

YÜZDE 60’I BANKAMIZ 
TARAFINDAN 

SAĞLANMIŞTIR.

onut kredisi 
şartlarınızı 
anlatabilir 
misiniz  Sektörün 
konut kredisine 

olan ihtiyacını nasıl 
değerlendiriyorsunuz

Bankamız konut kredileri  
in aatı tamamlanmı  ya da devam 
etmekte olan konutlar için   
aya kadar vade imk nı  uygun faiz 
oranları ve vergi avantajları ile 
mü terilerimize sunulmaktadır. 

Ayrıca mü terilerimiz  ister e it 
taksitli  isterse artan azalan taksitli  
ara ödemeli  belirli dönem ödemesiz  
belirli dönem sadece faiz ödemeli 
gibi çok sayıda esnek ödeme yöntemi 
ile gelir akı larına ve terci lerine 
uygun ödeme planı imkanlarından 
yararlanabilmektedir.

atın alınacak konutun ekspertiz 
de erinin en fazla yüzde ’ine 
kadar kredi kullandırılabilmekte  
krediye konu gayrimenkul üzerine 
ipotek tesis edilmektedir. arklı bir 
gayrimenkulün de ilave teminatı ile 
satın alınacak konutun ekspertiz 
de erinin yüzde ’üne kadar kredi 
kullandırım imkanı bulunmaktadır.

Bankanızda bulunan 
emeklilerin ve genç neslin 
ev sahibi olabilmesi için 
yürüttüğünüz iş birlikleri 
bulunuyor mu

aa  ödemelerini bankamız 
aracılı ı ile alan çalı anlara yönelik 

alı anın Artısı redi aketi  
emeklilere yönelik ise meklinin 
Artısı redi aketi ile avantajlı 
ko ullar ile konut kredisi imkanı 
sunulmaktadır. aa  mü terilerimiz 
dı ındaki mü terilerimize ise belirli 
ürünlerimize sa ip olunması veya 
ba vuru yapılması ko ulu ile iraat 

redi aketimiz sunulmaktadır.
i er taraftan anla ma 

yaptı ımız rmaların  projeli konut 
satı larına da aracılık etmekteyiz. 
İn aat sektörünün önde gelen 

rmaları ile yaptı ımız anla malar 
kapsamında mü terilerimizin 

bankamız güvencesiyle konut sa ibi 
olmasına destek olmaktayız.

onut kredilerine özel olarak 
azırlanan .evinziraatten.

com.tr internet sitemiz aracılı ı 
ile  ürünlerimiz ve anla malı 
projelerimiz akkında bilgi 
sunulmasının yanında ayrıca  ev 
alırken dikkat edilmesi gereken 

ususlara ili kin de re berlik 
edilmektedir.

Bankanızdan kullanılan kredi 
oranları hakkında bilgi alabilir 
miyiz

Bankamız tarafından   
yılında konut kredileri faiz 
oranlarının dü ürülmesine öncülük 
edilmi tir. ektör çapında  
yılında konut kredilerindeki artı ın 
yarısını bankamız gerçekle tirirken  

 yılının ilk çeyre inde ise 
sektör konut kredisi bakiye artı ının 
yüzde ’ı bankamız tarafından 
sa lanmı tır.

Bankamız tarafından konut 
kredilerinde  yılında  
milyar   yılında ise  
milyar  kullandırım yapılmı tır. 
Bankamızın  konut kredilerinde 
yüzde ’ye yakla an sektör payı ile 
liderli i ve ülkemiz in aat sektörüne 
büyük deste i devam etmektedir.
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K E N E L  Ö N Ü Ü M E 

AR A A İ LERİNİN AKLARI

entsel dönü üm yasası 
ayatımıza girdi i  

yılından itibaren ürkiye 
ciddi bir in aat sürecine 
girdi. Binlerce bina 
yıkıldı  yerine yenileri 
yapıldı. on dönem 

aberlere yansıdı ı 
kadarıyla projelerde ilk 
teslimatlar da yapılmaya 
ba landı. Ancak ala 

binlerce bina yıkılmayı ve yeniden 
yapılmayı bekliyor.

Bir yandan da kimi projelerde 
ak sa ipleri ile mütea itler 

arasında ciddi sorunlar ya anıyor. 

Avukat Ali üvenç iraz 
kentsel dönü ümde 
arsa sa iplerinin dikkat 
etmesi gereken ususları 
açıkladı. 

özümlenemeyen bu sorunlar 
nedeniyle in aatlar ba layamıyor 
ve bazı  rmalar da i  as noktasına 
kadar gelebiliyor.

ek çok platformda bu konudaki 
sıkıntıları ve görü lerini dile 
getiren ayrimenkul ukuku 

erne i Ba kanı Av. Ali üvenç 
iraz  mütea it ile arsa sa ipleri 

arasında yapılan ‘Arsa ayı ar ılı ı 
İn aat özle meleri’nin tek tara  ı 
olarak fes  edilemedi ini  ancak 
ma keme kararı ile fes inin 
mümkün oldu unu atırlatarak  sırf 
bu yüzden bile sürecin en ba ından 
itibaren tara  arın ukuki ve teknik 
artnamelerde dikkatli olması 

uyarısında bulunuyor.
Av. Ali üvenç iraz  eksik ve 

ayıplı i lerde arsa sa iplerinin ne 
gibi akları oldu unu özetledi

 ütea ittin temel 
sorumlulu u in aatın  ili olarak 
teslimi de il iskan alınarak 
tam olarak teslim edilmesidir. 

ütea it iskan almadı ı takdirde 
zaman a ımına ba lı kalmaksızın 
sorumlulu u er zaman devam 
edecektir. Ana tar teslimi olarak 
sözle melere konulan ve  ili teslim 

olarak yanlı  bir 
ekilde tanımlanan 

sürecin do rusu 
iskanın alınmasıdır. 

ütea ittin 
iskanın alınmasında 
sorunlu bir ta ınmaz 
yapması alinde de 
iki durum kar ımıza 
çıkmaktadır. İskana 
aykırı durumun proje tadilatı ile 
giderilebilecek olması veya proje 
tadilatı ile de giderilecek durumda 
olmaması. er proje tadilatı ile 
iskana aykırılık giderilebilecek 
bir durumda ise arsa sa ipleri 

ul  ukuk a kemesi’nden 
yaptıracakları delil tespiti ile 
in aatın iskana aykırı oldu unu 
ve bunun giderilmesi bedelini 
tespit ettirmi  olmaları ve bunu 
bir i tarname ile mütea itte 
bildirmeleri gerekmektedir. Burada 
mütea itte seçenekli bir ekilde  

Avukat Ali 
Güvenç Kiraz
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ARSA SAHİPLERİ 
SÖZLEŞMEDEN 

DÖNME HAKKINI 
KULLANABİLİRLER.

a  a keme tarafından tespit 
edilen iskana aykırılı ı bizzat 
gidermesi

b  a keme tarafından tespit 
edilen iskana aykırılık bedelini 
maliklere ödemesini ve malikler 
tarafından bunun giderilece ini 

c  a keme tarafından tespit 
edilen iskana aykırılı ın bizzat 
malikler tarafından yapılarak yine 
ma keme tarafından belirlenen 
bedelinin mütea itten talep 
edilece inin i tar edilmesi 
gerekmektedir. 

 evcut in aatta ili teslim 
sonrasında eksiklik veya ayıplı 
i lerin tespit edilmi  olması alinde  
mütea ittin ayıplı bir in aat 
yaptı ı belirlenmi  ise örne in 
ru sata aykırı in aat yapılması  
kötü malzeme kullanılması  teknik 
artnamede belirtilen ususların 

yerine getirilmemesi  yapıda ısı ve 
su yalıtımlarının iyi yapılmaması 
vb. aller gibi durumların varlı ı 

alinde iskana aykırılıkta oldu u 
gibi ma kemeden delil tespiti 
yaptırılması önerilmektedir  arsa 
sa ipleri tarafından mütea itte 
bu ayıbı gidermesi için i tarname 
gönderilmesi ve bunun için de uygun 
süre vermeleri gerekmektedir. er 
ayıp çok önemli ve süre vermeyi 
gerektirmeyecek bir durumda ise 
burada süre verilmesine gerek 
yoktur. erilen süre içerisinde 
ayıp giderilmezse arsa sa ipleri 
ma kemeye ba vurarak akimden 
bu ayıbın bizzat giderilmesi için 
izin isteyebilirler. Bu durumda e er 
ayıbı malikler giderirse masra arını 
mütea itten alacaklardır. 

 Arsa sa iplerinin mütea it 
tarafından in aat teslim edilirken 
ayıplı in aatı kesinlikle kabul 
etmemi  olmaları veya der al 
bu ayıbı mütea itte bildirmi  
olmaları gerekmektedir. Arsa 
sa ipleri ayıplı olarak in aatı kabul 
ederlerse mütea ittin sorumlulu u 
olmayacaktır. Ayıbın varlı ı alinde 
ise  e er bu ayıp açık gözlenebilir 
bir ayıp ise örne in kapıların
pencerelerin takılmamı  olması  
asansörün çalı mıyor olması vb gibi 
bunlar der al zaman geçirmeksizin 

mütea itte i taren bildirilmelidir. 
izli ayıplar da ise örne in su 

tesisatının teknik olarak yetersiz 
oldu unun veya yanlı  olarak monte 
edildi inin kullanım sonrası ortaya 
çıkması gibi yine bu durumun ortaya 
çıkması alinde der al mütea itte 
bildirilmesi esastır. 

Arsa sa ipleri için eksik veya 
ayıplı i lerin teslim edilmesi alinde 
seçenekli akları vardır. 

ARSA SAHİPLERİ 
HANGİ DURUMLARDA 
SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR?

a  Arsa sa ipleri sözle meden 
dönme akkını kullanabilirler. 

önme akkı sözle meyi geriye 
etkili olarak tamamen ortadan 
kaldıran bir durumdur. önme 

akkının kullanılabilmesi 
için yapının  arsa sa ibinin 
kullanamayaca ı veya akkaniyet 
gere i kabule zorlanamayaca ı 
ölçüde ayıplı ya da sözle me 

ükümlerine aynı ölçüde aykırı 
olması ve yapının yıkılması ve 
kaldırılmasının a ırı bir zarar 
do urmaması gerekir. rne in  

en ve teknik bakımından veya 
stati ine güvenilmeyen bir yapıyı 
arsa sa ipleri teslim almak 
zorunda de ildirler. argıtay 

in aatın yüzde  ve üzerinde 
tamamlanması alinde dönme 

akkının de il ileriye dönük fesi  
akkının kullanılabilece ini kabul 

etmi tir. İleriye dönük fesi  alinde 
mütea it yaptı ı kısım oranında 
arsa payı devri isteme akkına 
sa iptir. 

b  er mevcut ayıp kabulden 
kaçınmayı aklı kılacak derecede 
önemli de ilse veya yapının 
yıktırılması da a a ır bir durum 
yaratacaksa arsa sa ipleri 
mütea itten ayıp oranında bir 
indirim talep edebilirler. evcut 
mütea ittin ak edi  oranında 
ayıp oranında bedel indirimi veya 

teslim edilecek dairelerden ayıp 
oranında feragat etmek gibi  bir 
indirime gidebilirler. 

AYIBIN GİDERİLMESİ 
MÜTEAHHİTTEN 
İSTENEBİLİR 

c  Arsa sa ipleri ayıbın 
giderilmesini mütea itten 
isteyebilirler. Burada ayıbın 
giderilebilecek bir durumda olması 
gerekir. Ayıbın giderilebilecek 
önemde olup olmadı ına açılacak 
olan davada akim karar verecektir. 

rne in bir sı ınak yapılmı  ve bu 
sı ınak mevcut projesinden  cm 
a a ıda yapılmı  ise bu durumda 
bütün bina yıkılarak eski aline 
getirmek mümkün olmadı ı için 
burada ancak yukarıda belirtti imiz 
ayıp oranında indirim yani tazminat 
durumu söz konusu olabilecektir. 

d  Arsa sa ipleri mevcut ayıbın 
varlı ı alinde tazminat da talep 
edebileceklerdir. Bu tazminatı 
ba ımsız olarak da talep edebilirler 
sözle melerinde var ise cezai art 

ükümleri ile birlikte de talep 
edebileceklerdir. rne in ayıplı 
ta ınmazın varlı ı nedeniyle teslim 
edilemeyen ta ınmazdan kaynaklı 
kira gelirinden ma rum olmak 
tazminat talep edebilmek için bir 
gerekçedir. evcut yapının teslim 
edilmesi esnasında yasal aklar 
saklı tutulmazsa veya ayıbın varlı ı 

alinde kira bedelleri veya cezai art 
bedellerinin talep edilece i saklı 
tutulmazsa sonradan talep edilemez.



HALK EVET DEDİ, 
TÜRKİYE’NİN YENİ 
DÖNEMİ BAŞLIYOR

ürkiye’nin aylardır beklediği Başkanlık sistemi 
için yapılan halk oylaması 16 Nisan 2017’de 
gerçekleşti. Referandumda sandıktan, yüzde 
51.4 evet oyu çıkarken, yüzde 48.6 ‘hayır’ 
oyu çıktı. Cumhuriyet tarihinin 7. anayasa 
referandumu, yönetim sistemi değişikliğiyle 
sonuçlandı ve halk 1.3 milyon oy farkıyla 
değişikliğe ‘Evet’ onayı verdi. 

İnşaatın patronları referandum sonuçlarını değerlendirdi.
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Haber R E F E R A N D U M
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ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI SÜLEYMAN ÇETİNSAYA
Milletimizin refahı 
yönünde olumlu bir 
sonuç
Cumhuriyet tarihinin en önemli 
seçimi olarak nitelendirilen bir 
referandumu geride bıraktık. 
Bu süreci tüm Türkiye ve 
birçok ülke yakinen takip etti 
ve sonuçlar merakla beklendi. 
Sandıktan çıkan karar şüphesiz 
ki milletimizin kararıdır ve 
herkesin bu sonuca saygı duyması 
gerekir. Ülkemizin ve milletimizin 
refahı yönünde olumlu bir sonuç 
olduğu kanaatindeyim. Türkiye 
için yeni bir sabaha uyandık. 
İnanıyorum ki; bu sabah yeni 
Türkiye’nin yükselişinde önemli 
bir gün olacak. Çok kısa bir sürede 
ekonomik alanda hareketlenmenin 
başlayacağını düşünüyorum. 
Referandum öncesinde, 
yatırımlarını beklemeye alan 
yatırımcı bir kitle mevcuttu. Bu 
kitlenin geri dönüşlerini alacağımız 
bir sürece girmiş bulunuyoruz. 
Yeni dönemde Türkiye’nin 
yükselişi çok daha hızlı olacaktır. 
Ülkemizin ve sektörümüzün 
geleceğine güvenimiz tam.

FUZUL GRUP YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI EYÜP AKBAL
Tüm iş adamlarını 
yatırıma davet 
ediyorum
16 Nisan Referandumu ile Türkiye, 
siyasi tarihimizde önemli bir eşiği 
geçmiş oldu. Referandumda ‘evet’ 
kararının çıkmasından sonra; 
ülkemizde koalisyon dönemleri, siyasi 
istikrarsızlıklar, çift başlılık artık sona 
erdi. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı 
sistemiyle çok daha güçlü icraatların 
yapılmasının önü açıldı. Ülkemizde 
bürokrasi, etkili ve hızlı karar alır 
hale getirildi. Mecliste olduğu 
gibi, cumhurbaşkanlığında da 
doğrudan halkın iradesi referans 
alındı. Milletimiz, coğrafyamızdaki 
zorlukları görerek; 15 Temmuz 
sürecinde olduğu gibi yine ferasetini 
gösterdi ve güçlü bir yönetimin 
yolunu açtı. Evet kararından 
sonra; Türkiye’de yatırım hamleleri 
hızlanır. Kesintisiz devam eden 
büyük alt yapı projeleri sayesinde; 
büyüme yüzde 2.9’un çok daha 
üstüne çıkar. Türkiye işsizlik ve 
eğitim gibi yapısal sorunlarına daha 
fazla odaklanıp, enerji harcayıp, 
çözüm üretebilir. Bugüne kadar 
yapılan doğru ekonomik hamleler, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kararlılığında kesintisiz 
devam edilerek yeni yatırımların 
gelmesini sürdürür. Hepimizin canını 
yakan terörle kararlı mücadele devam 
eder. Milletimizin kararının ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum, tüm iş 
adamlarımızı daha fazla yatırım 
yapmaya davet ediyorum.

KUZU GRUP YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ ÖZEN KUZU
Çift başlılık artık 
geride kaldı
Ülkemiz için zafer günüdür. 
Türkiye çok partili hayata 
geçtiği günden bu yana, çeşitli 
koalisyon hükümetleri deneyimi 
yaşadı ve istikrar sağlanamadı. 
Hükümetimiz, 2003 yılından 
beri başarıyla devam ettirdiği 
siyasi istikrarı, halkımızdan 
‘Evet’ oyu alarak taçlandırdı. 
Ülkemiz, dünyanın en etkili ve 
en büyük 10 ekonomisinden 
biri olma adına en önemli 
adımı halkımızın desteğiyle 
‘Evet’ diyerek attı. Koalisyon 
döneminde yaşanan çift 
başlılık artık geride kaldı. 
Son zamanlarda dış güçlerin 
de etkisiyle yaşanan siyasi 
olumsuzluklara karşı halkımız 
tek yürek oluşunu ‘Evet’ 
diyerek dünyaya gösterdi. 
Türk iş dünyası olarak 
sonuçların ülkemizin kalkınma 
mücadelesine büyük katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. 
Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılı için koyduğumuz hedeflere 
şimdi daha da yakınız. Kuzu 
Grup olarak yatırım, üretim 
ve istihdam için daha çok 
çalışmaya hazırız. Ülkemizin 
büyümesi ve gelişmesi yolunda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde en büyük tarihi 
adımın atıldığı bugünün, 
vatanımız ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını dilerim.

TÜRKIYE’DE 
CUMHURBAŞKANLIĞI
SISTEMIYLE ÇOK DAHA 
GÜÇLÜ ICRAATLARIN
YAPILMASININ ÖNÜ 
AÇILDI.
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A  L İN  ÖNE İM KURULU 
BA KANI Zİ A ILMAZ
K  m  e e  

eçmi e baktı ımızda ürkiye 
ne zaman tek ba ına iktidar 
dönemini yakaladıysa o dönemlerde 
yükselmi . eferandum sonuçları 
da alkımızın  ülkenin büyümesi  
milli gelirin ve refa  seviyesinin 
yükselmesi için tek ba ına 
iktidarların olması gerekti ine 
inandı ını göstermi tir. er 

ede miz milli gelirde ki i ba ına 
 bin dolar ise mutlaka tek ba ına 

iktidar olmalıdır. Aksi takdirde bu 
edefe ula mak çok zor olacaktır. 
ürkiye’nin potansiyelini er alanda 

dünyaya yeniden issettirmeliyiz.
eferandum sonuçlarının 

ekonomide istikrarın garantisi 
olaca ına inanıyorum. apısal 
reformların önü açılacak. inans 
sektörü güçlenecek. ega projeler 

ızlanacak. atırımların önü 
açılacak. Bürokratik tıkanıklık 
a ılacak. arar alma süreçleri 

ızlanacak. lkemizde istikrarın 
devam etmesi ile beraber 
gayrimenkul sektörü de canlılı ını 
artırarak sürdürecektir. zellikle 
son  yılda kat edilen mesafe  
sektörümüzü ekonominin lokomoti  

aline getirdi i gibi  ülkemizi de 
modern ve ça da  bir görünüm arz 
eden bir konuma ta ıdı. usursuz 
alt yapı ve üst yapı çalı malarıyla 
donanan e irlerimiz  ürkiye’nin 
Batıya açılan aydınlık yüzünü 
olu turdu. A  olding olarak yeni 
anayasa ve sisteme duydu umuz 
güven ve inançla  güçlü bir ürkiye 
yolunda gerçekle tirece imiz yeni 
yatırımlarımızla ekonomimize 
katma de er sa lamaya ve isti dam 
olu turmaya devam edece iz.

BABACAN L İN  ÖNE İM KURULU 
BA KANI İBRA İM BABACAN

e e e  m  
e e e e e e

Bir oylama sürecini geride bıraktık  
bundan sonra erkes kendi ölçülerinde 
var gücüyle çalı malı  ülkemizi ileriye 
ta ımak  üretim ve isti dam için tüm 
artlarını zorlamalıdır. Babacan olding 

olarak bizim öncelikli temennimiz 
ekonomik istikrarın devam etmesidir. 
Bundan sonra kampanyalara ve sektöre 
verilen desteklere ra men yine de 
beklemede kalan yatırımların tekrar 

arekete geçece i  konut alımını 
erteleyenlerin konut satın alaca ı bir 
süreç ya ayaca ız. eferandum yabancı 
yatırımcılar tarafından da çok yakın takip 
ediliyordu  imdi beklemedeki yabancı 
yatırımcının da arekete geçece ini ve 
yatırımların ızlanaca ını öngörüyorum.

A  MÜ EN İ LİK ÖNE İM KURULU 
BA KAN AR IMCI I AN A

  
 m e 
ş

Ba kanlık referandumunun ‘ vet’ 
olarak sonuçlanması  ükümeti 
güçlendirmi tir. Bizler i  adamları 
olarak seçimlerin geride kaldı ı bir 
süreci tamamladık. Bundan sonra 
bize dü en üretim ve isti dam 
için da a çok çalı mak olmalıdır. 
Bu ülkenin vatanda ları olarak 
bundan sonra el ele vererek ülkemizi 
da a ilerilere ta ımalıyız. Biz a  

ü endislik olarak var gücümüzle 
çalı maya devam edece iz. onuçların 
vatanda larımıza ve bu ülkede 
ya ayan erkese ayırlı olmasını 
diliyorum.
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AMAÇ A I ÖNE İM KURULU 
BA KANI A AR AMAÇ

e e  e m e  
m  ş

lke olarak  dünyanın en büyük  
ekonomisinden biri olma yolunda bir 
adım da a attık  ede  erimize bir 
adım da a yakla tık. Ortaya çıkan 
sonuç  son zamanlarda dı  etkenler 
nedeniyle ya adı ımız olumsuzluklar 
kar ısında alkımızın iradesini de 
göstermi  oldu. konomimiz ve 
dolayısıyla in aat sektörünün önü 
bundan sonra da a da açılacaktır. 
Biz de amaç apı olarak yatırım 
ve üretim için çalı maya devam 
edece iz.

 A I ÖNE İM KURULU BA KANI 
BİLEN  ÜN AR

e e   
m  e

 isan referandum sonuçlarına 
göre ürkiye  yüzde ’in üzerinde bir 
oyla ba kanlık sistemine ‘ vet’ dedi. 

eçim sonuçlarının ürk alkına  
ürk siyasetine ve ürk ekonomisine 
ayırlı olmasını diliyoruz. Bir 

süredir referandum sonuçlarına 
kilitlenen ürk alkı  bugün itibarıyla 
ertelemi  oldu u yatırımları için start 
verecektir. ürk ekonomisinin kalbi 
olarak niteledi imiz gayrimenkul 
sektöründe ciddi bir canlanma 
bekliyoruz. rtelenen ev sa ibi 
olma ayalini ayata geçirecek 
olan gayrimenkul yatırımcısı em 
sektörün canlanmasını sa layacak 

em de ürk ekonomisine can suyu 
katacaktır. 

BE ÜRK İN AA  ÖNE İM KURULU 
BA KANI MU AMME  U URCAN 
BARMAN 
K m  

illet kararını istikrardan yana 
kullandı  liderini ba kanlı a 
ta ımanın yolunu açtı. ükseli in 
ba ladı ı bu tari i günlerde yabancı 
yatırımcılar da ürkiye’ye olan 
güvenlerini yapacakları yatırımlarla 
taçlandıracaklar.

zellikle AB  ve İngiltere pazarından 
çekilen Arap yatırımcıların Ba kanlık 
sistemine ‘ vet’ diyen ürkiye’de 
yatırım yapmaması için er angi 
bir neden kalmadı. on bir yıl içinde 
terörle mücadele konusunda içeride 
ve sınırlarımızın ötesinde yapılan 
etkin giri imlerin sonuç vermesi de 

ürkiye’ye olan yatırım i ta ının 
kabarmasında rol oynayacaktır. 

ükümetin  vergi ve yabancıların 
konut alımını kolayla tıran 
düzenlemeleri sayesinde ba ta 

uudi Arabistan  rak  uveyt ve 
atar olmak üzere örfez ülkeleri 

ve Arap dünyasından ciddi alımların 
olaca ını  yatırım ortaklıkları 
konusunda eyetlerin gelece ini 
dü ünüyorum. 
Arz ve talep dengesinin ızla yeniden 
sa lanaca ı bir sürece giriyoruz. 

ükümetin gerçekle tirdi i ula ım 
odaklı mega projelere ek olarak 
kentsel dönü üm  yeni nesil binalar  
yeni ticari ve konut alanları gibi in aat 
alanındaki geli meler em sektöre 

em de isti dam beklentisi olanlara 
moral verecektir. üzde .  olarak 
açıklanan  ekonomik büyüme 
oranının bu yıl da a ileri noktaya 
ta ınmasında kabu unu kıran in aat ve 
gayrimenkul sektörü ba rolde olacaktır. 

ektörümüzün bu yıl büyük bir rekora 
imza atarak yüzde   oranında 
büyüyece ini ta min ediyorum.

HÜKÜMETİN, VERGİ VE 
YABANCILARIN KONUT 
ALIMINI KOLAYLAŞTIRAN 
DÜZENLEMELERİ 
SAYESİNDE BAŞTA SUUDİ 
ARABİSTAN, IRAK, KUVEYT 
VE KATAR OLMAK ÜZERE 
KÖRFEZ ÜLKELERİ VE ARAP 
DÜNYASINDAN CİDDİ 
ALIMLAR OLACAK.
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A RİMENKUL EK ÖRÜ 
IL A  MİL AR LARA 
ÖZÜNÜ İK İ u anda  milyar dolar

seviyesinde olu an yabancı
yatırımlarının  yıl içinde 

 milyar dolar seviyesine 
çıkartılabilece i
öngörülüyor.

Haber Y N Y K N
Haber: e m  e
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Emlak Konut  önetim Kurulu Başkanı 
Ertan Yetim, Muhammet Bin Ahmet Bin 

Towar al Kuwari

atar’da düzenlenen 
po urkey 

by atar fuarı  
gayrimenkul 
sektöründe 
bir yandan 

ürk pazarının 
uluslararası 
alana tanıtılması 

konusunda yüzleri güldürürken  bir 
yandan sektördeki yabancı yatırımcı 
ta minlerinin de güncellenmesini 
sa ladı. atar’daki ilgiden memnun 
kalan sektörün önde gelen isimleri  
artık ürkiye’ye gelecek yabancı 
sermaye konusunda da a iyimser 
konu uyor. 

atta u anda  milyar dolar 
seviyesinde olu an yabancı 
yatırımlarının  yıl içinde  milyar 
dolar seviyesine çıkartılabilece i 
öngörülüyor. apılan yorumlarda  
 milyon dolarlık konut alımına 

vatanda lık verilmesi ve 
yabancılara  mua yeti 
tanınması gibi kimi 
te viklerin yabancıları 

areketlendirece i ve 
sonuçlarının da önümüzdeki 
aylarda alınabilece inin altı 
çiziliyor. 

abancı sermayenin 
öneminin farkında olan 

ükümet yetkilileri de te viklere 
yenilerini eklemeye azırlanıyor. Bu 
çizgide yurt dı ındaki yatırımcıların  

ürkiye’de yabancı para cinsinden 
borçlanma aracı i raç etmelerinin 
önü açılıyor. İ te tüm bu unsurlar 
ele alındı ında bu yıl  yabancı 
yatırımcının geçen yıla göre önemli 
bir artı  göstermesine kesin gözüyle 
bakılıyor.

ayrimenkul sektörü  yurt 
dı ından gelebilecek potansiyel 
dövizler için kollarını sıvadı. atta 
sivil toplum örgütleri bu konuda 
seferberlik ba latmaya azırlanıyor.

Bunun ilk sinyalini onut 
eli tiricileri ve atırımcıları 
erne i onutder  Ba kanı Altan 
lmas verdi. Basına konu an Altan 
lmas  sektörde seferberlik yaparak 

satı ları artıracaklarını belirtirken  
aliye Bakanlı ı’ndan bazı talepleri 

oldu unun altını çizdi.
Altan lmas’a göre  

gelecek dönemde ürkiye’nin 
önemli gündem maddeleri 
arasında yabancıya konut 
satı ı yer alacak. lmas buna 
örnek olarak da atar’dan 
gelebilecek sermayeyi 
gösteriyor.

onutder Ba kanı 
Altan lmas  atar nüfusu 

çok olmayan ama gelir seviyesi 
ve yatırımcı pro li son derece 
yüksek bir ülke. Burada ciddi 
portföy yatırımcıları var  dedi. 

lmas sözlerini öyle sürdürdü  
abancıların ’den muaf 

olmaları ile çok büyük bir imkan 
ve önemli bir fırsat sa lamı  
oluyoruz.  milyon dolarlık konut 
alımında vatanda lık getirilmesi de 
önemli. anıtım faaliyetleriyle ilgili 
çalı malar da yapıyoruz. O anlamda 
belki önümüzdeki dönemde 
bakanlıkla beraber çalı malar 
yaparak seferberlik yapaca ız ve 
yabancıya satı ı artıraca ız.

ürkiye’nin yabancıya satı ını  
yıl içerisinde yıllık  milyar dolara 
getirmeyi ede iyoruz. Bunun için 

ürkiye’nin istikrarlı olması ve 
güven vermesi lazım. eferandum 
süreciyle birlikte birçok riskin geride 
kaldı ını dü ünüyoruz. Bundan 
sonra erkes da a çok ekonomiye 
odaklanacaktır.

TÜRKİYE BİR CAZİBE 
MERKEZİ

mlak onut O önetim 
urulu Ba kanı rtan etim 

de son dönemde yabancı ülke 
vatanda larına gayrimenkul satı ını 
kolayla tıran yasal düzenlemelerin 
kapsamının geni letilmesi sonrası 

ürkiye’de artan yatırım fırsatlarına 
dikkati çekti ve ürkiye’nin bir 
cazibe merkezi oldu unu vurguladı.

Konutder 
Başkanı Altan 

Elmas
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ürkiye’nin örfez ve Orta 
o u ülkeleri ba ta olmak üzere 

yabancı yatırımcılar için cazibesini 
artırdı ına de inen rtan etim  
öyle konu tu  Bizler de bu 

cazibeyle global arenada rekabet 
gücü yüksek olan İstanbul’un  marka 
de erini da a da artırmak için 
çalı malarımıza yön veriyoruz.  

DÖVİZ KURLARININ 
YÜKSEKLİĞİ AYRICA BİR 
FIRSAT

ayrimenkul ve ayrimenkul 
atırım Ortaklı ı erne i 

O  önetim urulu 
Ba kanı Aziz orun  yabancı 
sermaye kanadında bir ba ka 
fırsata da a dikkat çekiyor. Aziz 

orun  u anda kurların yükselmi  
olması nedeniyle  döviz bozdurup 

ürkiye’ye gelenler için de fırsat 
var. Bundan dolayı ’de yabancı 
yatırımcının geçen yıla göre önemli 
artı  gösterece ini dü ünüyoruz  
yorumunu yapıyor.

HANGİ ÜLKELERDEN 
YATIRIM GELECEK?

Aziz orun’a göre  ürkiye’ye 
büyük oranda uudi Arabistan  

atar  uveyt  İran ve Birle ik Arap 
mirlikleri BA  ba ta olmak 

üzere  Afrika  Balkanlar ve ürk 
um uriyetleri’nden önemli oranda 

yatırım gelecek.
Basra örfezi’ne kıyısı bulunan 

uudi Arabistan  atar  uveyt  İran 
ve Birle ik Arap mirlikleri BA  
ba ta olmak üzere  Afrika  Balkanlar 
ve ürk um uriyetleri’nden önemli 
oranda yatırım beklediklerini 
anlatan orun  bunun ülke 
ekonomisine de önemli katkılar 
sa layaca ını vurguladı. 

BU YIL 50 BİN KONUT 
YABANCIYA SATILIR

imi projelerinde yabancı 
irketlerle ortaklık yapan at ay 
roup sözcüleri bu yıl  milyon 

konut satılaca ını  bunun en az 
 binin yabancılara olaca ını 

belirterek net bir ede  de ortaya 
koyuyor.

at ay roup önetim urulu 

Ba kan ardımcısı e met 
ılmaz  ’da satılan .  

milyon konutun sadece 
yüzde üçünün yabancılara 
satıldı ını atırlatarak u 
yorumda bulunuyor  eni 
uygulamaların etkisiyle 
sektörün  konut satı  

ede  .  milyon adede 
ula tı. Bunların en az  
binini yabancıların almasını 
bekliyoruz. ayrimenkul 
sektörü geli imini ız 
kesmeden sürdürüyor. 

ürkiye’ye yatırım yapan 
yabancılar  ile  yıl içinde 
geri dönü  sa layabiliyor. Bu 
makul bir süre. abancıların 
yatırım yapması için çok 
cazip.  

e met ılmaz  konutta 
’nin yüzde ’den 

yüzde bire dü ürülmesiyle 
gurbetçiler ve yabancılar 
için toplam indirimlerin 
yüzde  atta yüzde ’yi 
buldu unu söyledi. uudi 
Arabistan  BA  ve atar 
gibi örfez ve Ortado u 
ülkelerinin yanı sıra İngiltere 
ve Almanya’da uluslararası 
yatırımcılarla tanıtım 
toplantıları düzenlediklerini 
aktaran ılmaz öyle 
devam etti  at ay roup  
olarak örfez’de geli mi  
bir net orke sa ip ve 
büyük yatırımcılar gözünde 
muteber bir irketiz. 

atırımcı toplantılarımızda 
ürkiye’ye yatırım yapmanın 

avantajlarını anlatıyoruz. 
Bu toplantılarda bazı büyük 
yatırımcılarla yeni projeler de 
ele alınıyor. Ayrıca Avrupa’da 
ya ayan ürkler  örfez ve 
Ortado u bölgesinden gelen bireysel 
yatırımcılar nezdinde de bir satı  
a ımız var. İngiltere ve Almanya’da 
gayrimenkul geli tirme projeleri için 
görü meler yürütüyor. AB  ile ilgili 
çalı malarımız ise devam ediyor.

ektörde yüksek montanlı 
satı larını yabancılara yapan 
irketler geli meleri oldukça 

olumlu olarak nitelendiriyor ve 

kendilerinin de bu konuda bo  
durmayaca ını ifade ediyor. 

Ataköy’deki projesi örfez 
bölgesi yatırımcılarının 
dikkatini çeken uzu rup 

önetim urulu yesi zen 
uzu  atar’da oldu u gibi 
er platformda ürkiye’yi 

ve yatırım fırsatlarını 
anlatacaklarını belirtiyor.

EMLAK FİYATLARI 
AVRUPA’YA GÖRE HALA 
UCUZ

alkavan apı 
önetim urulu Ba kanı 
azım alkavan  yabancı 

yatırımcılara tanınan 
vatanda lık akkı ile birlikte 
özellikle İstanbul’daki markalı 
konut projelerine olan ilginin 
arttı ını ifade ederken  

etal apı onut enel 
üdürü Akın arali  atarlı 

yatırımcıların ba ta İstanbul 
olmak üzere birçok farklı 
ilimizle oldukça yakından 
ilgilendi ini açıkladı. arali  

atırım açısından zorlu bir 
süreçten geçiyoruz ancak bu 
tarz fuarlarla ürkiye’nin 
gücünü ve ürkiye’ye 
yatırım yapılması gerekti ini 
yabancılara göstermi  
oluyoruz. eferandumun 
ardından ekonomik ve politik 
istikrarla birlikte ertelenen 
yabancı yatırımların tekrar 
gelece ini ümit ediyoruz. 

lkemizde emlak yatları 
Avrupa ülkelerine göre 

alen da a a a ı seviyede ve 
yatırım yapılacak en önemli 
lokasyonlardan bir tanesiyiz. 

ünkü Ortado u’ya  em 
üslüman olmamız em de 

gelenek görenek açısından çok yakın 
olan bir ülkeyiz. Bu sebeple ülkemizi 
seviyorlar ve burada ra at ediyorlar. 

nümüzdeki dönemde ertelenen 
talebin dı  piyasada özellikle da a 
da artaca ına inanıyorum. Biz de 
önümüzdeki dönem projelerimizi 
Ortado u’ya da a fazla tanıtmak 

ede ndeyiz. Bu pazarın önü çok 
açık  diye konu tu. 

Kuzu Grup 
Yönetim Kurulu 

Üyesi Özen 
Kuzu

Cathay Group 
Yönetim 

Kurulu Başkan 
ardımcısı 

Mehmet ılma

Metal apı 
Konut Genel 
Müdürü Akın 

Karali

Kalkavan apı 
Yönetim Kurulu 
Başkanı a ım 

Kalkavan
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AĞAOĞLU YENİ BİR ATAK 
BAŞLATACAK

abancıya en çok gayrimenkul 
satan irketlerden A ao lu 

rubu  vatanda lık ve  
düzenlemesini içeren yeni bir atak 
ba latacaklarını açıkladı. A ao lu 

irketler rubu önetim urulu 
Ba kanı Ali A ao lu  ünyada da 
uygulama ekli budur. Bu yatta 
da farkettirecek. eticede ülkeye 
döviz getirmek için çabalıyoruz. 

üzenleme  alım yönünde iste i 
artıracak. Biz de A ao lu olarak 
ciddi bir azırlık içindeyiz. Bunu 
sosyal sorumluluk olarak ele 
alıyoruz  diye konu tu.

EXIMBANK İMKANLARINDAN 
FAYDALANILMASINI DA 
BEKLİYORUZ

Babacan 
olding önetim 
urulu Ba kanı 

İbra im Babacan  
gayrimenkul 
sektöründe 
yabancılara 
yapılacak konut 
ve özellikle i  yeri 
satı ında  
istisnası sa lanacak 
olmasının  

tartı masız döviz giri ine katkı 
sa layaca ını belirtiyor. Babacan  
bu konuda farklı bir noktaya 
da dikkat çekiyor  İ raç edilen 
ürünler  ve vergilerden 
muafken gayrimenkul bu 
kapsamın dı ındaydı. Bunun fark 
edilerek böyle bir düzenlemeye 
gidilmi  olması önemlidir. Oysa ki 
gayrimenkul satı ı em en büyük 
i racattır. em de turizm geliridir. 
Bizim sattı ımız gayrimenkuller 
sayesinde yurt dı ından döviz 
gelmekle kalmıyor  pe i sıra bu evin 
tüm dekorasyonu  elektri i  suyu  
do algazı da il yabancıya izmet 
ve ürün de satılıyor ve ekonomiye 
katkı sa lıyor. Bu düzenlemeye 
ilave gayrimenkul satı ının ayrıca 
i racat kapsamına alınması 
i racat te vikleri ve imbank 
imkanlarından da faydalanılmasını 
bekliyoruz.

nşaat şirketleri açısından yabancılara konut satmanın bir başka a anta ı 
da a bulunuyor  abancıların aldığı m lklerde KDV nin sı ırlanmasıyla em 

konut satışlarının artması bekleniyor, em de satılan konutların gelirinin 
tı kı i racat geliri gibi değerlendirilmesinin ön  açılıyor  u konudaki 

açıklama aliye akanı aci Ağbal tara ından ya ıldı  aci Ağbal, inşaat 
şirketlerinin de bu şekilde sattıkları konutlardan dolayı zerlerinde kalan 
ergi y k n  adeta i racatmış gibi dö iz kazandırıcı işlem saymak suretiyle 
bu iadeleri, zerindeki ergi y k n  kendilerine iade edeceklerini i ade etti

Ba acan 
Holding 

Yönetim Kurulu 
Başkanı rahim 

Ba acan

A BA N C I L A R  İ Ç İ N  A N İ  E İ KLER  A R

A BA N C I A A I  İ RA C A  İ B İ  A I L A C A K

 atın alınan mülklerde özellikle ticari gayrimenkuller ’den 
muaf tutuldu  sıfırlandı. 

 abancılar ürkiye’den  alırken  ödemeyecek. üzde 
’e tabi olan konutlarda da  alınmayacak. Bu maddeye yurt 

dı ında ya ayan gurbetçiler de da il edildi.
 apu arçlarında indirim yapıldı. 
  milyon dolarlık gayrimenkul alana vatanda lık verilecek.

Tanıtım çalışmaları ve teşvikler 
yabancılar nezdinde cevabını 
bulmaya başladı  Katar Ticaret 

dası Başkan Yardımcısı 
Muhammed Bin Ahmed Bin 
To ar Al Ku ari  Katar ın   
milyar dolar olan Türkiye deki 

yatırımlarının artışa doğru 
meyil gösterdiğini belirterek  

Türk şirketlerine Katar daki 
altyapı pro elerinde daha azla 

rol vermek istiyoruz  dedi  
Al Ku ari  Türk şirketlerinin  

Katar da önemli pro elere 
imza attıklarını ve ülkenin 

kalkınmasına katkı sağladıklarını 
vurgulayarak  Şu ana kadar  

milyar dolarlık rakam söz konusu  
Bu daha da artacaktır  dedi   

YABANCILAR 
TANITIMA 

A  
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Haber K N K E İ İ

YABANCI YATIRIMCILAR 
ÜRKİ E E ÇEKİLECEK

abancı uyruklu 
yatırımcıların 

ürkiye’den konut 
alması konusundaki 
te vikler in aat 
sektöründeki proje 
geli tiricisi irketleri 
ve in aat rmalarını 

eyecanlandırırken  
konunun bir 
ba ka boyutu da 

nans sektörünü 
areketlendirdi. O da konut alacak 

olanlara kredi verilmesi konusu
ürkiye’deki mevzuat  yabancı 

uyruklu alıcılara konut kredisi 
verilmesini sa lıyor  ancak 
bunun artı ürkiye’de ikamet 

etmelerinden geçiyor. olayısıyla 
yurt dı ında ya ayan ama ikinci 
evinin ürkiye’de olmasını isteyen 
yabancılar  te viklerden etkilenip 
alım yapmak isterlerse ya kendi 
ülkelerinden nansman bulmalılar  
ya da satın aldıkları konutun 

rmasıyla anla ıp özel ko ullu 
nansman sa layabilmeliler. İ te 

bu konudaki açı ı fark eden bir 
banka bugünlerde kollarını çoktan 
sıvayarak arekete geçmi  durumda.

EV TÜRKİYE’DEN, KREDİSİ 
KATAR’DAN 

Ortado u’nun en önemli nans 
kurulu larından ommercial 
Bank’ın geçen yılın son ayında 

yüzde  issesine 
sa ip oldu u ABank  

atar ürkiye 
arasında önemli 
bir projeye imza 
atıyor. ABank’ın 
yeni konut kredisi 

atarlı yatırımcıları 
ürkiye gayrimenkul piyasasına 

çekecek. ygulamayla ürkiye’de 
konut sa ibi olmak isteyen atarlı 
yatırımcılara ommercial Bank yurt 
dı ından dü ük faizle kredi verecek.

Açıklamayı yapan ABank enel 
üdürü üge ner  atarlı bir 

mü teri ürkiye’de konut almak 
istedi inde kredisini atar’dan 
verece iz. Böylece çok da a avantajlı 

ABank Genel 
Müdürü Müge 

Öner

Haber: e m  e

UR  I IN A A A AN ABANCI ALICI A İNAN MAN KÖ RÜ Ü KURULU R
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faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek. 
Bununla birlikte ipotekle ilgili 
dokümantasyon  para akı ları ve 
benzeri süreçler ABank üzerinden 
ilerleyecek. Böylece yabancı 
yatırımcılar çok da a avantajlı 

yatlarla ürkiye’den gayrimenkul 
sa ibi olabilecek  dedi. 

atar’da ommercial Bank’ın 
‘ adara’ olarak adlandırdı ı özel 
bir bankacılık anlayı ı oldu unu 
anlatan ner  zel bankacılık vaadi 
ile olu turdukları bu enstrümanla 
mü terileri  ABank olarak ürkiye’ye 
çekerek ürkiye’deki yatırım ve 
bankacılık i tiyaçlarında yanlarında 
olacak  diye konu tu. 

Abank’ın bu modelinin  yurt 
dı ındaki bankalarla i  birli i 
veya ortaklı ı olan di er bankalar 
tarafından izlenip izlenmeyece ini 
önümüzdeki günler gösterecek. 
Ancak burada ürk bankalarının 
da yabancı uyruklu vatanda lara 
kredi verme konusunda iç de ilgisiz 
olmadı ının altını çizmek gerekiyor. 
Belli artları yerine getirmesi 

alinde yurt dı ında ya ayanlara 
da kredi kullandıran bankalar 
oldu u rivayet olunuyor ancak 

enüz bankaların reklamlarında 
veya sitelerinde bu tür bilgilere 
rastlanamıyor. Bunun yerine 

ürkiye’de ya ayan yabancı 
uyruklular için mesela ‘ abancıya 

ortgage inansmanı’ adıyla 
ürünlerin pazarlandı ı görülüyor. 
Bu ürünlerde de kredi çekecek 
olanlar için er angi bir zorluk 
bulunmuyor.

ürkiye’de ya ayan yabancılara 
kredi kullanmalarını sa layacak ilk 
art ürkiye’de gösterebilecekleri 

bir ikamet adresi ve kendilerine 
ke l olabilecek bir ürk vatanda ı. 

ürkiye’de ke l gösteremeyecek 
durumda olanlar içinse sa lanan 
kolaylık  tabiyetinde oldukları 
ülkelerden  varsa gelirlerini 
belgelemek ve yurt dı ı ikametlerini 
da a detaylı bir ekilde ispatlamak. 

elirlerini belgeleyen yabancı 
uyruklu vatanda ların ürkiye’deki 
bankalardan kredi kullanabilmeleri 
için gerekenler ise u ekilde 
sıralanıyor

 atın alacakları mülkün tapusu
 i inin pasaport fotokopisi
 a adı ı ülkedeki ikamet 

adresini gösteren faturaların 
çıktısı su  elektrik

 urt dı ında çalı tı ı yerden 
imzalanmı  son  aylık bordrosu 
bu durum ürkiye’de ya ayanlar 

için geçerli de il
 urt dı ında önceki dönemlere 

ait banka esap areketlerini 
gösteren banka dekontları

 arsa üzerlerindeki gayrimenkul 
veya de erleri ispatlayan 
belgelerin fotokopisi.
Bu konuda emen er bankanın 

faiz oranları  vade seçenekleri 
gibi kredi ko ulları de i mekte ve 
yabancıyı ev sa ibi yapmaktadır. 
Bankalar arasında yabancı uyruklu 
ki i için uygulanan kredi bilgileri 
de i kenlik gösterse de resmiyette 
istenen ba lıca evraklar tüm 
bankalar için sabit olmaktadır.

abancı uyruklunun 
konut kredisi ya da mortgage 
kullanabilmesi için iki seçene i 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
ki inin bankaya giderek a sen 
ba vuru yapması di eri ise  baroya 
ba lı bir avukatın ya da er angi bir 

a sın tüm akları üzerine aldı ı bir 
vek letnameyi üzerine almasıdır.

a sen konut kredisine 
ba vuracak ki inin  bankaya sunaca ı 
evraklar  vatanda ı oldu u ülkenin 
resmi diliyle azırlanmalıdır. 

evamında ise bu belgeler gerekli 
merciler tarafından onaylanmalı 
ve imzalanmalıdır. abancı dille 

azırlanan tüm bu belgeler 
ürkiye’deki görevinde yeminli 

mütercimler tarafından ürkçe’ye 
tercüme edilmeli ve noter onayından 
geçmelidir. Bu konuda son usus 
ise  ulusal mevzuatta bulunan 
ta ınmaz mal edinimi ile ilgili 
ko ullar çerçevesinde  tapuda satı  
i lemi gerçekle tirilmeden önce ilgili 
makamlardan izin alınması. 

YABANCIYA KONUT KREDİSİ 
VEREN BANKALAR

ürkiye’de yabancıya mortgage 
veren bankalar  uygun ko ulların 
sa lanması alinde  sayısı ayli 
fazladır. abancı uyruklularda 
bankalar için potansiyel mü teri 
sıfatı ta ıdı ından  konut kredisi 
anlamında belirli farklılıklar 
olmakla birlikte   aya varan 
vadelerde ev sa ibi olabilmektedir. 

E R   MA RK A L I  K N U A N  B İ R İ  A BA N C I A A I L I 
 ürkiye lke 

üdürü erim Bertrand  
geçen yıl kampanyaların 
da etkisiyle markalı 
konutların satı  

ızının olumsuzluklara 
ra men iyi gitti ini  
toplam satılan markalı 
konutların yüzde ’ini 
yabancıların aldı ını 
söyledi. Bertrand  
geçen yıl ocakta yapılan 
markalı konut satı larının yüzde 

’ünün yabancılara yönelik 
oldu unu kaydederek  bu oranın 
ubatta yüzde  martta  

nisanda  mayısta yüzde  
olarak gerçekle ti ini bildirdi. 

aziranda tekrar yüzde ’e 
çıkan oranın temmuzda yüzde 

’e dü tü ünü aktaran 
Bertrand  arkalı 
konutlardaki yabancıya 
satı  oranımız a ustos 
ayında yüzde ’e çıkarak 
yılın en iyi üçüncü 
performansını gösterdi. 
Oranlar eylülde yüzde  
ekimde yüzde  kasımda 
yüzde  aralıkta yüzde 

 oldu  dedi. Bertrand  
yabancıya satı  oranının 

yeni yıla iyi ba lamadı ını  
ocakta yüzde  ubatta yüzde  
olarak gerçekle ti ini bildirdi. 
Bir yıl içinde yerli ve yabancıya 
satılan toplam markalı 
konutların da yüzde ’ünün 
pe in para verilerek alındı ını 
söyledi. 

REIDIN Türkiye 
Ülke Müdürü 

Kerim Bertrand
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mlak on ları nda 
bir 15 Temmuz gazisi 
Bu ay mlak onut Ba ak e ir vleri . tap’ta oturan Birgül azıcı ve erdar arun 

azıcı’nın evlerine konuk olduk. erdar arun azıcı bir  emmuz gazisi  İki 
çocuklu azıcı ailesi o zor günleri  devlet büyükleri  oturdukları sitedeki kom uları ve 
site yönetiminin de deste iyle atlatmı

Ö
ncelikle buraya 
taşınma hikayenizi 
sizden dinleyebilir 
miyiz

arun azıcı  
Burayı ta ınmamızı 

ilk önce e im istedi. Bloklar yeniydi 
ve sitenin görünümü o umuza 
gitti. ocuklarımızın ra at bir 
ekilde dı arda oynayıp  güvenli 

bir ekilde kalabilmesi için mlak 
onut’un bu sitesini terci  ettik. 
ayet de memnunuz. üzel oyun 

alanları var ve güvenlik bakımından 
çocuklarımız da biz de mutluyuz.

irg l azıcı  osyal donatı 
olarak park alanımız var  yürüyü  
alanımız var. Bizim için en önemlisi 
güvenlikli olu u. Bir güvenlik ekibi 
var  yeri geldi i zaman çocuklarımızı 
içimiz ra at evde bırakabiliyoruz.

Komşuluk ilişkileriniz nasıl
irg l azıcı  Benim im  

emmuz gazisi. Biz burayı ar amba 

günü tuttuk  uma günü e im 
gazi oldu. a  olsun kom ularım  
arkada larım bizi iç yalnız 
bırakmadı.  yıldır Ba ak e ir’de 
ya ıyordum ben zaten. Biz yo un 
bakımdayken bu evimi arkada larım 
yerle tirdi  çok yardımcı oldular. 
Bir olay oldu u zaman da emen 
müda ale ediliyor  er angi bir 
sorun oldu u zaman oturanlar 
buna izin vermiyor  tam bir aile 
apartmanı.

uma günü toplanmaları var  bir 
sitede kolay kolay böyle eyler olmaz. 

erkes birbirine yardımcı oluyor. 
ite yönetimi önemli günlerde 

etkinlikler yapıyor  bu sayede erkes 
birbiriyle tanı ıyor. eziler yapılıyor  
mesela vapur gezisi yapıldı geçen 
gün. amazan’da da iftar etkinlikleri 
olacak.

5 Temmuz gecesinden biraz 
bahsedebilir misiniz bize  

arun azıcı  ok farklı 

bir geceydi o gece. ürkiye 
um uriyeti’nin üzerine çökmü  

kabus bir geceydi. ürk insanına 
böyle bir ainli i insan kabul 
edemiyor. Bizim paralarımızla  
bizim emeklerimizle  askerimiz diye 
yeti tirdi imiz ki iler  kendi alkına 
sila  sıkıyor  kendi seçti imiz devlet 
büyüklerimize edilen te dit bize 
edilmi  sayılır  çünkü onları biz 
seçtik. Onları da  vatanı da korumak 
ve gözetmek alk olarak bizim en 
büyük görevimiz.

O gece avaalanındaydık  darbe 
giri imine kar ı koymak için. ır lı 
ta ıyıcı tank üstümüze kırdı  en önde 
bendim  dolayısıyla direkt bana 
çarptı  çarpmasıyla paletin yanına 
dü tüm  dü ünce sol tarafımdan  
kalçamdan ezdi beni. Orada uurum 
da kayboldu  ayaklarım  belim 
kırıldı  sol tarafım kırıldı  Oradaki 
insanların sayesinde ayakta kaldım  
onların yardımıyla ambulansa 

Haber Y Y NL NL Y
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OLAY OLDUĞUNDA 
TAŞINMA 
ARİFESİNDEYDİK, BURAYI 
OĞLUMUZ YUSUF İÇİN 
İSTEDİK, YUSUF BURADA 
RAHAT BİSİKLETE 
BİNECEK, RAHAT 
GEZECEK, OYNAYACAK 
DİYE DÜŞÜNDÜK.

ta ındım. ol aya ımda platin var  
sa  olsun doktorlarımız sayesinde 
çok ba arılı bir operasyon geçirdim.

irg l azıcı   gün yo un 
bakımdaydı  sürekli kan kaybetti. 
Onları atırlamıyor  biz ya adık 

epsini. ok a ır bir dönemdi bizim 
için. eni ayaklandı arun Bey   
aydır yürüyebiliyor  ondan önce 
yatalaktı. Omurilikte  disk kırıktı 

.  ay çiviler takılı kaldı.
Olay oldu unda ta ınma 

arifesindeydik  burayı o lumuz 
usuf için istedik  usuf burada 

ra at bisiklete binecek  ra at 
gezecek  oynayacak diye dü ündük. 

or bir süreçte ta ındık ama 
kom ularımız bizi iç yalnız 
bırakmadılar  epsi çok iyi insanlar. 

ite yönetimi çok iyi  mlak onut 
da ep e imi ziyarete geldi  bizimle 
çok ilgilendiler. illetvekilleri  

ükümetten temsilciler de  maddi 
manevi ep ilgilendiler er yönden 

içbir eyimizi eksik etmediler.
Konut tipi nedir evinizin, kaç 

metrekare  vinizin avantajları 
neler sizin için

irg l azıcı   evimiz  
 metrekare. vler çok güzel  

fera  ve i çili i çok iyi.  daire 
için mükemmel diyebilirim. ar 
ya dı ında erkes bize gelir  ‘karı 
sizin evde izlemek var’ derler. 

arun Beyi yürütebilece imiz 
bir düz alanın olması bizim için 
büyük avantaj oldu. i er evim 
yoku tu. er dairenin kendi otopark 
alanı var  em açık em kapalı 
otoparkımız var

arun azıcı  Büyük bir peyzaj 
alanı var görsel olarak da göze itap 
ediyor  gece ı ıklandırma yüzünden 
seyretmesi keyi i oluyor. 

sınma konusunda nasıl 
eviniz

irg l azıcı  alıtım çok iyi 

öncelikle  elektrik faturamız bu 
yüzden az geliyor. ski evimiz 
da a ufak olmasına ra men 
da a çok ödüyorduk. ı ın ava 
so uk olmasına ra men yaz gibi 
giyinebiliyoruz çünkü ısınıyoruz.  

arun azıcı  eneratörümüz 
var  bu yüzden iç elektrik 
kesintisi de ya amıyoruz  
saniyesinde devreye giriyor.

Siz kendi hayatınızda neler 
yapıyorsunuz, kaç kişilik bir 
ailesiniz

irg l azıcı  Ben ıyı 
mniyet’te çalı ıyorum memur 

olarak. ime gazilikten dolayı 
devlet memuriyet akkı verdi. O 
yatakta oldu u için ben çalı maya 
ba ladım. 

arun azıcı  Ben  sene 
yatakta kalacaktım ve gelir 
lazımdı  dolayısıyla e imi 
terci  ettim  o da devletimizin 
verdi i bu imkanla birlikte 

ıyı mniyet’te ba ladı i e. 
Ben  emmuz öncesi özel 
sektörde çalı ıyordum  özel 
oförlük yapıyordum.  
emmuz’da yaralandı ım için 

 aydır raporluyum  iyile me 
sürecindeyim. İki çocu umuz 
var  kızım üniversite birinci 
sınıfta okuyor. üçük o lum 
da Ba ak e ir’de enido an 
Okulları’nda . sınıfta okuyor.

vinizin yakınlarında 
ihtiyaçlarınızı giderecek yerler 
bulunuyor mu

arun azıcı  Alı veri  
yapabilece imiz marketimiz  
ekmekçimiz  eczanemiz   dakika 
ilerde de Ba ak e ir evlet 

astanesi var. Bölge  sene sonra 
da a da geli ecek.

Sitede olmasını istediğiniz bir 
şey var mı

irg l azıcı  etroya bir 
servisimiz olsun isterdik. 

arun azıcı  Ben bir de böyle 
güzel bir siteye güzel bir spor 
kompleksinin çok iyi olaca ını 
dü ünüyorum. a atsızlı ımdan 
dolayı egzersiz yapmam gerekiyor. 
Burada tek eksi im bir spor 
kompleksinin  tness salonunun 
olmaması
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Enerji 
kimlik 
belgesinde 
zor n  üre zatımı
Mevcut binalarda 2 

ayıs  tari inde 
ba laması planlanan 

nerji imlik Belgesi 
zorunlulu unda süre 
 Ocak ’ye kadar 

uzatıldı. 

olarak gerçekle ti ini belirtiyor.
esmi azete’de yayınlanarak 

yürürlü e giren ‘Binalarda nerji 
erformansı önetmeli inde 
e i iklik apılmasına air 
önetmelik’le enerji kimlik belgesi 

zorunlulu u süresi  Ocak ’ye 
kadar ertelendi.

DÖRDÜNCÜ KEZ ERTELENDİ
Binalarda enerjinin verimli 

kullanılması  enerji israfının 
önlenmesi ve çevrenin korunmasını 
sa lamak amacıyla  Ocak  
tari inden önce ru satlandırılan 
tüm binalara enerji kimlik belgesi 

B  alma zorunlulu u getirilmi ti. 
 emmuz  tari inden itibaren 

ba layacak zorunluluk  ‘ enüz uyum 
sa layamadık’ itirazları nedeniyle 

önce  Ocak ’e  ardından da  
ayıs ’ye ertelenmi ti. nerji 
imlik Belgesi zorunlulu u süresi 

dördüncü kez ertelenerek yeni tari  
 Ocak  olarak açıklandı.

eni yönetmelikle birlikte 
’ye kadar binalarda veya 

ba ımsız bölümlerde alım satım 
ve kiralamalarda enerji kimlik 
belgesi zorunlulu u aranmayacak. 

nerji imlik Belgesi   ayılı 
nerji erimlili i anunu ve buna 

ba lı olarak çıkartılan Binalarda 
nerji erformansı önetmeli i’ne 

göre binalarda enerjinin ve 
enerji kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılmasını  enerji 
israfının önlenmesini ve çevrenin 
korunmasını sa lamak için asgari 
olarak binanın enerji i tiyacı ve 

ürkiye’de mevcut 
binalar için  ayıs 

 itibarıyla zorunlu 
ale gelmesi planlanan 
nerji imlik Belgesi 

zorunlulu u süresi uzatıldı. 
onunun uzmanları  alen çok 

az binanın belgesini almı  olması 
nedeniyle süre uzatımının zorunlu 
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enerji tüketim sını andırması  
sera gazı salımı seviyesi  yalıtım 
özellikleri ve ısıtma ve veya 
so utma sistemlerinin verimi ile 
ilgili bilgileri içeren belgedir.

a a basit bir ifade ile 
buzdolapları  çama ır makineleri 
gibi beyaz e yalardaki ya da 
klimalardaki enerji performans 
sını andırmaları artık binalar için 
de geçerlidir. Bu sını andırmalar 
A’dan ’ye kadar yapılmı tır. A 
sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken  

 sınıfı en dü ük verimli seviyeyi 
belirtmektedir. Binalarda bu 
sını andırmayı gösteren belgeye 

nerji imlik Belgesi ya da kısaca 
B denilmektedir. onuya 

ili kin yönetmelikte B’ye ili kin 
bazı ususlar da yenilendi. İ te 
yönetmeli in tam metni

YÖNETMELİĞİN TAM METNİ
A     tari li 

ve  sayılı esm  azete’de 
yayımlanan Binalarda nerji 

erformansı önetmeli i’nin 
’üncü maddesinin birinci 

fıkrasının j  bendi a a ıdaki 
ekilde de i tirilmi tir.

j  nerji kimlik belgesi 
vermeye yetkili kurulu lar  

nerji kimlik belgesi düzenlemek 
üzere Bakanlık tarafından 
yetkilendirilmi  gerçek veya tüzel 
ki ileri

A    Aynı yönetmeli in 
’inci maddesine a a ıdaki fıkra 

eklenmi tir.
 evcut binalarda 

gerçekle tirilecek ısı yalıtımı 
faaliyetinden önce uygulayıcı rma 
ile bina sa ibi veya sa ibi adına 

areket etmeye yetkili ki i arasında 
asgari üküm ve artları k ’da 
yer alan sözle me düzenlenir.

A    Aynı yönetmeli in 
’üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasının sonuna u cümle 
eklenmi tir  Bu binalar  
ba ımsız bölümlerin ısı sayacı 
kullanılmasına olanak verecek 
ekilde  tek kolon attına sa ip 

ısıtma sistemli ve ısı sayaçlarının 
ba ımsız bölümün dı ında olacak 
ekilde projelendirilir.

A    Aynı yönetmeli in 
’uncu maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan ‘ile spor 
merkezlerinde’ ibaresinden sonra 
gelmek üzere ‘güne  enerjisi ile 
desteklenen’ ibaresi eklenmi tir.

ri im yetkisi sadece yetkili 
kurulu larda

A    Aynı yönetmeli in 
’inci maddesinin üçüncü  on 

üçüncü ve on dördüncü fıkraları 
u ekilde de i tirilmi tir   
nerji kimlik belgesi  Bakanlık 

tarafından yayımlanacak tebli le 
belirlenen formatta ve mu teviyatta 
düzenlenir.

 nerji kimlik belgesi B
 kullanılmak suretiyle düzenlenir. 

B ’ye eri im yetkisi  enerji 
kimlik belgesi vermeye yetkili 
kurulu lara verilir. Ancak  bu yetki  
enerji kimlik belgesi düzenlemeye 
yetkili kurulu  adına  düzenlenen 
e itimlere katılmak suretiyle enerji 
kimlik belgesi düzenlemek üzere 
Bakanlık tarafından B ’ye 
eri im yetkisi verilen gerçek ki iler 

tarafından kullanılır. Bu ki ilerin 
çalı makta oldu u kurulu lardan 
ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi 
düzenlemeye yetkili bir ba ka 
kurulu ta çalı maları alinde  
ayrıca e itim ve serti kalandırma 
programına katılmalarına gerek 
olmaksızın  çalı makta oldu u 
kurulu un iste i üzerine B ’ye 
eri im akkı yeni çalı tı ı kurulu  
adına tanımlanır.

 üzel ki i adına  
bünyesindeki er angi bir gerçek 
ki i tarafından düzenlenen enerji 
kimlik belgelerinin ilgili mevzuata 
uygun ekilde düzenlenmesinden  
düzenleyen ilgili gerçek ki i veya 
ki iler ile birlikte kurulu un 
sa ibi veya yöneticisi müteselsilen 
sorumludur.

A    Aynı yönetmeli in 
A maddesi a a ıdaki ekilde 

de i tirilmi tir.
A  A   eni binalar 

için  ürk ü endis ve imar 
Odaları Birli i’ne ba lı ilgili meslek 
odası tarafından  adına düzenlenmi  

YENİ YÖNETMELİKLE BİRLİKTE 2020’YE KADAR 
BİNALARDA VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE 
ALIM-SATIM VE KİRALAMALARDA ENERJİ KİMLİK 
BELGESİ ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK.
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Enerjikimlikbelgesi.
com kurucu ortağı 
Emre Ilıcalı konu 

hakkında şu 
değerlendirmeyi 

yaptı  Şu ana kadar 
mevcut binaların 

sadece yüzde 
i bu serti  kayı 

almıştı  Bu sebepten biraz da zorunlu bir 
erteleme oldu  akat bu tür ertelemeler 

trend haline gelmemeli  Bu erteleme 
bir uyarı olarak kabul edilmeli  Ayrıca  
senelik ek zamanda bu konunun hem 
kamu kurumları hem de ilgili meslek 
ve sivil toplum kuruluşları tara ından 
daha ciddi bir şekilde vurgulanması 

gerekmektedir  Aynı algı devam ederse  
 yaklaştığında da yine benzer 

bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz  
Ener i kimlik belgesi her ne kadar 

uygulamada eksikleri ve yetersizlikleri 
olsa da  özellikle mevcut binaların kayıt 

altına alınması ve ener i trendlerinin 
tespit edilmesi adına çok önemli bir 
uygulamadır ve mutlaka üzerinde 

ısrar edilmelidir  ünümüzde iletişim 
araçlarının artmasıyla  internetin 

sağladığı imkanlarla  cep tele onu 
üzerinden bile bu konuyla ilgili çalışmayı 

başlatmak mümkündür  nemli olan 
bina yönetimlerinin bu konuyu ciddiye 

alması ve nasılsa ertelenir algısına 
kapılmamasıdır

MEVCUT 
A A  

A  
 

  
A

Emre lıcalı

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU SÜRESİ
DÖRDÜNCÜ KEZ ERTELENEREK YENİ TARİH
1 OCAK 2020 OLARAK AÇIKLANDI.

serbest mü avirlik ve mü endislik 
izmetleri belgesi ile enerji kimlik 

belgesi düzenleme e itimini 
ba arı ile tamamlayan personel 
bulunduran gerçek veya tüzel 
ki ilere Bakanlıkça enerji kimlik 
belgesi verme yetkisi verilir.

 evcut binalar için  enerji 
kimlik belgesi düzenleme e itimini 
ba arıyla tamamlayan personel 
bulunduran  sayılı anun 
kapsamında bina kategorisinde 
yetkilendirilmi  olan enerji 
verimlili i danı manlık irketlerine 
Bakanlıkça enerji kimlik belgesi 
verme yetkisi verilir.

 Ayrıca mevcut binalar için  
a a ıda belirtilen artları sa layan 
gerçek veya tüzel ukuk ki ileri 
de  bu artların sa landı ının ilgili 

evre ve e ircilik İl üdürlü ünce 
tespit edilmesi üzerine Bakanlıkça 
enerji kimlik belgesi vermeye 
yetkilendirilir

a  ürk ü endis ve imar 
Odaları Birli ine ba lı ilgili meslek 
odası tarafından adına düzenlenmi  
serbest mü avirlik ve mü endislik 

izmetleri belgesine sa ip olmak.
b  nerji kimlik belgesi 

düzenleme e itimini ba arıyla 
tamamlayan personel bulundurmak.

c  nerji aynaklarının ve 
nerjinin ullanımında erimlili in 

Artırılmasına air önetmelik 
uyarınca düzenlenmi  tüt roje 

erti  kasına sa ip personel 
bulundurmak.

ç  ürk Akreditasyon urumu 
tarafından akredite edilmi  ulusal 
veya uluslararası laboratuvarlar 

tarafından kalibre edilmi  ve 
etiketlenmi  ısı ve sıcaklık 
görüntüleme ci azına sa ip olmak.

 amu kurum ve 
kurulu ları  enerji kimlik belgesi 
düzenleme e itiminde ba arılı 
olan bünyelerindeki personeli ile 
binalarına enerji kimlik belgesi 
düzenleyebilir.

 nerji kimlik belgesi vermeye 
yetkili kurulu ların bu belgelerin 
düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin 
denetimi Bakanlık tarafından yapılır 
veya yaptırılır. nerji kimlik belgesi 
vermeye yetkili olanların yetkilerini 
kötüye kullandıklarının veya gerçe e 
aykırı belge düzenledikleri tespit 
edilen enerji verimlili i danı manlık 
irketleri nerji ve abii aynaklar 

Bakanlı ına  di er gerçek veya 
tüzel ki iler ise ilgili meslek 
odasına bildirilir ve aklarında 
yapılacak inceleme ve soru turma 
sonuçlanana kadar bunların enerji 
kimlik belgesi verme yetkileri 
askıya alınır. Bakanlık tarafından 
yapılan bildirimler neticesinde  
serbest mü avirlik ve mü endislik 

izmetleri belgesi veya  sayılı 
anun kapsamında aldıkları yetki 

belgesi iptal edilenlerin veya bu 
belgeleri bir yıl içinde üç defa askıya 
alınanların enerji kimlik belgesi 
verme yetkileri  bir da a verilmemek 
üzere Bakanlık tarafından iptal 
edilir.
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Her il için özel imar 
y ne meliği geliyor
ogan ölü’nün dip temizli i çalı malarını yerinde inceleyen Bakan e met 
z aseki er il için özel imar yönetmeli i azırladıklarını açıkladı.

nkara ölba ı’ndaki 
Mogan Gölü’nün dip 
temizli i çalı malarını 
incelemek üzere 
bölgeye giden evre 
ve e ircilik Bakanı 

e met z aseki  
İmar yönetmeliklerini 

yeniden ele aldık. 
skiden tüm ürkiye’de 

geçerli olan bir imar 
yönetmeli i vardı. 

İstanbul’un imar yönetmeli i ile 
iirt’in imar yönetmeli i aynıydı. 

Bu do ru bir ey de il. İmarın 
de i mez kurallarını yazdık. Bütün 
illere gönderdik. Oradan gelecek 
özellikleri  da il ettikleri detayları 
da alarak er ilin imar yönetmeli ini 
ayrı çıkaraca ız. Ankara’nın imar 
yönetmeli i ayrı  ivas’ın  Artvin’in 
ayrı olacak. ski yönetmeliklerde 
bizi ra atsız eden  senelerdir 
uygulandı ında kar ımıza çarpık 

bir yapıla ma olarak çıkan birkaç 
usus vardı. Bunları da denetleyip  

düzenliyoruz  açıklamalarında 
bulundu.

BODRUM VE BAHÇEDE 
OTOPARK, EMSALE 
GİRMEYECEK

z aseki  konu akkında bazı 
tedbirler de aldıklarını aktararak  

msal dı ı alanlar diye bir kavram 

vardı.  metrelik bir evde  
metrelik de balkon yaptı ını iddia 
ederek insanlar evi bir anda  
metrekareye çıkarabiliyorlardı. 
Bunlara set geldi. orunluluk olarak 
bundan sonra ’ncı ayın ’undan 
itibaren ba layacak er daire için bir 
otopark zorunlulu u var. er yerde 
bu mümkün olmayabilir. Bodrumda 
iki kat da a otopark yapıldı ında 
emsalden saymayaca ız. Ba çe 
mesafelerinin içinde otopark 
olarak düzenlendi inde onları 
emsalden saymayaca ız. Otopark 
yapılabilmesi için tüm tedbiri 
alıyoruz. Otoparklar için de sıkı 
bir denetim getiriyoruz  ifadelerini 
kullandı.

ANKARA’NIN İMAR 
YÖNETMELİĞİ AYRI, 
SİVAS’IN ARTVİN’İN 
AYRI OLACAK.
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I  İCARE  
E CARİ 

İ LEMLER 
EN E İ

 yılında 
 milyar 

dolar olan 
i racatımız 

 yılında 
 milyar 

dolara 
ula mı tır.

D
ı  icaret  malların ve sermayenin 
ulusal sınırların dı ına akı ıyla 
ilgilidir. ı  ticaret alım satım 
i lemlerinin teslimi açısından 
it alat ve i racat olmak üzere 

iki ekilde gerçekle ir. lke ekonomisinin 
kalkınmasında i racat önemli bir yere sa iptir. Bu 
nedenle ülkelerde i racatın artırılması  it alatın 
azaltılması önemli ede er arasındadır. lkelerin 
bu ede ere ula mak için aldıkları kararlar ve 
tedbirler dı  ticaret politikasını olu turur.

ari açık  bir ülkenin it al etti i mallara 
ödenen miktarın i raç etti i malların getirdi i 
gelirden fazla olma durumudur. Bir ülkenin 
it al etti i mallara ve izmetlere ödedi i miktar  
i raç etti i mallar ve izmetlere ödedi i miktarı 
a ıyor ise cari açık olu ur. ari açık ülkenin dı  
i lemlerinin esaplanmasında önem ta ır. Aynı 
zamanda ödemeler bilançosu dengesinin de 
önemli bir unsurudur.

ari açık esaplaması  kalemden olu maktadır  
uluslararası mal ticareti  izmetler esabı ve 
transferler esabı. luslararası mal ticareti 
durumunda  yani ülkeler arası it alat ve i racat  
cari açık olu ma olasılı ı yüksektir. a ımacılık  
sigortacılık ve turizm gibi izmetler  izmetler 

esabı kapsamı altında de erlendirilir. ransfer 
esaplarında yani yurt dı ında çalı an ülke 

vatanda larının getirdi i döviz ve ülkede çalı an 
yabancı ülke vatanda larının 
gerçekle tirdi i döviz çıkı ı 
farklarından da cari açık 
olu ur. Bu üç durumun 
sonucunda ülkeye giren 
döviz miktarı ülkeden çıkan 
döviz miktarından az ise cari 
açık olu ur.

Haber
Ha ırlayan  Hakan AKBULUT

İ K İ N L İ
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ürkiye ekonomisinin dı  ticaret açısından 
son on be  yıllık seyrine baktı ımızda bu alanda 
çok ciddi bir geli me gözlemlemekteyiz. ekil 
’deki gra kte de görüldü ü gibi  yılında 

 milyar dolar olan i racatımız  yılında 
 milyar dolara ula mı tır. Bu rakam dört 

katın üzerinde bir artı a tekabül etmektedir. 
Bu artı  aynı dönemde ya amı  oldu umuz 

ızlı ekonomik büyümenin de en önemli 
sebebi olmu tur. ine  yılında  milyar 
dolar olan it alat rakamı  yılında  
milyar dolara çıkmı tır. Buradaki artı  da  
kat olarak gerçekle mi tir. abii ki ülkemizin 
it alatında enerji it alatının payı büyüktür. 

 yılı ba ında yakla ık  dolar seviyesinde 
olan brent petrolünün bugün  dolara 
çıkmasının it alat rakamları üzerinde olumsuz 
etkisi olmu tur. ine de enerji it alatından 
kaynaklanan bu a ır faturaya ra men  
yılında yüzde  olan i racatın it alatı kar ılama 
oranı  yılı itibarıyla yüzde  seviyesine 
çıkmı tır. konomik büyümenin en önemli 
dinamiklerinden biri olan i racat alanında 

ürkiye çok önemli bir mesafe kat etmi  ve 
ekil ’te görüldü ü gibi i racat artı ında uro 

bölgesi ülkeleri ortalamasını ve uro bölgesi 
içerisinde bulunan İspanya  ortekiz  İtalya 
ülkelerini geride bırakmı tır. 

ari açık yıllar itibarıyla sorun olmaya 
devam etmi tir. Oransal olarak cari açıkta 
iyile me görülmemekle beraber cari açı ın 

nansmanının kalitesinde ciddi anlamda mesafe 
kaydedilmi tir. Burada ba setmemiz gereken 
en önemli usus do rudan yatırımlardır. 

o rudan yatırımı ya da di er adıyla ‘do rudan 
yabancı sermaye yatırımları’ bir ülke sınırları 
dı ındaki yatırımcıların ilgili ülkeye yaptıkları 
reel  yani üretime dönük yatırımlar olarak 
tanımlayabiliriz. Bu özelli i nedeniyle do rudan 
yatırımlar portföy yatırımları gibi kısa vadeli 
de ildir. aynaklar ülkeye uzun vadeli olarak 
girer ve üretime  isti dama genel anlamda 
ekonomiye olumlu katkıları uzun süre devam 
eder. Ayrıca do rudan yatırımların yüksekli i 
ekonomik ve siyasi istikrara olan güvenin en 
temel göstergelerinden biridir.    
yılları arası yıllık ortalama do rudan yatırım 
rakamı  milyar dolar iken bu rakam  
yılında  milyar dolara kadar yükselmi   
yılında  milyar dolar ve  yılında  
milyar dolar olarak gerçekle mi tir. Bölgesel 
ve küresel bunca riske ra men ürkiye’nin 
ekonomik istikrarını korumasında do rudan 
yatırımların bu seviyelerde gerçekle mesinin 
etkisi büyüktür.

EKİL 

EKİL 

EKİL 
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Röportaj

zmir lge i 
ile ilgileniyor z

iya kalem ü endislik O İcra urulu yesi 
İbra im a raman ile mlak onut için bir 
röportaj gerçekle tirdik. 

xpo Turkey by Qatar sizin 
için nasıl geçti  enel bir 
değerlendirme alabilir 
miyiz  

uar çok areketli 
geçti. zellikle mlak 

onut temsilcili inin 
altında katılmı  olmamız 
bize büyük avantaj sa ladı. 

mlak onut bilinen bir 
rma  devlet irketi olması 

dolayısıyla ürkiye’ye 
yatırım yapmak isteyen 
yatırımcıların mlak 

onut projelerini terci  ettiklerini 
görüyoruz. Bu konuda mlak onut 

İ İ K N

projelerine dönük olarak ciddi bir 
teveccü  var.

Bu da güvenden kaynaklanıyor 
çünkü kendi ülkeniz dı ında bir 
yatırım yapıyorsanız o yatırımda 
güven ararsınız. üvenin oldu u 

er yerde yatırımcı olur  o yüzden 
da a çok yatırım yapmak isteyenler  

ürkiye’den gayrimenkul almak 
isteyenler bu güveni arıyorlar. 
Bu güveni de mlak onut’ta 
bulduklarını görüyoruz. mlak 

onut emsiyesi altında fuarda 
olmaktan mutluluk duyduk  ciddi 
bir ilgi gördük.

Köy projesi nasıl gidiyor  . ve 
. tap satışları ile projenin satışa 

çıkacak olan . tabı hakkında 
bilgi verebilir misiniz

Birinci etabın yakla ık yüzde 
’ını sattık  emen emen 

tamamlandı satı larımız  çok az 
bir ünite kaldı elimizde . tap’ın 
teslimini in alla  bu sene sonundan 
itibaren yapmaya ba lıyoruz. . 

tap’ta da yüzde ’ler civarında 
bir satı ımız oldu. zellikle 
son kampanya ile beraber satı  
tra imizde ciddi bir artı  oldu. 

. tap satı larımızı da ’nin 
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KÖY 3. ETAP SATIŞLARIMIZI 2017’NİN SONU 
İTİBARIYLA EYLÜL EKİM GİBİ AÇMAYI PLANLIYORUZ.

KAMPANYA 
CİDDİ 
ANLAMDA 
BİR SATIŞ 
GETİRDİ. 
SON 3 AYDA 
YAKLAŞIK 
120 MİLYON 
TL’LİK BİR 
SATIŞ YAPTIK.

sonu itibarıyla ylül kim gibi 
açmayı planlıyoruz. rojemiz tuttu  
satı larımızdan memnunuz. İn alla  
teslimlerle beraber de çok güzel bir 
proje oldu unu erkes görecek.

. Köprü ve Kuzey toyolu 
sizin projenize nasıl bir değer 
kattı

ok de er kattı. Bizim 
projemizden . öprü’ye ula mak 

 dk. emen . öprü’ye 
ula abiliyorsunuz. . öprü 
üzerinden emen kar ıya geçmek  
yine kuzey armara üzerinden 

. avalimanı’na ula mak çok 
kolay. Buna ilaveten Atatürk 

avalimanı’na ula mak da çok kolay. 
 dk’da emen ekeriyaköy’den 

Atatürk avalimanı’na   dakikada 
da yeni açılacak avalimanına 
ula mak mümkün ale geldi. 

ayırba ı üneli ilyos’a çıkacak 
olan bir tünel yapılacak. Bütün 
altyapı çalı maları İBB tarafından 
tamamlanıyor. ünkü aslak 

event attının u an . öprü’ye 
bir çıkı ı yok. . avalimanı ile 
beraber o çıkı ın mutlaka verilmesi 
gerekiyor. olayısıyla aslak event 
aksının . öprü’ye ba lantısı da 

emen bizim projenin oradan 
olacak. olayısıyla bütün bunları 
alt alta topladı ımız zaman  

ekeriyaköy’e yatırım yapmak  
projemiz öy’e yatırım yapmak 
güzel ve kazançlı olacak.

rojeden daire satın alanlar 
ne kadar prim kazandı  İlk 
satışlarınızdaki metrekare 
iyatlarınız ve . tap’taki 

metrekare iyatlarınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz  

etrekare yatlarında yakla ık 
 bin ’ye geldik. İlk ba ladı ımız 

yatlar . .  civarındaydı 
dolayısıyla yüzde  bir prim 
potansiyeli oldu. . tap’ta  
binlerden ba layaca ız  er alde 

 binlere do ru gider diye 
dü ünüyorum.

Katar bölgesinden konut 
sattığınız yabancı oturumcu ya da 
yatırımcı var mı

zellikle orada çalı an ürkler’in 
bir teveccü ünü görüyoruz. Bizden 
ciddi anlamda ev alanlar oldu. Bir de 
özellikle bizim projemizle ilgilenen 
yatırımcılar var. Bizim proje ye il bir 

proje  bir de gayrimenkulde ciddi 
anlamda bir yatırım fırsatı oldu unu 
görüyorlar  bu anlamda yatırım 
yapanlar var. atırımcı olarak  ev 
alıp  o evleri tekrar sattırıp oradan 
para kazanmak isteyen yatırımcılar 
bunlar.

Son dönemde çok güzel 
kampanyalar yaptı mlak Konut 

,  ay vadeyi gördük bu 
kampanyalardan yaptığınız 
satışlar hakkında bilgi alabilir 
miyiz

ampanya ciddi anlamda bir 
satı  getirdi. zellikle son  ayda 
yakla ık  milyon ’lik bir satı  
yaptık. Bu rüzgarın olu ması tabii 

areketlilik getiriyor  bu da erkese 
yarıyor. mlak onut sektörün 
en önemli dominant partneri 
oldu undan dolayı  i in içinde 
oldu unda olu turdu u rüzgar 
iddetli oluyor. epimiz de bundan 

faydalanıyoruz  urat urum’a 
tekrar çok te ekkür ediyoruz.

atay mimaride 
projeler geliştiriyorsunuz. 

umhurbaşkanının yakın 
zamandaki açıklamalarından 
biri yatay mimariye yönelme 
hususunda oldu. eni projeleriniz 
hakkında bilgi alabilir miyiz

eni projelerimiz var  
önümüzdeki dönemde açıklamayı 
planladı ımız. öy projesinin belli 
bir noktaya gelmesini bekliyorduk  
çok ükür belli bir noktaya geldi. 

abii yatay konseptte proje 
yönetmek zor bir i . aliyetli bir 
i  maliyetleri çok iyi yönetmek 
gerekiyor. aliyetleri çok iyi 

yönetmezseniz ciddi manada bir 
zarar görebilirsiniz. Biz burada 
ba arılı oldu umuzu dü ünüyoruz. 

ecrübemiz de fazla  mlak 
onut’un bundan sonra yönetece i 

yatay konseptli projelerde yer 
almak isteriz. Onun dı ında yeni 
projelerimiz olacak  onları da sene 
sonuna do ru açıklayaca ız.

mlak Konut’un ihale edeceği 
arsalarda sizi görebilecek miyiz

izibilite açısından uygun ve 
ticari oldu unu dü ündü ümüz er 
yerde oluruz. Bir de tecrübemizi 
yansıtaca ımız er yerde oluruz. 

ecrübeye bir yatırım yapıyorsunuz  
tecrübe biriktirmek kolay de il. 

olayısıyla birikmi  bir tecrübeyi 
kullanmak aslında çok önemli bir 
yatırım aracını kullanmak anlamına 
ge liyor. atay konseptte üretilecek 
olan projelerde olaca ız. İstanbul 
dı ında da fırsatlar oldu unu 
görüyoruz. zellikle İzmir 
bölgesiyle ilgileniyoruz.

nadolu’da projeleriniz 
olacak mı

Anadolu’yu da 
de erlendiriyoruz. Ancak 
İzmir bölgesini özellikle 
de erlendiriyoruz  altyapı 
açısından. iddi bir altyapı yatırımı 
çekiyor  özellikle anakkale 

öprüsü ile beraber ula ım 
aksının orayı çok ra atlayaca ını 
dü ünüyoruz. İzmir örfez’de 
tünel projesi var. Bu  ciddi altyapı 
projeleri yapılacak anlamına geliyor. 

olayısıyla altyapı projelerinin 
oldu u yerlerde güzel i ler çıkar  biz 
de oralarda olmak istiyoruz.
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M A R İ N  A I R I M L A R I 

CUM URBA KANI ER AN 
İLE İZME E İR İ

um urba kanı ecep 
ayyip rdo an  
ardin’de O İ 

tarafından tamamlanan 
konut ve sosyal tesislerin 
de yer aldı ı toplu 
açılı ları gerçekle tirdi.

T
O İ’ye ait toplam 
yatırım bedeli yakla ık 

 milyon  olan  
ardin merkezde 

.  konut  ilkö retim 
okulu   sosyal tesis   ticaret 
merkezi  cami uygulamalarının 
açılı  törenleri um urba kanı 

ecep ayyip rdo an’ın katılımıyla 
gerçekle tirildi.

rdo an  törene katılan 
vatanda lara itaben yaptı ı 
konu mada  ardin’de  milyon 
tutarında   projenin toplu açılı  
törenini yapıyoruz. O İ’nin burada 
ciddi yatırımları var. ıkılmı  
yakılmı  bütün binaları O İ ele 
aldı  süratle yapıyor. Açılı ı yapılan 
eserlerin ayırlı olmasını Alla ’tan 
temenni ediyorum  ifadelerini 
kullandı.

um urba kanı rdo an  eme i 
geçen erkese te ekkür ederek  

O İ tarafından il genelinde 
in a edilecek .  konut ile ticari 
birimlerden  . ’nin temel atma 
törenini usaybin’den canlı ba lantı 
ile gerçekle tirece iz  diye konu tu.

O İ tarafından usaybin’de 
in a edilecek konutlar akkında 
bilgi veren rdo an  İn alla  
yıl sonunda konutların ana tar 
teslimini de burada beraber 
gerçekle tiririz  müjdesini payla tı.

O İ  bugüne kadar ardin’de 
.  konut uygulaması yanı sıra   
astane  yataklı   sa lık oca ı  
 lise  derslikli   ilkö retim 

okulu  derslikli   pansiyon  
ki ilik   spor salonu   kütüp ane  

 ticaret merkezi   sosyal tesis ile  
cami ve adırvan in a etti.
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anlı r a da ak 
a i leri elirlendi

O İ tarafından anlıurfa erkez a uk Bölgesi’nde in a edilen .  
konutun ak sa ipleri kura ile belirlendi. 

urası çekilen 
.  konutun 

’u  
ve ’i  
planında in a 
edildi.  
planındaki 

konutlar .  ’den ba layan 
taksitlerle yüzde  yüzde  yüzde 

 pe inat ve    ay vade  
 planındaki konutlar ise .  

’den ba layan taksitlerle yüzde 
 yüzde  yüzde  pe inat ve 
   ay vade seçenekleri ile 

satı a sunuldu.
anlı bir kentsel ya am ede yle 

tasarlanan anlıurfa a uk 
projesinde sosyal altyapılara eri im 
kolaylı ı gözetilirken  bisiklet yolları  
güvenli avlular ve di er sosyal 
alanlarda semt kültürünü yansıtan 
bir tasarım yakla ımı benimsendi.

ŞEHİTLER VE ENGELLİ 
VATANDAŞLAR EV SAHİBİ 
OLDU

rojede  ana ticaret aksının 
meydan ile bütünle mesi sa lanarak  
sosyal donatılar bu alanda toplandı. 
Ana yol aksının meydanla bulu ması 
projede bütünlü ü sa lama 
amaçlı dü ünülerek meydana çok 
amaçlı salon ve  ki ilik cami 
konumlandırıldı. Olu turulan bu 
meydan içeri i ticari ve sosyal 
donatılarla bir alt merkez olarak 
tasarlandı. onut blokları ile cami 
ve ticaret merkezi cep elerinde ise 
yöresel mimariden esinlenilerek 
geli tirilen tasarım uygulamalarına 
yer verildi.

 planındaki  konuta tam 
.  ba vuru yapıldı. urada  
e it ailesi ile  engelli vatanda  da 

konut sa ibi oldu. 
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ani a ya 
 kon

geliyor

Elazığ da sı emekli daha önce 
hak sahipliği kurası çekilmiş  u 
ise alt gelir grubu vatandaşlar için 
yapılan  konutun kurası çekildi  

 planında tasarlanan pro ede  
 emekli konutu  yüzde  yüzde 

 peşinat ve   ay vade 
seçenekleri ile satışa sunuldu
Alt gelir grubu konutlara vatandaşlar 
ilgi gösterdi   konuta  başvuru 
yapıldı  Konutlar yüzde  peşinat ve 

 ay vade ile satışa sunuldu
eleneksel ve modern mimari 

sentezlenerek tasarlanan pro ede  
ahşap görünümlü cephe elemanları 
ve zemin kat seviyesinde taş 
kaplama  dekorati  pencereler 
gibi özellikler modernize edilerek 
uygulandı  ro e kapsamında 
konutların yanı sıra ayrıca cami de 
inşa edildi

O İ tarafından anisa’nın 
unusemre İlçesi Akgedik 
a allesi’nde in a edilecek  

konutun i alesi yapıldı. 
anisa Akgedik projesi . etap 
kapsamında .  konut 
tamamlanmak üzere. .  konuttan 
olu an . etapta çalı malar yapılan 
. kısım  konut i alesi ile devam 

ediyor.  ayıs’ta gerçekle tirilen 
i ale kapsamında ayrıca  dükkan  
cami ile altyapı ve çevre düzenleme i i 
yer alıyor.

a alle konseptli projede  
yerle im alanı dükkanları  camisi  meydanları  parkları  
peyzajı ve sosyal donatılarıyla nitelikli sosyal çevre 
imkanı sunan  aynı zamanda kente de er katacak yeni 
bir ya am merkezine dönü üyor. 

onutların dı  cep elerinde geleneksel mimari 
yapı elemanları yalın bir dille ele alınarak  projeye ait 
mimari bir kimlik olu turuldu. Ba çe  rekreasyon ve 
oyun alanları gibi i tiyaçların kar ılanması için alanda 
iç avlular  yapılar arasında kalan ye il alanlar fonksiyel 

ale getirildi. roje toplamında .  konutun yanı sıra 
 ilkö retim   ortaokul   lise   anaokulu   ticaret 

merkezi ile  cami in a edilecek.

ELAZI  K NU LARININ 
AK A İ LERİ BELİRLEN İ
K  tara ından Elazığ ın a ran 

a allesi nde inşa edilen 3  konutun 
ak sa i leri kura ile belirlendi  



59A  O
A  

ürkiye nin arklı illerinde 
 ar a a ışa çık ı

O İ toplam 
.  metrekare 

büyüklü ündeki  
adet arsayı satı a 
çıkardı.

T
O İ  Adana  Ankara  

iyarbakır  lazı  
aziantep  iresun  

İstanbul  İzmir  
arabük  amsun  iirt  

ekirda  rabzon ve an’da toplam 
.  metrekare büyüklü ünde 
 adet arsayı konut  ticaret  

özel sa lık  özel kre anaokulu  
özel e itim  özel ilkö retim  özel 
ortaö retim  bakım ve akaryakıt 
istasyonu  kentsel servis  konut dı ı 
kentsel çalı ma alanları  yakla ık 

 milyon  mu ammen bedelle 

açık artırma yöntemi ile satı a 
sundu. üzayede  ayıs  
tari inde saat ’da O İ’nin 
Ankara Bilkent’teki merkezinde 
yapılacak.

SATIŞA SUNULAN ARSALAR:
Ankara’da konut  ticaret  özel 

sa lık  özel kre  özel e itim  özel 
ortaö retim imarlı arsaları

Ankara ursaklar ve 
enima alle’de konut  ticaret  
ankaya Alacaatlı’da özel kre  

e itim  timesgut ryaman’da özel 
anaokulu imarlı arsaları pe in  

timesgut A a ıyurtçu’da özel 
ortaö retim imarlı arsası ise yüzde 

 pe in  ay vade artlarıyla satı a 
sunuldu.
 İstanbul’da bakım ve akaryakıt 

istasyonu  konut  özel e itim ve 
ilkö retim imarlı arsaları

 İstanbul Ba ak e ir 

ayaba ı’nda bakım ve 
akaryakıt tesis imarlı arsa  özel 
e itim ve ilkö retim imarlı arsa 
ile artal’da konut imarlı arsa 
pe in yatına

 İzmir e me’de konut ve 
ticaret imarlı  arsa  Alia a’da 
ise konut ve ticaret imarlı  
arsa pe in yatına  aziantep 

e itkamil  Beylerbeyi’nde  
konut ve  kentsel servis arsası 
pe in yatına  

 iyarbakır’da konut dı ı kentsel 
çalı ma imarlı arsaları ve 
merkezi i  imarlı arsası

 iyarbakır eni e ir  
çkuyu’da  adet konut dı ı 

kentsel çalı ma imarlı arsa ile 
merkezi i  imarlı arsa pe in 

yatına
 arabük erkez  Be binevler’de 

 adet konut imarlı arsa pe in 
yatına satı a sunuldu.
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İ ANBULUN  
 A A AN ARİ İ 

n çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya  sanat ve 
mimarlık tari i açısından dünyanın önde gelen yapılarından biri.
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ünyanın en 
önemli mimari 
eserlerinden biri 
olarak gösterilen 
Ayasofya  bugüne 
kadar ayakta 
kalmasıyla da 
geçmi e bir ı ık 
tutuyor. Aynı 
yerde üç kez in a 
edilen Ayasofya  

o u oma 
İmparatorlu u’nun İstanbul’da 
yapmı  oldu u en büyük kilisedir. 

örkemli yapısı ve i levselli i ile 
sanat dünyası için de önemli bir 
eserdir. Ayasofya ustafa emal 
Atatürk’ün emri ve Bakanlar urulu 
kararı ile müzeye çevrilmi  ve  

ubat ’de müze olarak  yerli ve 
yabancı ziyaretçilere açılmı tır. 

Ayasofya  adını ‘kutsal  aziz’ 
anlamına gelen aya ve ski 

unanca’da bilgelik anlamına gelen 
‘sofya’ kelimelerinin birle iminden 
alır. olayısıyla ‘aya sofya’ adı 
‘kutsal bilgelik’ ya da ‘ila  
bilgelik’ anlamına gelmekte olup  
Ortodoksluk mez ebinde anrı’nın 
üç niteli inden biri sayılır. . yüzyılın 
ünlü bilim adamları   zikçi iletli 
İsidoros ve rallesli matematikçi 

Ant emius’un yönetti i Ayasofya’nın 
in aatında yakla ık .  i çinin 
çalı tı ı ve üstinyen’in bu i  için 
büyük bir servet arcadı ı belirtilir.  

İlk yapıldı ı yıllarda egale 
kklesia Büyük ilise  olarak 

geçen yapı  . yüzyıldan itibaren 
Ayasofya utsal Bilgelik  olarak 
adlandırılmı . Ayasofya o u oma 
döneminde İmparatorluk ilisesi 
olması nedeniyle İmparatorların 
taç giyme merasimlerinin yapıldı ı 
mekan olarak kullanılmı . Bu 
sebeple Ayasofya’da ana mekanın 
naos  sa ında bulunan  renkli 

ta lardan yuvarlak ve geçmeli 
desenli yer dö emesi omp alion  

o u oma İmparatorlarının taç 
giydi i bölümdür. 

Birinci kilise  İmparator 

onstantinos  tarafından 
 yılında yapılmı tır. stü 

a ap çatı ile örtülü  uzunlu una 
geli en bazilikal  planlı birinci 
yapı  İmparator Arkadios’un 

 karısı İmparatoriçe 
udoksia ile İstanbul atri i 

İoannes rysostomos arasında 
çıkan anla mazlıklar nedeniyle  
patri in sürgüne gönderilmesi 
üzerine  yılında çıkan alk 
ayaklanması sonucunda yıkılmı . 

ünümüzde patri in mozaik tasviri  
Ayasofya’nın kuzey tymp anon 
duvarında görülebilmekte. Bugün  
ilk kiliseye ait er angi bir kalıntı 
bulunmamakla birlikte  müze 
deposunda bulunan egale kklesia 
damgalı tu laların bu yapıya ait 
oldu u dü ünülüyor.

İkinci ilise  İmparator . 
eodosios  tarafından 
 yılında yeniden in a ettirilmi tir. 

ilise  İmparator ustinianos’un 
 saltanatlı ının . yılında  

aristokrat kesimi temsil eden 
maviler ile esnaf ve tüccar kesimi 
temsil eden ye illerin İmparatorlu a 
kar ı birle mesi sonucunda çıkan ve 
tari te ‘ ika İsyanı’ olarak geçen  
büyük alk ayaklanması sırasında  
Ocak  yılında yıkılmı .

AYASOFYA, ADINI 
‘KUTSAL, AZİZ’ 
ANLAMINA GELEN AYA 
VE ESKİ YUNANCA’DA 
BİLGELİK ANLAMINA 
GELEN ‘SOFYA’ 
KELİMELERİNİN 
BİRLEŞİMİNDEN ALIR.

Ziyaret Saatleri:  Yaz sezonu-  nisan -  ekim arası  -  Kış sezonu-  ekim -  nisan arası  - 
 TL

• Ayaso ya Müzesi  kış tari esine göre  müzeye son giriş  olmak üzere -  saatleri arasında  yaz tari esine 
göre ise  müzeye son giriş  olmak üzere -  saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir  Müze Kart  müze 
gişelerinden temin edilebilmektedir

•  tarihine kadar pazartesi günleri dahil ha tanın yedi günü ziyarete açıktır  
Ayaso ya Müzesi  Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü yarım gün ziyarete kapalıdır

AYASOFYA 
 

A  
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İ

ünümüz Ayasofya’sı ise 
İmparator ustinianos  
tarafından dönemin iki önemli 
mimarı olan iletos’lu ilet  
İsidoros ile ralles’li Aydın  
Ant emios’a yaptırılmı . ari çi 

rokopios’tan alınan bilgilere göre  
 ubat  yılında ba layan in a  

 yılda tamamlanmı  ve kilise  
Aralık  yılında törenle ibadete 
açılmı tır. 

Ayasofya’nın açılı  günü 
İmparator ustinianos’un  mabedin 
içine girip  anrım bana böyle bir 
ibadet yeri yapabilme fırsatı sa ladı ın 
için ükürler olsun  dedi i ve 

udüs’teki z. üleyman abedi’ni 
kastederek y üleyman seni geçtim  
diye ba ırdı ı rivayet edilir.

MİMARİ YAPISI
Ayasofya mimari yönden 

incelendi inde orta nef denilen 
büyük bir orta mek n  kuzey 
ve güneyde yer alan iki yan nef  
do u ucunda yer alan absid ve 
batı kısmında kapıların yer aldı ı 
iç ve dı  nartekslerden meydana 
gelmi tir. .  metrekarelik bir 
yüzölçümüne sa ip Ayasofya iki 
katlı bir yapıdır.

İmparator ustinianos 
Ayasofya’nın da a görkemli ve 
gösteri li olması için  maiyetindeki 
tüm eyaletlere aber göndererek  en 
güzel mimari parçaların Ayasofya’da 
kullanılması için toplatılmasını 
emretmi . Bu yapıda kullanılan 
sütun ve mermerler  Aspendos  

p esos  Baalbek  arsus gibi 
Anadolu ve uriye’deki antik 
e ir kalıntılarından getirilmi . 
apıdaki beyaz mermerler armara 

Adası’ndan  ye il somakiler riboz 
Adası’ndan  pembe mermerler 
Afyon’dan ve sarı mermerler uzey 
Afrika’dan getirilerek Ayasofya’da 
kullanılmı . apının iç kısmında 
yer alan duvar kaplamalarında  
tek blok alinde mermerlerin ikiye 
bölünerek yan yana getirilmesi ile 
simetrik ekiller ortaya çıkarılmı  
ve damarlı renkli mermerlerin iç 
mekanda kullanılmasıyla dekoratif 
bir zenginlik olu turulmu . Ayrıca  
yapıda fes Artemis apına ı’ndan 

TEMMUZ 2016’DA AYASOFYA MÜZESİ’NDE 
DÜZENLENEN KADİR GECESİ PROGRAMINDA, 85 
YIL ARADAN SONRA SABAH EZANI OKUNDU. 

getirilen sütunların ne erde  
ısır’dan getirilen  adet por r 

sütununun ise yarım kubbeler 
altında kullanıldı ı bilinir. apıda 

 tanesi alt galeride   tanesi ise 
üst galeride olmak üzere toplam  
adet sütun bulunmaktadır.

Ayasofya’nın mermer kaplı 
duvarları dı ındaki tüm yüzeyler 
mozaiklerle süslüdür. ozaiklerin 
yapımında altın  gümü  cam  pi mi  
toprak ve renkli ta lardan olu an 
malzemeler kullanılmı . Osmanlı 

önemi’nde  . ve . yüzyıllarda  
Ayasofya’nın içine mi raplar  
minber  müezzin ma lleri  vaaz 
kürsüsü ve maksureler eklenmi .

Ayasofya’da  ultan Abdülmecid 
önemi’nde  yılları 

arasında  İsviçreli ossati arde lere 
kapsamlı bir onarım yaptırılmı tır. 
Bu onarım çalı maları sırasında  
da a önce mi rabın kuzeyindeki 
ni  içinde bulunan ünk r a li 
kaldırılmı  yerine mi rabın 
solunda  sütunlar üzerinde yükselen  
etrafı a ap yaldızlı korkuluklarla 
çevrili ünk r a li yapılmı .

OSMANLI DÖNEMİ
. açlı eferi sırasında 

İstanbul  atinler tarafından  
 yılları arasında i gal edilmi  

bu dönemde gerek kent  gerekse 

KİMLER ÜCRETSİZ GİREBİLİR?

Y E
E

NE
Y

K
K

E
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Ayasofya ya malanmı .  
yılında o u oma kenti tekrar 
ele geçirdi inde  Ayasofya’nın 
oldukça arap durumda oldu u 
biliniyor.

Ayasofya  ati  ultan 
e med’in  ’te 

İstanbul’u fet etmesiyle camiye 
çevrilmi . eti ten emen 
sonra yapı güçlendirilerek en iyi 
ekilde korunmu  ve Osmanlı 

dönemi ilaveleri ile birlikte cami 
olarak varlı ını sürdürmü . 

apıldı ı tari ten itibaren çe itli 
depremlerden zarar gören 
yapıya  em o u oma  em 
de Osmanlı döneminde destek 
amacıyla payandalar yapılmı tır. 

imar inan tarafından yapılan 
minareler ise aynı zamanda 
yapıda destekleyici payanda i levi 
görmü .

Ayasofya’nın kuzeyine  ati  
ultan e med döneminde 

bir medrese yaptırılmı  er 
dönemde bakım ve onarım 
çalı malarından geçmi  en 
kapsamlı tamir çalı ması ultan 
Abdülmecid döneminde 

 ossati tarafından yapılmı . 
ultan Abdülaziz döneminde 

Ayasofya çevresinin yeniden 
düzenlenme çalı maları sırasında 
medrese   yılları 
arasında yıktırılmı  ve  

 yılları arasında ise yeniden 
yaptırılmı .  yılında yıkılmı  
olan edresenin kalıntıları  
yılında yapılan kazılar sonucu 
ortaya çıkarılmı .

İSLAM ALEMİNİN EN 
BÜYÜK HAT LEVHALARI

Aynı dönemde attat 
adıasker ustafa İzzet 
fendi tarafından yazılan .  

m. çapındaki  adet at lev ası 
ana mek nın duvarlarına 
yerle tirilmi tir. Alla  z. 

u ammed  z. bubekir  z. 
mer  z. Osman  z. Ali  z. 
asan ve z. üseyin  yazılı bu 

lev alar İslam leminin en büyük 
at lev aları olarak bilinir. Aynı 
attat kubbenin ortasına ise ur 
uresi’nin . ayetini yazmı tır.

 ile  yılları arasında 
restorasyon çalı maları nedeniyle 

alka kapatılan Ayasofya’da ustafa 
emal Atatürk’ün emriyle bir dizi 

çalı malar yapıldı. 
estorasyon sırasında 

Ayasofya’nın  yeni ürkiye 
um uriyeti’nin laiklik ilkesi 

do rultusunda  yapılı  amacı olan 
kiliseye tekrar çevrilmesi konusunda 

kirler ortaya atılmı  bölgede ya ayan 
ristiyan sayısının çok az olmasından 

dolayı olu an talep yetersizli i  
bölgede bu denli görkemli bir 
kiliseye kar ı yapılabilecek mu temel 
provakasyonlar ve mimarinin tari i 
önemi göz önüne alınarak Bakanlar 

urulu’nun  asım  tari  
ve  sayılı kararıyla müzeye 

çevrilmi .  ubat ’te ziyarete 
açılan müzeyi Atatürk  ubat  
tari inde ziyaret etmi . üzyıllar 
sonra mermer zemindeki alıların 
kaldırılmasıyla zemin dö emesi 
ve insan gürlü mozaikleri örten 
sıvanın kaldırılmasıyla da mu te em 
mozaikler tekrar gün ı ı ına 
çıkarılmı .

Ayasofya’nın sistemli olarak 
incelenmesi  restorasyonu ve 
temizlenmesi AB ’deki Bizans 

nstitüsü t e Byzantine nstitute of 
America  adlı kurumun ’deki ve 

umbarton Oaks Alan omitesi’nin 
’lı yıllardaki giri imiyle 

sa lanmı  alı malar alen çe itli 
uluslardan bilim insanlarınca 
sürdürülüyor.

ÖNEMLİ BİLGİLER:
• 
• 

• Y
İ

K

• 

• E

MÜZE ÖNEMİ
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Haber NEK İ E

Nİ E EMLAK 
K NU LARI NIN ÖRNEK 

AİRELERİ AZIR
atı ları tüm ızıyla 

devam eden i de 
mlak onutları’nın 

örnek daireleri 
ziyaretçilerini 
bekliyor.

E
mlak onut 

O’nun kalitesini 
Anadolu’ya 
ta ımak amacıyla 
çıktı ı yoldaki 
duraklarından 

biri olan i de’de çok özel bir 
projeye imza atıldı. i de mlak 

onutları’nın satı ları ödeme 
avantajlarıyla devam ediyor.

mlak onut tarafından 
ayata geçirilen proje  yalın 

mimari dili  mekansal zenginli i 
ile kentsel süreklili e olumlu katkı 
sa lamayı ede iyor. i de mlak 

onutları’nda yapılar kent izalarını 
devam ettirerek  arsa çeperleri 
üzerinde  birbirinin görü ünü 
kesintiye u ratmayacak ekilde 
konumlandırıldı. rojede  blokta 

 adet konut ve  adet ticari 
ünite yer alıyor.  metrekare ile 

 metrekare aralı ında de i en  
   dubleks ve   daire 

tiplerinden olu an projenin sosyal 
tesislerinde kapalı avuz  tness 
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ve kafe yer alıyor. üzde ’i ye il 
alanlara ayrılan projede açık ve 
kapalı otopark da bulunuyor. 

üvenlik kulübesi  bariyerler   
ve çevre güvenlik sistemi yer alan ve 
paratoner tesisatı ile yıldırıma kar ı 
korunma sa layan projede  jeneratör 
ile daireler  tüm ortak alanlar ve 
ticari ünitelerde yüzde  yedekli 
enerji bulunuyor. 

evre aydınlatmada dekoratif  
 aydınlatmalar ile güç tasarrufu  

renkli görüntülü İnterkom istemi 
ile  daireler  blok giri leri ve site 

giri  kapısı ile sesli ve görüntülü 
ileti im  ortak alanlar ve daire 
içerisinde antre ve mutfakta yangın 
dedektörleri  kapalı otoparklarda 
elektrikli araç arj sistemi  merkezi 

ydu   A   otoparklardaki 
O seviyesini ölçebilmek için O 

algılama sistemi bulunan projede  
ayrıca fotovoltaik paneller ile 
güne  enerjisinden elektrik üretimi 
sa lanarak ortak alanların enerji 
i tiyacı kar ılanmakta.

’den ’e kadar farklı tip 
daire seçeneklerinin bulundu u 

i de mlak onutları’nda yatlar 
metrekare ve dairenin bulundu u 
kata göre de i iyor.

 ile  metrekare arasındaki 
 dairelerin yatları  bin  ile 
 bin   ile  metrekare 

arasındaki  dairelerin yatları 
 bin  ile  bin   

metrekare  dubleks dairelerin 
yatları  bin  ile  bin  

 ile  metrekare arasındaki  
dairelerin yatları ise  bin  ile 

 bin  aralı ında de i iyor.
i de mlak onutları’nda 

pe in alımlarda yüzde  indirim 
uygulanırken  satı  bedelinin 
yüzde ’i pe in  yüzde ’i konut 
tesliminde ara ödeme ile kalan 
yüzde ’i için  ay vadeli 
kampanya uygulanıyor. Ayrıca satı  
bedelinin yüzde ’u pe in  yüzde 

’u konut tesliminde ara ödeme ile 
kalan yüzde ’i için  ay sıfır faiz 
uygulanması ve taksit ödemelerinin 
satı  tari inden itibaren ba laması 
da yatırımcılara sunulan 
fırsatlar arasında yer alıyor. İn a 
çalı malarının yüzde  oranında 
tamamlandı ı projenin ’un 
ekim ayında bitirilmesi planlanıyor.

iğde mlak Konutları rnek 
aire  şağı Kayabaşı ah. 

Seçkin Sok. K K nü iğde 
mlak Konutları Satış isi. 
zbelde erkez iğde
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Haber N İK KEN

Efes
Türkiye’de bir 

ünya ira ı  İ
zmir’in Selçuk ilçesi 
sınırlarında yer alan 
antik fes kentinin 
ilk kurulu u  eolitik 

önem olarak 
adlandırılan ilalı a  

evri’ne kadar indi i 
biliniyor. imdi fes arabeleri diye 
anılan Antik kent  İzmir’e  km  

u adası’na ise  km mesafede yer 
alıyor. 

fes’teki p esus  arkeolojik 
bulgular  en eski yerle im izlerinin 

ukuriçi öyük’te oldu unu ortaya 
çıkarmı . fes’in tari i .   
yılına kadar uzanıyor. Bu u dönem 
için birçok efsane bulunuyor. 
Ancak  ers ralı yros  idya kralı 

roesus’u alt edince  tüm ge kıyı 
attı ers egemenli inin ba laması 

için azır ale gelmi . fes    
yılında Büyük İskender’in geli ine 
kadar ers egemenli inde kalmı . 

ysimak os  karısı Arsinoe’den 
sonra Arsinoeia olarak adlandırdı ı 
kenti geli tirmek için  anayırda  
ve Bülbülda ’ın yamaçlarına 
savunma duvarı in a ederek  kenti 

 km güneybatıya ta ımı .  
 yılında  kent fes adıyla yeniden 

kurulmu  ve Akdeniz’in en önemli 
ticari limanlarından biri aline 
gelmi .

fes  tari  öncesi dönemden ba layarak 
elenistik  oma  o u oma  Beylikler 

ve Osmanlı dönemleri boyunca yakla ık 
 yıl kesintisiz yerle im görerek  tari i 

boyunca çok önemli bir kültür kenti ve 
ticari merkez olmu tur. 
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15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Açılış Saati: 08:00
15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Kapanış Saati: 19:00
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Açılış Saati: 08:00
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Kapanış Saati: 17:00
atil Günü: Yok

Giriş creti: 40 TL
Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü 
saat e kadar kapalıdır
Bir yıl boyunca Müzekart ile  kez  Müzekart  ile 
ise sınırsız ziyaret
Adres: E es renyeri  Selçuk zmir

fes  din tari i için de 
örnekler sunuyor. fes Artemis 

apına ı dünyanın  arikası 
arasında yer almaktaydı. Benzersiz 
mimari konsepti ve güçlü Bizans 
gelenekleriyle İsa Bey amii’nin 
in ası  fes’te üslüman ve 

ristiyan acıların birle me 
yerleri olması kentin dikkat çekici 
özellikleri arasında yer alıyor.

z. eryem’in İsa’nın annesi 
olarak kabul ve ilan edildi i 

 tari li kümenik onsülün 
gerçekle ti i yer olan eryem 

ilisesi  İsa’nın avarilerinden 
biri olan ve a ya İncili’ni fes’te 
yazan t. o n’ın mezarı üzerine 
in a edilen Bazilika gibi rken 

ristiyanlık dönemine a itlik 
eden eserleri  eryem Ana vi ve 
Beylikler döneminde in a edilen 
İslam yapıları ile fes aynı zamanda 
dini tari  açısından da bugün ala 
önemini korumakta.

 . yüzyılda bilim  sanat 
ve kültürde en ön sıralarda yer 
alan fes  lozof erakleitos  rüya 
tabircisi Artemidoros  air allinos 
ve ipponaks  dilbilimci enodotos  

ekim oranos gibi ünlü isimlerin 
de yeti ti i yer olarak biliniyor.

ANTİKÇAĞ’IN ANADOLU 
BAŞKENTİ EFES

 . bin yıla kadar giden tari i 
boyunca uygarlık  bilim  kültür ve 
sanat alanlarında öne çıkmı  olan 

fes  antik dünyanın en önemli 
merkezlerinden biri olarak anılıyor. 

o u ile Batı arasında ba lıca geçi  
durumunda önemli bir liman kenti 
olan fes  oma önemi’nde Asya 
eyaletinin de ba kentli ini yapmı . 

ünyanın yedi arikasından biri 
sayılan Artemis apına ı’nı da içinde 

Kaynak  erleme  Aktüel Arkeolo i  muze gov tr

1994’TE UNESCO 
TARAFINDAN DÜNYA 
MİRASI GEÇİCİ 
LİSTESİ’NE DAHİL 
EDİLEN EFES, 2015’TE 
İSE DÜNYA MİRASI 
OLARAK TESCİL EDİLDİ.

bulundurması dolayısıyla önemini 
arttırıyor.

fes bugün ala yılda ortalama 
 milyon ziyaretçi çekiyor.  

yıldan fazla devam eden kazılar 
sayesinde bir yandan fes tari ine 
ve Anadolu arkeolojisine yeni 
boyutlar kazandırılıyor. Aynı 
zamanda kazılar sonucu açı a 
çıkarılan önemli yapı ve eserler 
restore edilerek canlandırılıyor.

fes renyeri’nde  Antikça ’dan 
kalma  elsius ütüp anesi  amaç 

vler  tiyatro gibi mimari eserleri 
görme ansına eri ebiliyorsunuz. 

Dünya Miras 
Listesi ne alınan E es  ünya 
Miras alanı  Çukuriçi Höyük  

Ayasuluk Tepesi Selçuk Kalesi  St  ohn 
Bazilikası  sa Bey Hamamı  sa Bey 
amii  Artemision  E es Antik Kenti 
ve Meryem Ana Evi olmak üzere 

dört bölümden oluşur

EFES, 
HERAKLEİTOS, 
ARTEMİDOROS, 
HİPPONAKS, 
ZENODOTOS VE 
SORANOS GİBİ 
ÜNLÜ İSİMLERİ 
YETİŞTİRMİŞTİR.
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Röportaj İ Y L

ayda ı o madı ımızı 
hi etti imiz zaman 
m t  o amıyor z
Emlak Konut GYO’nun 
da birçok projesinde 
imzası bulunan  
Türkiye’nin en önemli 
mimarlık irketlerinden 

ome artners’ın 
urucu Orta ı imar 
urat ılmaz ile 

Emlak&Konut’a özel bir 
röportaj gerçekle tirdik.

iraz Dome’nin 
kuruluşundan 
bugüne kadar olan 
dönemi anlatabilir 
misiniz  İlk  yılı 
çıraklık, ikinci  
yılı kal alık olarak 
adlandırmıştınız. 

u anda ise ustalık 
döneminde 

olduğunuz görülüyor
’de kendi i imi kurmaya 

karar verdi imde çok zorlandım. 
Gelecekle ilgili öngörü yapmaya 
çalı tım  bu ayattan ve 

mesle imden ne bekliyorum  em 
kendime em aileme em ülkeme 
nasıl faydalı olurum diye strateji 
geli tirmeye çalı tım. Ben buna 
Arnavutköy ikayesi diyorum  

 saatlik bir ikaye bu. unu 
gördüm  önümüzdeki    
yılda medeniyet ve geli mi lik 
tekrar ülkemize gelecek ve İstanbul 

ondra olacak. Bu çerçevede geçmi  
 yıl İngilizler  Avrupalılar ne 

yapmı sa bizim gelecek  yılda 
bunu yapmamız lazım diye bir 
ana kir geli tirdim. Buradan 
kendi mesle ime geldi imde ye il 

 A
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EMLAK KONUT’UN 
TÜRKİYE’DE OYNADIĞI 
ROL ÖNEMLİ 
ÇÜNKÜ TÜRKİYE 
PAZARINDAKİ EN 
BÜYÜK SORUN 
SAĞLIKLI İMAR ARSA 
ÜRETME SORUNUDUR. 
EMLAK KONUT’UN 
MODELİ HEM TİCARİ 
HEM VERİMLİLİK 
AÇISINDAN EN DOĞRU 
MODELDİR.

sürdürülebilir binalar tasarlayan  
uluslararası ve çok ortaklı bir proje 

rması olmayı ana edef olarak 
belirledim. Bunun iki kısmı var.

Biri mesleki kısım  di eri de idari 
kısım. endi açımdan gördü üm 

usus u oldu  ünyada uluslararası  
rmalar var  çok ortaklı  dünyanın 
er yerinde o si olan rmalar. Bizde 

ise  ki ilik  ki ilik butik o sler 
var  fakat uzun vadeli baktı ınızda 
dünyadaki o sler genelde em da a 
kaliteli  pazarlanabilir ve iyi ürünler 
çıkarmayı ba arabilmi ler. Ben de 
kendi açımdan bu çok ortaklı ve 
orkestra gibi bir yapıya niyetlendim. 

İlk irketi kurdum  ama 
gördüm ki mimarlık ba ka bir ey  
ortaklık ba ka bir ey. ıraklık 
diye adlandırdı ınız ilk  yılda 

em mesleki em idari anlamda 
zorlandık. eyi ö rendik  Bu i in 
geli mesi için ortaklık yapısına 
geçilmesi lazım. ome artners 
dedi imiz olu um  birinci on yılın 
sonunda ba ladı. Bir ey da a 
ba ladı  mimarlık o si olmaktan 

orkestraya  yani proje o si olmaya 
do ru geçi  ba ladı. O da bizim 
kalfalık dedi imiz ikinci kısımda 
oldu. Burada ne ö rendik  istemsel 
ve piyasa anlamında epey bilgi 
kazandık  deneme yaptık. İkinci 
on yılda bunu anlamak için 
özellikle yabancı ortaklıklarla 
çok i  yaptık  onların mesleki ve 
idari sistemlerini gözlemledik. 

O  ondra  O  icago nasıl 
çalı ıyor  nasıl birbiriyle ili ki 
yürütüyor  em ubai’de em 

angay’da olabiliyorlar  Bunu 
görme ve ya ama ansımız oldu. 
Burada bir strateji olu turma 
durumuna geldik. İkinci faydası u 
oldu  ürkiye’ye giren yabancıların 
ba arılılarını ve ba arısız olanlarını 
gördük  sırrını çözmeye çalı tık  
bundan yola çıkarak biz de yurt 
dı ına gitti imizde ba arımız 
nasıl artar anlamında bir strateji 
geli tirdik. ıkardı ımız sonuç  bize 
en büyük ipucunu getirdi  lokal 
olma kavramını. erde olursanız 
olun  ne kadar iyi olursanız olun 

lokal olabilmelisiniz. azakistan’da  
atar’da i  yapıyorsanız o 

piyasayı  lokali anlayabilmelisiniz  
yönetebilmelisiniz. Bunun sırrı 
da lokal ortaklıklar kurmak ve 
lokal partner o slerden geçiyor 
diyebilirim. çüncü  yılda ne 
bekliyorum  istemsel ve mesleki 
anlamda bu ilkeler çevresinde 
evrimle me bekliyorum. stalık 
dönemidir bu.

artnerlik o islerinde şu anda 
ne durumdasınız  Kaç o isiniz 
var?

Önce bu konuyu biraz 
açmak gerek. İdari konu öyle bir 
noktaya geldi ki  ’da do um 
sancısı ya adık. Orda bölünerek 
parçalanmakla bölünerek büyümek 
arasında ciddi bir ikilem oldu. Bu 
süreçte ubele erek büyümenin ilk 
örne ini ome Asya ile kurmu  
olduk  o uyolu’nda bulunuyor. 

  yıl beraber çalı tı ımız 
iki arkada ımızın kendi i i gibi 
sa iplenece i bir yapılanmayı 
kurduk. 

K R K  AK K AR
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Röportaj İ Y L

ormalde nasıl oluyor  bütün 
o sler bölünerek parçalanır. Bir 
ki i o ste  yıl çalı ınca ayrılır ve 
kendi i ini kurar. Bu da güç ve enerji 
kaybına neden olur. Bunun yerine 
partner olarak büyümeyi ba armı  
olmak en kritik nokta bence. ome 
Asya’daki bu giri imimiz tüm çalı an 
arkada larımız ve partnerlik ili kisi 
kurdu um tüm o slere ciddi örnek 
oldu. Biz de bunu rol model yaparak 
di er giri imlerde bulunma ansımız 
do du. onuçta ome Asya  ome 
Avrupa  ome Avrasya  ome 
İstanbul dedi imiz  kavram olu tu. 
Bunları bir noktaya getirdik. ome 
Asya resmile ti  di erleri de bu yıl 
resmile ecek.

Sizin bu modeliniz eminim 
ki çalışan sadakatini de 
artırıyordur  

Ben  yılında abanlıo lu’nda 
çalı ıyordum  oradan ayrılırken çok 
üzüldüm  ke ke devam etseydim 
dedim ve öyle bir söz verdim  
kendi çalı mak istedi im gibi bir 
o s kuracaktım. mrüm boyunca 
bunun pe inden gittim.  yıl sonra 

abanlıo lu’nda çalı ıyor olsaydım ne 
isterdim sorusunun yanıtını kendime 
modelledim. O zaman da insanların 
inancı ve sa iplenmesi ep yüksek 
oldu. ep unu söyledim  ome 
benim de il  ome bizim. Bu kavram 
bizi bugüne kadar ayakta tutan ve 
bundan sonra da güçlenerek ayakta 
tutacak olan kavramdır.

Ortak olmayla partner 
arasındaki kavramı erkesin 
anlaması gerekiyor. İkisi farklı 
kavramlar. Ortaklı ı mülkiyet 
ortaklı ı olarak görüyoruz. 

artner demek aslında kar ortalı ı 
demek. Bunu böyle yaptı ınız 
zaman inanılmaz bir güç birli i 
ortaya çıkıyor ve birle erek 
büyüyebiliyorsunuz. 

Bunun yanında ülke o isleri 
de var. Kazakistan’da varsınız, 

ilano, ondra ve Katar’da da 
hazırlıklarınız olduğu biliniyor. 
Bu konuda gelişmeler nasıl

Gelecekle ilgili ben ona 
ampiyonlar ligi diyorum.  

bölgede çalı mamız gerekti ine 
inanıyoruz  yılda. İlki usya 
bölgesi  azakistan  Azarbaycan  

ürcistan  usya  zbekistan bu 
bölgede önümüzdeki  yılda bizim 
bölgenin artlarına göre i  yapıyor ve 
partner o sler kurabiliyor olmamız 
lazım. i eri Arap dillerini konu an 
ülkeler  atar  uudi Arabistan  

mman gibi ülkeler. on olarak da 
Afrika.

İkinci on yılda ise edef in ve 
indistan. Bu bölgelerde yakla ık 
 yıldır gidip gelip bu ikayeyi 

test ediyorum. Bu test azakistan 
ve ürcistan’da tuttu. u anda 

zbekistan’a giriyoruz.
atar’a  uudi Arabistan ve 

ubai’ye gitmi tim  petrol yatı 
yüksek oldu u için oralar Avrupa 
ve Amerikalıların akimiyetinde. 
Ancak dünyada daralma ba laması 
bize avantaj sa ladı. ome atar’ı u 
anda resmi anlamda olu turuyoruz. 
Afrika’da ise ijerya ve ana’da 
olaca ız gibi görülüyor  yine 

unus’ta bu yıl içinde partnerlik o si 
olacak gibi. 

okal olmanın sırrı ne  
iman diyorum ben buna. 

Bir yere bir i  için gitmek yerine 
 yıllık bir süre için gitmek er 

zaman da a do ru stratejidir.  eye 

i tiyaç oluyor. İ  geli tirme partneri 
dedi imiz ki i  aynı meslekten 
olması gerekmiyor. Bir di eri 
partner  bir de temsilci.

n kritik olanı temsilci. O 
mutlaka em bizi em lokali bilen  
orada ya ayan biri olmalı. ünkü 
bu i in sırrı sürdürülebilir olması. 
Bir bölgeye girdi iniz zaman bazen 
yo un i  oluyor  bazen ise iç i  
olmuyor. O i  olmayan dönemde 
çevrilebilen bir yapıya i tiyaç 
var. Bunu kurdu unuz zaman 
sürdürülebilir oluyor.

Bir sohbet sırasında toplamda 
 milyon metrekare alanı 

projelendirdiğinizi söylemiştiniz
on  yılda projelendirdi imiz 

alan  milyon metrekare. ok 
ciddi bir büyüme ve i  yaptık son  
yıllık dönemde. nemli bir rakam 
ama ülke de son  yılda ciddi bir 
sıçrama gösterdi. imdi ise onun 
stabilizasyonunu ya ıyoruz.

nemli işlere imza attınız, 
bunların arasında mlak 
Konut’un hasılat paylaşım modelli 
projeleri de var. Bu projeler için 
neler söylemek istersiniz

Emlak Konut’un Türkiye’de 
oynadı ı rol önemli çünkü ürkiye 
pazarındaki en büyük sorun sa lıklı 
imar arsa üretme sorunudur. 

mlak onut’un modeli em 
ticari em verimlilik açısından 
en do ru modeldir. İlk yaptı ımız 
örnek aryap eridian projesiydi  
arkasından etropol İstanbul ve 

örfezkent projelerini yaptık.
Beni en çok eyecanlandıran  

ŞEHİR PLANI OLMAYAN BİR YERDE İYİ BİNA 
YAPMAK ÇOK ETKİLİ OLMUYOR. EĞER ŞEHİR 
PLANI DA YAPABİLİRSENİZ O ZAMAN FAYDASINI 
GÖRÜYORSUNUZ.

R  A ARYA  R A
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ilk defa yapılan İstanbul inans 
erkezi İ  projesiydi. İ  

bence Emlak Konut’un gelecek 
projesidir. Bütün İstanbul’un İ  
modeliyle planlanmasına i tiyaç 
var açıkçası. a a önce bazı eyler 
olamadı. İ  modelini görünce o 
modelin di er bölgelere ta ınması 
gerekti ini dü ünüyorum. Bence  

aziosmanpa a  Bayrampa a  
Ba cılar ilçelerinin de İ  
modeliyle  yani kentsel tasarım ve 
bölge uygulama modeliyle geli mesi 
gerekiyor açıkçası.

İ ’de son durum nedir
Biz orda iki projeyi yaptık  bir 

tanesi İ  O’nun binası  di eri de 
’nın binası. İ  O binası bitti  
 binasında in aat devam ediyor. 

İ  bir planlama projesi. ok fazla 
aktörün aynı anda çok büyük bir 
i i bitirmesi söz konusu. O yüzden 
de da a önce ’di  imdi  
gibi bir tari te açılı  öngörülüyor. 

lkemizin geli mesi için bu 
projeye önemli rol veriliyor. inans 

erkezi’ni bir an önce açmamız 
gerekiyor  nans anlamındaki rolü 
bir an önce planlamamız lazım ki 
dünyaya nansal ve ukuksal güveni 
verdi imiz zaman ürkiye’yi kimse 
tutamaz. inans erkezi bu i in en 
önemli bayra ıdır bence.

Kentlerin yatay yapılaşmasını 
konuşuyoruz son dönemde. 
İstanbul’un şu anda yatay 
yapılaşmaya dönme şansı var mı

atay yapıla ma ve kentsel 
tasarım aslında birbirine ba lı 
iki kavram. Bizim u anda 
geldi imiz nokta u  İmar kanunu 
dedi imiz kanuna iyi niyetli de 
olsa yapılan eklemelerin getirdi i 
yanlı  sonuçları ya ıyoruz. rnek 
verelim  İstanbul’un ya anabilir 
en iyi bölgeleri i anta ı  İstiklal 

addesi  Ba dat addesi. u 

anda alaskargazi  i anta ı ve 
Osmanbey dedi imiz yer bana göre 
yakla ık  emsal. Büyükdere addesi 

 emsal. Büyükdere addesi’nin 
epsinde  katlı yapılar var 

ama orda ise  katlı yapılar 
var. e fark var  Aradaki fark u  
Birinde kent ve bölge tasarımı 
yapılmı  yo unluk yayılmı  
yatayla tırılmı . i erinde ise 
büyük adalar var orda da yo unlu u 
verince yükselme ba lamı . atay 
mimari istiyorsanız  da a insan 
ölçekli bir e ir istiyorsanız  kentsel 
tasarım yapmak zorundasınız. 

ani planların iki boyutlu de il  üç 
boyutlu olması lazım. Bir imar planı 
aldı ınız zaman orda kaç katlı bina 
yapaca ınızın  nasıl yapaca ınızın 
tari  netle meli. İ te o zaman 
yapabilirsiniz. er biz Büyükdere 

addesi’nde kentsel tasarımla o 
planları yapsaydık  o bölgelerde 

 katlı yapılarla da a yatay bir 
e ir olu turabilirdik  üstelik aynı 

yo unlukla
İmar kanunu yenileniyor,  

aziran’da bir açıklama yapılması 
bekleniyor. Bu kanun soruna 
çözüm olur mu

n önemli konu imar de il  
mülkiyet kanunu. ülkiyet akkı 
ile imar akkının tanımlanması 
ve ayrı tırılması u andaki 
e ircili imizdeki en büyük dert 

bence.
ak trans erinin 

getirilmesinden bahsediliyor, bu 
bir çözüm modeli midir

esinlikle do ru model. Aslında 
bir düzenleme vardı ama mülkiyet 

durumundan dolayı iptal ettiler  e er 
kamu bir de er getiriyorsa diyelim 
ki bir emsal olan yer iki emsal oldu  
o olması gerekti i yerdeki de erin 
fazlasının kamuya aktarılması en 
do ru model. Biz bunu eni e ir 
projesinde çok yerinde uyguladık. 

esela e  ork en iyi model. 
ütea it ne kadar isterse veriliyor 

ama getirdi iniz kadar kısmı 
kamuyla payla ınca sorun çıkmıyor. 
Bence iptal edilen kanunun 
yeni anayasa de i ikli i içinde 
mutlaka ele alınması gerekiyor. 
Bunu yaptı ımız zaman kentsel 
dönü ümün de önü açılacak.

Sizin kentsel tasarım 
konusunda da çalışmalarınız var, 
bu konuda bilgi alabilir miyiz

Bizim mesle imiz doktorluk gibi  
faydalı olmadı ımızı issetti imiz 
zaman mutlu olamıyoruz. imar 
olarak iyi binalar yaparsak faydalı 
olurum diye dü ünüyordum. pey 
iyi bina yaptık ama gördüm ki e re 
fazla faydası olmadı. onra unu 
fark ettim. e ir planı olmayan 
bir yerde iyi bina yapmak çok 
etkili olmuyor. er e ir planı da 
yapabilirseniz o zaman faydasını 
görüyorsunuz. Bu çerçevede 

eni e ir projesiyle  kentsel 
tasarımın dünya ölçe inde nasıl 
yapıldı ını  yapılması gerekti ini 
ö renme ve ya ama ansımız oldu. 
Aksaray  aziosmanpa a  sküdar 
gibi yerlerde bölgesel bazda em 
de onya  Antalya  Antep gibi 
bölgelerde kentsel tasarım yapma 
imkanımız oldu. Afrika  azakistan  

atar’da da kentsel tasarım 
çalı malarımızı yapaca ız. İstanbul’u 
kentsel tasarımla geli tirirsek 
İstanbul ondra olur  bunu yapamaz 
isek da a yüksek  da a sonra yıkmak 
zorunda kalaca ımız İstanbul 
yapmı  oluruz.

NERDE OLURSANIZ 
OLUN, NE KADAR İYİ 
OLURSANIZ OLUN LOKAL 
OLABİLMELİSİNİZ.

 Y   A
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Haber YA K I N  G E Z İ

Gebze’deki 
gizli cennet
Ballıkayalar, özelliğinin korunması ve 
devamlılığının sağlanması amacıyla 1995 
yılında Tabiat Parkı olarak konumlandırıldı.
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stanbul a en yakın doğa yürüyüşü 
ve kaya tırmanışı alanlarından birisi 
olan Ballıkayalar içinden dere akan 
bir kanyon  Mevsimine göre birçok 
trekking parkuru vardır  ere boyu 

ilerlerken çeşitli yükseltilerden  küçük 
göletlerden ve dereden geçiş yapılır  
Yürüyüşün dönüş rotası ise yine aynı 
yol üzerinden gerçekleşir  Milli ark a 

giriş ücretlidir  Milli parklara ait bir tesis 
bulunmaktadır

A 
A  

 

BALLIKAYALAR, KAMP 
VE KAYA TIRMANIŞI 
YAPANLARIN 
ÇOKÇA TERCİH 
ETTİĞİ, DAĞCILARIN 
VE İZCİLERİN 
ANTRENMAN 
YAPTIKLARI BİR MİLLİ 
PARK. 

allıkayalar abiat 
arkı  ocaeli’nin 
ebze ilçesi 

içindeki av anlı 
köyü yakınlarında 
yer alıyor. ebze’ye 

 km  İzmit’e ise 
 km mesafede 

bulunan park  . 
erece o al it 

Alanı. abiat arkı 
 ektarlık 

alana ve uzunlu u .  km geni li i 
ise  m arasında de i en 
kanyon görünümlü  dar ve derin 
kazılmı  bir ‘Bo az’a sa ip. adinin 
yükseltisi kuzeyde a ız kesiminde 

 m. yükseklikte ba layıp  
güneyde vadinin sonlarında   
m. yüksekliklere kadar çıkıyor.

adi  içerisinde ‘Ballıkaya ere’ 
adını alan bir akarsu tarafından  
yakın jeolojik geçmi te kireç ta ları 
içerisinde gömülerek açılmı tır. Aynı 
dere  vadi çıkı ından sonra ufak bir 
göl olu turup  göl çıkı ını takiben 

av anlıdere adını alarak güneyde 
armara enizi’ne kavu ur.

Ballıkaya adisi’nin do u 
yamaçları batı yamaçlarına oranla 
da a yatık ve parçalı görünümdedir. 

arkın popülasyonunu a ırlıklı 
olarak  atmaca  alaca karga  
kerkenez  üt üt  tarla ku u  bülbül 
ku u olu turur. akal  tilki  tav an  
domuz  köstebe e de abiat arkı 
içerisinde rastlanılır.

Birçok İstanbullu ve İzmitli 
yakın bir lokasyon olması sebebiyle 

afta sonu için burayı terci  ediyor. 
ark  özellikle güzel avalarda  

piknik ve yürüyü  yapmaya gelen 
do a severleri a ırlıyor.

arkın en önemli özelli i ise 
kaya tırmanı ına uygun olu u. 

ürkiye’nin en çok terci  edilen 
tırmanı  noktalarından biri. a lam 
kireç ta ından olu an duvarları 
sayesinde armara Bölgesi’nin en 
önemli kaya tırmanı ı bölgesi olma 
özelli ine sa ip. ’e yakın kaya 
tırmanı ı rotası ile gerçek bir kaya 
tırmanı ı merkezidir.

Ballıkayalar   yılında 
abiat arkı statüsünü kazanmı . 

Bölge  kendine özgü yer ekilleriyle 

ayrılırken  birçok canlı türüne de ev 
sa ipli i yapıyor. 

 
BALLIKAYALAR’A NASIL 
GİDİLİR?

Ballıkayalar’a özel araçla 
gelmek isteyenler İstanbul  İzmit 
istikametinde  kara yolundan 
ilerleyerek  ebze’yi geçtikten biraz 
sonra av anlı öyü tabelasını 
takip ederek parka ula abilirler. 
Ballıkayalar abiat arkı  av anlı 

öyü’nü  km geçtikten sonra solda 
yer alıyor. 

İstanbul’dan toplu ta ıma ile 
gelmek isteyenler için otobüs ve 
tren seçenekleri mevcut. endik’ten 

ızlı trene binip  durak sonra 
inerek ya da otobüse binip ebze 
otogarda inip  emirciler öyü ve 

ebze enter Alı veri  erkezi 
önünden av anlı öyü’nden geçen 
minibüslere veya yine av anlı 

öyü’nün içinden geçen epecik  
ebze otobüsüne binilebilir. e itli 

tur irketlerinin de parka günübirlik 
ve kamplı turları bulunuyor. 
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Bölge N İĞDE

Nahita’dan Niğde’ye 
uzanan bir tarih 
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Niğde’nin 

tarihi M.Ö 5000 yılına kadar dayanıyor. 

iğde termal kaynakları, 
ören yerleri, doğal 
güzellikleri, kış turizm 
olanakları ve zengin 
tarihi dokusu ile Türkiye 
için özel bir yerdedir. 
14.294 km2 yüzölçümüne 
sahip olan Niğde, 2016 
verilerine göre 351.468 

nüfusa ev sahipliği yapıyor. Karasal 
iklim kuşağında yer alan Niğde’nin 
Merkez ilçe (Niğde), Altunhisar, Bor, 
Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla olmak 
üzere 6 ilçesi mevcut.

Halkın esas geçim kaynağı tarım ve 
hayvancılık. Niğde Merkez Organize 
Sanayi, Bor Deri Organize Sanayi ve 
Birko Koyunlu A.Ş. halı fabrikası ve 
diğer sanayi kolları Niğde halkı için 
önemli istihdam alanları. Elma ağacı 
sayısında Niğde ili ülke sıralamasında 
ilk sırada yer alır. Ülke genelinde 
patates üretiminin ise yüzde 25’lik 
bölümü bu ilde üretilir. Geleneksel el 
sanatları bakımından da Niğde önemli 
bir konumda. Niğde ilinde üretilen 
halılar dünyaya taşınıyor. Niğde halı 
üretimiyle de öne çıkıyor. 
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 a
i de’nin tari i milattan be  bin 

sene önceye kadar dayanır. ititler 
zamanında i de  ‘ a ita’ isimli 
bir yerle me merkeziyken  itit 
devletinin yıkılı ı ile bu bölge  . . 

. asırda rikya devletinin kimiyeti 
altına girmi . Anadolu’da kurulan 

rikya ve sonradan idya devleti  yine 
iç karı ıklıklar ve bölünme neticesi 
yıkılınca bu bölge erslerin eline 
geçiyor. . . . asırda akedonya 

ralı İskender  ers devletini yenerek 
Anadolu ve İran’ı akedonya 
İmparatorlu u’na katmı . İskender’in 
ölümü üzerine bu geni  imparatorluk  
komutanları arasında taksim edilince 
Anadolu  elevkos devletinin payına 
dü tü. i de ve çevresi bir müddet 

elevkosların elinde bulunduktan 
sonra apadokya rallı ı’na geçiyor. 

. . . asırda apadokya rallı ı’nı 
oma İmparatorlu u’na geçince 
i de ve çevresi de oma’nın 
akimiyeti altına girmi . . .  

senesinde oma İmparatorlu u 
ikiye bölününce  i de ve çevresi 
Anadolu’nun bir parçası olarak o u 

oma’ya Bizans  kalıyor.
 alazgirt aferi’nden 

sonra Anadolu ati i utalmı o lu 
üleyman a  emrindeki ürk 

ordusu  bütün Anadolu gibi bu 
bölgeyi de Bizanslılardan alarak 
fet etmi . ultan İkinci ılıçarslan 
burasını yerle me merkezi aline 
getirerek o lu elik Arslan a ’a 
vermi . Bundan sonra geli meye 
ba layan i de . asrın ilk yarısında 
Anadolu’nun büyük e irlerinden 
biri aline gelmi .  senesinde  

elçuklu devleti yıkıldıktan sonra  
devlet pek çok beyli e dönü üyor. 

on olarak ultan ıldırım Bayezıd 
an  i de ve çevresini alıp 
aramano ulları Beyli i’ni ortadan 

kaldırmı . Birçok Anadolu beyli i gibi 
aramano ulları Beyli i de tekrar 

kurularak i de’yi ele geçirdi. n son 
i de ve çevresi  ’te ati  ultan 
e med an devrinde kesin olarak 

Osmanlı evleti’ne katıldı. ü man 
istilası görmemi  illerimizden olan 

i de um uriyet devrinde  il 
merkezi oldu. 

yıkılınca bu bölge erslerin eline 
geçiyor. . . . asırda akedonya 

ralı İskender  ers devletini yenerek 
ümüşler Manastırı
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Bölge N İ E

N İ E  E L E R İ
Kendine özgü mimari yapısıyla dikkat çeken geleneksel iğde Evleri nin 
birkaç örneği günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır   

eleneksel i de evlerine i de 
ili merkez adıo lu okak ve ullaz 

okak’ta rastlamak mümkün. A a ı 
ayaba ı a allesi  adıo lu 
okak’ta ve ongur a allesi’nde 

yer alan bu yapılar  i de kentindeki 
geleneksel ürk evi özelliklerini 
ayrıntılı bir biçimde yansıtmaktadır. 

apıların ana ta ıyıcı elemanı olan 
duvarlar genelde moloz ta tan in a 
edilerek  duvar örgüsünde kum 
ve kireç karı ımından olu an arç 
kullanılmı . enelinde duvarlarda 
a ap atıllara yer verilmi tir. 

emin  kattan olu an yapılar  
sokak ortasında veya kö e ba larında 
da a çok görülür. iri lerinde 
genelde çift kanatlı a ap kapı 
yer alır ve bu kapıdan zemine 
giri  sa lanır. o unlukla ara 
bölmeden kar ılıklı çift veya 
tek ta  basamaklarla birinci 
katta yer alan a ap balkona 
ula ılır. Balkondan avluya ve 
avludan ise odalara ula ılır. 

emin ve birinci katın birbirine 
orantılı pencereleri sayesinde 
aydınlatma sa lanmı tır. 

enelde bu evlerde bir de ba çe 
vardır ve ba çe giri  kapıları 
anıtsal özellik ta ır. apılar düz 
damlı iken ço unlu u kırma 
çatı ile örtülmü tür. aalesef 
birço u bakımsızlık nedeniyle 
dökülmektedir. . yy. enç 
Osmanlı apı oplulukları 
oldu u bilinmektedir. olunuz 

i de’ye dü erse bu geleneksel evleri 
de görmenizi öneririz.
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N İ E  M U A I
iğde  kendine has yemekleri ve arklı lezzetleriyle Anadolu mut ağında 

yenilikçi bir yer tutuyor

İ  
‰ i de’nin ünü ülke 
sınırlarını a an bir lezzeti  
çocuklu umuzun gazozu 

i de azozu’ndan 
ba setmezsek bu bölüm 
eksik kalırdı. İçinde glikoz 
urubu bulunmayan bu 

gazozu ala denemeyen 
varsa iddetle tavsiye ediyoruz.

İ  S  
İ İ İ T

‰ i de usulü eri tenin içine beyaz 
peynir  ceviz ve maydanoz koyuluyor. 

enelde ya  olarak da tereya ı 
terci  ediliyor.

İ  T
‰ u ba ı do ranmı  koyun ya da 
kuzu etiyle yapılan i de tavanın en 
önemli özelli i içinde kuyruk ya ı 
kullanılması. eleneksel bir pi irme 
yöntemi olarak  geni  tepsilerde ya 
da sac üzerinde yapılır.

İ  T S
‰ i de’nin kendine as 
tar anası  torba yo urdu ve 
yarma ile azırlanıyor. Ayran 
kıvamına getirilen yo urdun içine 
yarmalar atılıyor  tencerede sürekli 
karı tırılarak uzun uzun pi iriliyor. 
Olu an karı ım güne te kurutuluyor. 
İyice kuruyan tar analar yıl boyu 
kullanılacak bir formatta saklanıyor. 

K  K T Sİ
‰ ıyma  köftelik bulgur ve 
irmikten olan karı ıma  yumurta 
maydanoz ve kuru nane eklenerek 
küçük köfteler azırlanıyor. o an 
ve salçadan olu an suyun içine 
bırakılan küçük köfteler pi ti inde 
lezzetli bir köfte yeme ine 
dönü üyor.

İ İ İ  
S

‰ enelde i de 
elmasıyla yapılan bu 
dolma  farklı bir lezzet 
sunuyor. lmaların 
içine yerle tirilen 
pirinçli ve kıymalı 
karı ımdan olu an 
bu dolma  de i ik 
damak zevklerine açık olanlar için 
denenmesi gereken bir lezzet.

K K T T S
‰ i de’nin en özel lezzetlerinden 
olan kaymak tatlısının iç arcında 
pirinç  süt  eker ve yumurta 
bulunuyor. lasik erbetli amur 
tatlılarını seviyorsanız mutlaka 
denemelisiniz.
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Bölge N İ E

N E R E L E R İ  Ö R M E L İ İ Z
iğde ye yolunuz düşerse buraları mutlaka görün

İ  Sİ
‰ Orta Anadolu’nun en önemli 
müzelerinden birisi olan i de 

üzesi üç büyük te ir salonu  
i tisas kütüp anesi  modern 
konferans ve sergi salonlarına sa ip. 

 yılında kurulan müzenin yeni 
binası ise  asım  yılında 
ziyarete açıldı. i de  aleolitik 

a ’dan günümüze sürekli bir 
yerle ime a it olmu tur. Bu kültür 
ve medeniyetlerin olu turdu u 
eserlerin  tanıtılması ve korunmasını 
sa layan i de üzesi de Anadolu 
Arkeolojisini çok zengin eserleriyle 
sunuyor bize.  

İ  K Sİ
‰ ski i de e rinin bulundu u tepeyi çevreleyen kale üç surla çevrilidir. 
Birçok bölümü yıkılmı  olan kale bedenlerinin bazıları evlerin duvarları 
olmu . alenin bugün sadece kuzeydo usunda bir isarı içine alan kısım 
ayakta kalmı . alenin ayakta kalan tek burçtan ibaret ana kulesi  tepenin en 
yüksek noktasında yer alıyor. alenin  alt duvarlarında bulunan Arap Bizans 
çe nisi . . . asırda yapılmı  olma i timalini göstermekteymi .

ale  yıllarında adrazam İs ak a a tarafından onarılmı . Bugün 
ise belediye tarafından tepenin etrafı duvarla çevrilerek  tepenin üstü park 

aline getirilmi .

 İ T B Sİ
‰ İn a kitabesine göre   . 
  . yılında yaptırıldı ı 

biliniyor.  yılında restore edilen 
türbeyi  acı aid a a yaptırmı .

 ST
‰ Büyük bir kaya kilisenin içine 
oyulan manastır apadokya 
bölgesindeki günümüze korunarak 
gelmi  ve en büyük manastırlardan 
birisidir. anastırın en önemli 
yapısı  kompleksin kuzeyinde yer 
alan kilisedir.  yılında arkeolojik 
sit alanı kabul edilen manastır 
oldukça büyük ve geni  bir kaya 
kütlesi içine kazılmı tır. . yy ile 
tari lenen manastırın . yy  . 
yüzyılları arasında yapımının devam 
etti i konusunda belirtiler vardır.
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S  
‰ ok güzel bir manzaraya sa ip olan da da bir de konik 

biçiminde krater gölü yer alır. ı  sporlarına müsaittir.

İ  S T 
K Sİ
‰ i de alesi’nin 
eski burçlarından 
birinin üzerine yapılmı  
bulunan me ur saat 
kulesi  i de’nin 
sembollerinden biridir. 

ari i akkında kesin 
bilgi bulunmamakla 
birlikte  mimari stili yüzünden . 
yüzyılı i aret etti i belirtiliyor. 

T 
T  T B Sİ

‰ Anadolu elçuklu 
ükümdarı . 
ukneddin ılıç Aslan’ın 

kızı üdavend atun’un 
yaptırdı ı türbe  taç 
kapısı üzerindeki in a 
kitabesine göre  .  

 . yılında 
yapılmı tır. Bugüne 

gelene dek bazı tadilatlar görse de 
orijinal özelliklerini korumaktadır. 

apı  tek katlı ve sekizgen planlı 
türbeler grubuna girer. ürbe yapı 
bakımından oldu u kadar  bitkisel  
geometrik ve özellikle gürlü plastik 
bezemeleriyle de dikkat çeker.

 T B Sİ
‰ ürbenin in a kitabesi yoktur. 

akat afer  . aziran  
. tari inde vefat eden ündo du 

o lu A i Bevvap adına yazılan 
mezar kitabesi sonradan taç kapıya 
yerle tirilmi tir. 
Buna istinaden türbenin  yılı 
civarı yapıldı ı varsayılıyor. apan 
ve yaptıran bilinmemektedir. Bazı 
onarımlarla günümüze gelen türbe  
orijinal özelli ini korumaktadır. 

apı tek katlı ve kare planlı türbeler 
sınıfına giriyor.

T  
K S
‰ lkemizin en büyük kervansarayı 

adrazam e met a a 
ervansarayı lukı la’dadır. Bugün 

içinde farklı dükkanların bulundu u 
bir çar ı görünümünde olan 
kervansaray  Osmanlı döneminden 
günümüze ula an aruk a z 

amlıbel’in ‘ an uvarları’ iirinin 
de esin kayna ıdır. Burada ediyelik 
e ya  tekstil  el i i ürünleri  kırtasiye 
ve giyim ma azaları bulunur. 
Bedestenin kira gelirleri yine 

okullu e met a a akfı’na 
aktarılarak  bedestenin ve caminin 
giderlerinde kullanılmaktadır.

S  
‰ i de merkez Bor addesi’nde 
bulunan arı an  miladi  
yılında A met aki ’in o lu 

acı u ammed tarafından 
yaptırılmı tır. anın retna 
Beyli i döneminde in a edildi i 
söylenmektedir.

İ K K İ  
Sİ  

‰ a cılık ve kı  turizmi açısından 
önem ta ıyan Alada lar’ın 
eteklerinden geçen cemi  ayı ve 

emirkazık a evi çevresindeki 
bölge  mesire alanı olarak 
kullanılmaktadır. a  evinden 
ba layıp ayseri a yalı apuzba ı 

elaleleri’nde son bulan trekking ve 
gezi rotası  i de turizmi açısından 
büyük önem ta ır. 
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Röportaj N İ E E L E İ Y E K N K K N

eşme erinden  
akmayan i de den 

ünümüze
i de’yi  yıllık ba kanlık döneminde yeni ba tan yaratan Ba kan aruk 

Akdo an  İlk dönemde bizi epeyce zor bir görevin bekledi ini biliyorduk.

i de Belediye Ba kanı 
aruk Akdo an ile 
i de’de devam 

eden yatırımlar ve 
belediye faaliyetlerine 
dair bir röportaj 
gerçekle tirdik.

Sizi biraz 
tanıyabilir miyiz

 i de 
do umluyum.  yıl Ak arti i de İl 
Ba kanı olarak görev yaptım.  
yılında i de Belediye Ba kanı 
olarak seçildim. Bir dönemlik 

belediye ba kanlı ımın ardından  
vatanda larımızın oylarıyla 
ikinci dönem de tekrar bu göreve 
getirildim. O günden bugüne kadar 
da belediye ba kanı olarak görevimi 
sürdürüyorum. vli ve  çocuk 
babasıyım. 

Bir re erandum sürecini geride 
bıraktık. Sonuçlarla ilgili ne 
düşünüyorsunuz

vet yeni bir seçimden çıktık. 
akla ık  aydır sa alardayız. Bu 

süreçte belediyeye de çok fazla 
u rayamadım. Bunu da belirtmekte 

yarar var. Ben bu seçim sonuçlarının 
ülkemize ve milletimize ayırlı 
olmasını diliyorum. i de olarak da 
yüzde  evet sonucuyla güzel bir 
netice aldık. Bu bakımdan mutluyuz.

öreve geldiğiniz günden 
bugüne, bugünkü iğde ile eski 

iğde’yi karşılaştırdığınız zaman 
ne görüyorsunuz

Ak arti’de belediyecilik di er 
belediyelere göre çok farklı. arti 
genel merkezimizin kurdu u bir 
sistem sonucu  faaliyetlerimizin 
tamamı genel merkeze aktarılıyor. 

Haber: e A     oto ra ar   e
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ŞEHRİMİZDE EMLAK 
KONUT’UN OLMASI, 
NİĞDE’NİN MARKA 
DEĞERİNE BİR 
KATKIDIR.

ani genel merkezin erel 
önetimler Ba kanlı ı tarafından 

sürekli kontrol ve takibi altındayız. 
onuç olarak Ak artili belediyeler 

ba armak ve ba arılı olmak 
zorunda. Ba armamak gibi bir 
seçenek yok. Belediye ba kanı 
olarak göreve geldi imiz günden 
bugüne kadar i de’mizde er 
alanda çok farklı izmetlerin 
altına imza attık. Bizim  
yılından önce i de’de geçilecek 
yolumuz  dola acak kaldırımımız 
yoktu. e melerimizden suyumuz 
gündüzleri akmaz geceleri akardı. 

abii ilk dönemde bizi epeyce 
zor bir görevin bekledi ini 
biliyorduk. Birinci dönemde 
altyapı izmetlerine önem verdik. 

önem sonunda üst yapıya geçtik. 
ollarımızın  kaldırımlarımızın ve 

ye il alanlarımızın yenilenmesini 
gerçekle tirdik. arklar  dü ün 
salonları  kapalı pazar yerleri  
otopark  al binası  yüzme avuzu  
sanayi sitesi  spor kompleksi  itfaiye 
binası gibi birçok farklı alanda 

izmetlerimiz oldu. abii bunların 
e rimize katkısı büyük oldu. 
e rimizin güzelle mesi ve geli mesi 

bizi de memnun ediyor.

NİĞDE’DE YENİ BİR ŞEHİR 
KURUYORUZ

ehirdeki kentsel dönüşüm 
projeleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz  iğde’de kaç konut 
dönüşümü bekliyor

i de’de  ma alleyi 
kapsayan  fendibey a allesi 

entsel önü üm rojesi devam 
ediyor. Bunun dı ında bir kentsel 
dönü üm projemiz yok. Bu proje 
kapsamında bölgede toplam  bin 
konut in a edilecek.  bin konut 
bu yıl  bin konut da önümüzdeki 
yıl tamamlanacak. osyal donatı 
alanlarının ve yolların tamamı bu yıl 
bitirilecek. Bölgedeki ak sa iplerinin 

 bin  konut akkı var. Bu sene  
bin  konut ile  adet i  yerini 

asım ayı gelmeden tamamlamı  
olaca ız. emmuz ayında da bin 

 konutumuz için i aleye çıkarak  
 yılının sonu gelmeden bu 

konutlarımızı da bitirmi  olaca ız. 
Baktı ınız zaman aslında buraya 
yeni bir e ir kuruyoruz diyebiliriz. 

ünkü dönü ümü gerçekle tirdi imiz 
alan  i de’deki nüfusumuzun yüzde 

’sine tekabül ediyor. Bu bakımdan 
önemli bir miktar oldu unu 
söyleyebiliriz.
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82 A  O
A  

iğde’deki konut 
yatırımlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz

i de’de konut piyasası canlı 
ve ciddi miktarda da bir konut 
üretimi var. i de nüfusuna göre 
potansiyelin üzerinde bir konut 
üretimi oldu unu söyleyebilirim. 
Buna ra men tüm konutlar enüz 
tamamlanmadan satılmı  oluyor. 

emek ki insanların bu noktada 
bir i tiyacı var. u an i de’de 
bitirilmi  ve satı a azır bir konut 
stoku yok. erek özel yatırımcılar  
gerek O İ gerekse mlak onut 
bu i tiyacı kar ılamaya yönelik 

i de’mize katkı sa lıyor. aliteli 
binalara vatanda  da önem veriyor. 

a a kaliteli  da a sa lıklı ve 
modern binalarda oturmak istiyor 
ve bu yönde areket ediyor.

mlak Konut tara ından 
şehrinize yapılan yatırımların 

iğde’ye nasıl bir katkısı oldu
mlak onut sadece i de’de 

de il tüm ürkiye’de marka aline 
gelmi  bir kurulu . mlak onut’un 
bir marka de eri var. mlak onut 
bir ile gelip orada konut yapıyorsa 
bu  e rin geli imini de do rudan 
etkiler. mlak onut’un ilimizde 
konut üretiyor olması önemli. 

emek ki e rimizde bir potansiyel 
de görülmü  ki bu yatırım burada 
gerçekle tiriliyor. e rimizde 

mlak onut’un olması e rimizin 
marka de erine bir katkıdır 
diyebilirim. Bu nedenle biz mlak 

onut’a ve yetkililerine te ekkür 
ediyoruz.

Sizi çevreye duyarlı bir 
belediye başkanı olarak 
tanıyoruz. Sağlıklı bir çevre 
için iğde’de yapmış olduğunuz 
çalışmalar hakkında bilgi 
alabilir miyiz

öreve geldi im dönemde 
yaptı ım ilk icraatlardan biri de 

atı Atık Birli i’ni kurmak oldu. 
Buraya tüm belediyeleri ve İl 

zel İdaresi’ni davet ettik. u an 
orada geri dönü üm sa layarak  
elektrik enerjisi üretiyoruz.  atı 
Atık Birli i olarak ayda  Bin 

 de erinde enerji üretiyoruz. 
nümüzdeki süreçte bu rakamı 

arttırmayı dü ünüyoruz. Bunun 
yanında pil  ya  ve tıbbi atık 
toplama i lemlerimiz de devam 
ediyor. 

i de Belediye Başkanı aruk Akdo an 
E endi ey Mahallesi Kentsel önüşüm 

ro esi ni yerinde inceledi  ro e alanında 
yetkililerden ilgi alan Akdo an  ölgede 
Türkiye ye örnek olacak ir çalışma 
yürütüldü ünü söyledi

ŞEHİDİMİZ  
HEM DARBENİN 
HEM DE NİĞDE’NİN 
GİDİŞATINI 
DEĞİŞTİRDİ.

 Hektarlık E endi ey Kentsel önüşüm 
ro e Bedeli   Milyon  Bin TL

 hektarlık alanda yapılacak olan iğde 
E endibey  Şehitler  Şahinali Mahalleleri ni 
kapsayan  kentsel dönüşüm  ve yenileme 

pro esi  Merkez  mam Hatip Lisesi nin 
bulunduğu kavşaktan başlayarak iğde 

Evleri nin bulunduğu bölgeye kadar 
uzanmakta

KEN EL N E YENİLE E E İ
K L N N
  adet  m  konut
  adet m  konut
  adet  m  konut
  adet  m  konut
  adet  m  konut
  adet  m  konut
  adet  m  konut
  adet  m  konut

  adet işyeri
  adet ilköğretim okulu
  adet imam hatip lisesi
  adet anaokulu binası
  adet sağlık merkezi

  adet cami inşa edilecek

E EN İBE  MA ALLE İ 
KEN EL ÖNÜ ÜM R E İ
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iğde’nin markalaşmasına 
yönelik yürütmüş olduğunuz 
aaliyetler nedir

lusal fuarlara mümkün 
oldu u kadar katılmaya çalı ıyoruz. 
İstanbul  Ankara  Bursa gibi büyük 
e irlerde zaman zaman tanıtım 

günleri yapıyoruz. Buralarda 
e rimizi tanıtmak için çaba 

gösteriyoruz.  ayda bir ‘  evsim 
i de’ isimli bir dergi çıkartıyoruz. 

Bunu e rimizin çe itli noktalarına 
ve farklı illere ula tırıyoruz. Bu 
soruyla ilgili farklı bir konuya da 
dikkat çekmek isterim.  emmuz 
darbe giri iminin ardından e ir 
meydanımızın adını e it mer 

alis emir eydanı koyduk. 
e idimizin anıtını buraya diktik. 
imse kimsenin e it olmasını 

istemez ama darbenin seyrini 
de i tiren bu aziz e idimiz için 
milyonlarca insan i de’ye akın 
etti. e idimiz em darbenin em 
de i de’nin gidi atını de i tirdi. 
Ba bakanımız ba ta olmak üzere  
birçok devlet büyü ümüz e idimiz 
için buraya geldi. Bu da i de’miz 

açısından önemli bir geli me. 
iğde 6  bin yıllık tarihe 

tanıklık eden bir şehir. Tarihi 
eserlerin korunmasına yönelik 
yaptığınız çalışmalar nedir  Sit alanı 
ilan edilen bölgeleriniz var mı

e rimizin farklı noktalarında 
sit alanlarımız var. Bunun aricinde 

 adet yapı u an koruma altında. 
i de Belediyesi’ne ait olan bir 

adet um kilisesi var. Bunun 
restorasyonunu devam ettiriyoruz. 
Bir tane de rmeni ilisesi var. 
Onun restorasyonu İl zel İdaresi 
tarafından tamamlandı. ungurbey 

amisi’nin restorasyonuna da  ay 
sonra ba layaca ız. 

ehirdeki kültür sanat ve spor 
etkinlikleri hakkında bilgi alabilir 
miyiz

ültür sanat etkinliklerinden 
ziyade spora ve sporcularımıza olan 
deste imiz da a fazla diyebilirim. 

e itli yazarlarımızı e rimize 
davet ederek  konferanslar ve imza 
günleri düzenliyoruz. on  yıldır  
gerçekle tirdi imiz faaliyetler 
içerisinde sanatın müzik dalını 

YAKLAŞIK 2 YIL SONRA NİĞDE’YE HIZLI TRENLE ULAŞIM SAĞLANABİLECEK. 
ANKARA-NİĞDE ARASI OTOYOL İHALESİ DE YAPILDI. ONUN DA 3 YIL İÇİNDE 
TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR. 

iptal ettik. ürkiye önemli bir 
süreçten geçiyor ve e itlerimiz 
oluyor. Bu yüzden müzik etkinlikleri 
yapmıyoruz. 

Bölgedeki yeni ulaşım 
yatırımları hakkında ne 
düşünüyorsunuz

i de’ye avaalanı yapılmasına 
yönelik çalı malar var. Ba bakanımız 
ve la tırma Bakanımız  yılının 
sonuna kadar i de’ye avaalanı 
kazandıracaklarını söyledi. u an 

ızlı tren çalı maları devam ediyor. 
akla ık  yıl sonra i de’ye ızlı 

trenle ula ım sa lanabilecek. 
Ankara i de arası otoyol i alesi 
de yapıldı. Onun da  yıl içinde 
tamamlanması öngörülüyor. 

iğde ile ilgili hede leriniz ve 
hayalleriniz nelerdir

avaalanının  otoyolunun  ızlı 
treninin tamamladı ı bir i de 
öncelikli ayalimiz. onrasında 
ise tra k  çevre sorunu gibi 
problemlerle kar ıla mayaca ımız ve 

erkesin mutlu bir ekilde ya amını 
sürdürebilece i bir i de ayal 
ediyoruz. 
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a an ı a ırım ı çin 
ürkiye de on  a ırımı 
ala ir eçenek mi

Belirsizli in sona ermesi ile önümüzdeki dönemde yabancıya 
yapılan satı ların artaca ını öngörebiliriz. 

Haber N L İ



T
ürk konut 
satı larında 
yılın ilk  ayı  
geçen seneye 
nazaran 
yüzde  
da a yüksek 

gerçekle ti. mlak onut’un 
ba arılı kampanyalarının bu 
rakamlara önemli bir katkıda 
bulundu unu göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Ancak 
yabancıya satı lar  İ ’in 

art  verilerine göre 
geçen yılın aynı dönemi ile 
kar ıla tırıldı ında biraz da a az 

 gerçekle ti. 
abancı yatırımcının 

referandum sonucunu 
bekledi ini bu nedenle alımlarını 
ertelediklerini biliyoruz. 
Belirsizli in sona ermesi ile 
önümüzdeki dönemde yabancıya 
yapılan satı ların artaca ını 
öngörebiliriz. 

eki  neden yabancı 
yatırımcı ürkiye’yi terci  
ediyor  a lanan vergi 
kolaylıkları mı  ’nin dolar 
kar ısında de er kaybetmesi mi  
bölgesel çekim unsuru olması 
mı  o al güzellikleri mi  Bu 
sorulara birçok dinami i içeren 
sorular eklenebilir. Ancak 
yabancılarla konu tu umuzda 
sorunun cevabı son derece 
açık ve net  ürkiye er eye 
ra men ala istikrarlı ve güvenli 
bir ülke. üçlü bankacılık ve 

nansal sistemin yanında siyasi 
istikrar da yabancı yatırımcıyı 
cezbediyor. İ ’in açıkladı ı 
rapordaki alıcıların ülke 
uyruklarına baktı ımızda ilk  
ülke arasında rak  Afganistan  

ilistin ve emen gibi ala 
ekonomik ve politik istikrarın 
olmadı ı ülkeler dikkatimizi 
çekmektedir. A a ıda tam 
tabloyu görebilirsiniz.
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Ülke
Toplam
Irak 
Suudi Arabistan
Kuveyt
Rusya Federasyonu
Afganistan
ran

Azerbaycan
Filistin
Birleşik Arap Emirlikleri
Yemen
ngiltere

Mısır
Ürdün
Ukrayna
Almanya
Kazakistan
Norveç
Belçika
sveç

ABD
iğer ülkeler

T K  Konut Satış statistikleri  Mart 
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erçekle tirilen ve kullanılmaya ba lanan büyük köprü ve tünel 
yatırımlarının yanısıra . avalimanı   anakkale öprüsü  igana 

üneli  ızlı trenin ülkeye yaygınla tırılması ve e ir astaneleri gibi 
büyük altyapı yatırımları  ürkiye’nin gelece i akkında yabancı 
yatırımcıya önemli ipuçları veriyor. 

ürkiye’nin genç nüfusu ve artan e irle me faktörleri yabancı yatırımcıların 
özellikle büyük e irleri terci  etmesini sa lıyor. İstanbul ala ön planda 
olmasına ra men Antalya ve Bursa nüfuslarına nazaran yabancıya yüksek 
satı  rakamlarına sa ipler. zellikle bu durum son zamanlarda Bursa’da 

yatların di er illere nazaran da a ızlı artmasına sebep olmu tur. A a ıdaki 
tabloda ilk  ilimizi görebilirsiniz

Y

Toplam

stanbul

Antalya

Bursa

Yalova

Sakarya

Ankara

Trabzon

Mersin

Samsun

Muğla

iğer iller

T K  Konut Satış statistikleri  Mart 

K
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aynak  . İ  Bankası  eidin onut iyat ndeksi aporu art 

ürkiye erkez 
Bankası’nın azırladı ı 

onut iyat ndeksine 
göre en yüksek de i im 

gösteren bölgeler 
dirne  ırklareli ve 

ekirda  iken en dü ük 
de i im gösteren bölge 

an  Bitlis  akkari ve 
u ’tur.

onut yatları ile kira arasındaki 
ili ki konut yatlarındaki ızlı 
artı ları izleme adına önem arz 
etmektedir. onut yatlarında 

areket alanı da a geni ken  
kira yatlarında de i imler da a 
tedrici ya anmaktadır. ürkiye’de 
konut yatırımı geri dönü  süresi 
satı  yatı yıllık kira oranı   

yıl düzeyinde seyretmektedir. Bu 
çerçevede  di er verilerin yanı 
sıra yatırımı geri dönü  süresi de  

ürkiye konut piyasasında enüz bir 
balon olmadı ı yönündeki görü ü 
desteklemektedir.

ürkiye’de son yıllarda artan yatlara ra men 
di er ülkelerin metropolleri ile kıyaslandı ında 

İstanbul ala yat olarak cazibesini 
korumaktadır. urt dı ında yayınlanan bir 

rapora göre  İstanbul  milyon AB  kar ılı ı 
alınan ortalama  m  ile ong ong  e  

ork  ondra  Berlin  iami gibi e irlerden 
ala da a ucuzdur. tratejik konumu ve 

istikrarlı yönetimi sayesinde geçmi teki er 
türlü olumsuzlu a kar ın ürkiye yabancı 

yatırımcılar için bir çekim merkezi olacaktır. 
ek yapmamız gereken iyi planlanmı  bir 

strateji do rultusunda ülkemizi iyi ve etkin 
bir ekilde tanıtmaya devam etmektir. onu 

akkında da a detaylı bilgi edinmek isterseniz 
.emlakkonut.com.tr ana sayfasındaki 

ücretsiz ayrimenkul ve onut aporunu 
inceleyebilirsiniz. 

K Y

TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUSU VE 
ARTAN ŞEHİRLEŞME FAKTÖRLERİ 

YABANCI YATIRIMCILARIN 
ÖZELLİKLE BÜYÜKŞEHİRLERİ 
TERCİH ETMESİNİ SAĞLIYOR. 
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Haber YAT I R I M

Av ı ar da kat 
ınırı ka dırı ıyor

Avcılar’da  kattan yüksek binaların yenilenmesinin önünde engel olması 
nedeniyle  ilçedeki kat yasa ı kaldırılacak.

M
armara 

epremi’nden 
etkilenen yerle im 
birimleri arasında 
bulunan Avcılar’da 

kentsel dönü ümün sa lıklı 
yapılabilmesi amacıyla belediye 
bünyesinde olu turulan lan ve 

roje üdürlü ü  azırlanan ‘Acil 
ylem lanı’nı uygulamaya koydu. 

İBB Ba kanı adir 
opba  ilçedeki eski binaların 

yenilenmesinin önündeki kat 
engelini kaldıracaklarını söyleyerek 
u ifadeleri kullandı  Bu bölgede 

 yılında dönemin belediye 
ba kanının talebiyle deprem 
riski sebebiyle imarda indirimler 
yapılmı tı. at sayısı azaltılmı tı  
tekrar onu eski aline getiriyoruz. 

entsel dönü üm içerisinde bunlar 
düzenleniyor. i er taraftan 
Avcılar’daki  ma alle  a takale 

AVCILAR’DAKİ 
DÖNÜŞÜMÜN 
ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK 
ENGEL OLARAK 
GÖRÜLEN 4 KAT 
YASAĞI KALKIYOR.

ve e ilkent ile ilgili çalı malar 
sürüyor. e ilkent’te  binlik imar 
planları azırlandı bitti  oraya 

ipta ’ı sokuyoruz  bir model ortaya 
çıkarsın da insanlar modeli görsün 
diye. asanın verdi i yetki ile ilçe 
belediyeleri kentsel dönü ümü 
adalar bazında yapabilirler. 
İstanbul’da bazı belediyeler bunu 
ba arı ile yapmakta. senler  
Beyo lu  üngören  a ıt ane  

senyurt ve artal Belediyeleri de 
Bakanlar urulu kararı ile bu yetkiyi 

aldı  artık buna yetkileri var.
Avcılar Belediye Ba kanı 

andan oprak Benli  
Avcılar’daki  veya  katlı 

binaların ço u yorgun  asarlı  
ya lı.  yılında  kat akkını 
elde etmi  binaların envanterini 
çıkardık. Bunların bulundu u 
yerlerin altyapısı zaten  kata 
göre yapılmı . Bu meskenlerde 
oturuluyor  tra  e  altyapıya 
veya ba ka bir konuya ek yük 
getirecek durumu da yok. 

evcut binaların yenileri 
ile güvenli yer de i tirmesi 
gerekiyor.  ve  kat izni 
alındı ında bunlar bir an önce 
yenilenecek. İnsanlarımız  aynı 
ma allelerinde aynı kom uları 
ve parkı  pazarı ile günümüz 
teknolojisiyle yapılmı  güvenli 
binalarda oturmak istiyor  diye 
konu tu.
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İ ANBULA  ENİ ME R  A I ELİ R

İ L İ R İ  M E R U

İBB Ba kanı adir opba  İBB meclisinde 
konu tu. İstanbullulara  yeni metro attı müjdesi 
veren opba   attın i ale sürecinin tamamlandı ını 
ve önümüzdeki günlerde yapım çalı malarına 
ba lanaca ını belirtti. opba  u anda  metro 

attımız sözle me imzalama a amasına geldi. akın 
gelecekte de temel atmalarını beraber yaparız.  
kilometrelik Ba ak e ir aya e ir etrosu  .  
kilometrelik Ba cılar irazlı üçükçekme alkalı 

etrosu   kilometrelik aynarca endik uzla 
etrosu  .  kilometrelik ekmeköy  a delen  

ultanbeyli etrosu ile  kilometrelik mraniye
Ata e ir öztepe etrosu. sasında  at i aleye 
çıkmı tık  bir tanesine itiraz edildi i için bekliyor. Bu 

 metro attının sözle meleri imzalanmak üzere ve 
yakında temellerini ataca ız. Böylece ’un sonuna 
gelirken İstanbul’a  km üzerinde raylı sistemi 
dönemimizde kazandırmı  olaca ız  dedi. 

İstanbul Büyük e ir Belediye Ba kanı adir 
opba  ilivri’ye metro getirilmesi için planlama 

çalı maları yapıldı ını söyledi. opba  unları 
kaydetti  ilivri’ye  kilometre metro gelecek. 

etro çalı masını programa alıyoruz  u anda projeleri 
yapılıyor. Bin metresi  milyon dolar.  kilometre 
çarpı  dedi in zaman ne yapıyor   milyar dolar. 

’ye çevirdi in zaman  katrilyondan fazla.
Büyük e ir Belediyesi olarak devlete ya da bir 

nans kurumuna borçları olmadı ını aktaran opba  
asamızda paramız var. aynaklar aynı geliyor. Bütün 

ürkiye’deki belediyelere ne geliyorsa  bize de o geliyor. 
atta do uya da a fazla gidiyor  bize da a az geliyor. Bu 

e ir kendi kayna ını  kendi üretmeye çalı ıyor  dedi.

İstanbul’a 5 yeni metro hattı müjdesi veren İBB Başkanı Kadir Topbaş, ihale süreçlerinin 
tamamlandığını belirterek, önümüzdeki günlerde yapım çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

İstanbul il merkezinin 69 kilometre batısında yer alan turistik sahil ilçesi Silivri’ye metro geliyor.

SİLİVRİ’YE 32,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA METRO YAPILACAK. 
İBB METRO ÇALIŞMASINI PROGRAMINA ALDI.
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YAT I R I M

B E K Z  M E R U

İstanbul Büyük e ir Belediye 
Ba kanı adir opba  A  

arti Beykoz İlçe Ba kanlı ı 
tarafından İncirköy a allesi’nde 
düzenlenen alk bulu masında 
bir konu ma gerçekle tirdi. 

rogram kapsamında konu ma 
yapan Ba kan adir opba  
Beykoz ilçesi özeline yapılan ve 
yapılacak olan projeler akkında 
vatanda ları bilgilendirdi. opba  

iz istiyorsanız Alla ’ın izniyle 
metro gelecek. Ayrıca imdi proje 
a amasında arem’den üçüksu 

ayırı’na  kilometrelik tünel 
yapaca ız  ifadelerini kullandı.

adir opba  sözlerine öyle 
devam etti  etro isteniyor 
mu  Beykozlular metro istiyor 
Ba kan burada ve alkın talebi 
do rultusunda çalı ıyor. Beykoz’a 
Alla ’ın izniyle metro gelecek. 

üneller yapıyoruz  er yerde 
metro er yere metro dedik  ayal 
da i edilemezdi. Beykoz’da metro 
sözü edilemezdi. ocuklu umda 

atırlıyorum Beykoz’a geldi imiz 
zaman yatıya kaldırdık. Buraya 
gelince burada bir gün kalacak ve 
öyle dönecektik. O zamanlar ula ım 
yoktu. Ama imdi metrolardan 
konu uyoruz. Buradan binip 

aksim’e  artal’a  avalimanına 
gidebilece iniz bir gelecekten 
ba sediyorum.  

14 KİLOMETRE TÜNEL 
YAPILACAK

arem Beykoz arasına 
yapılması planlanan tünel 
projesini açıklayan Ba kan adir 

opba  imdi proje a amasında 
arem’den giren bir tünel üçüksu 
ayırı’ndan çıkacak. arem’den 
 kilometre girecek ve üçüksu 

ayırı’na gelecek. üçüksu eresi  
öksu eresi ve çayırlar ne 
aldeydi  bunları gördük. İ imizi 

biliyoruz  ne yapmamız gerekti inin 

farkındayız. İstanbul dünyanın  
ülkesinden nüfus olarak büyük  
ekonomi olarak  ülkesinden 
büyük  biz sadece Beykoz’a .  
milyar yatırım yaptık  diye konu tu.

ÜMRANİYE METROSUNDA 
SONA GELİNDİ

ürkiye’nin ilk sürücüsüz 
metrosu olacak sküdar mraniye

ekmeköy ancaktepe arasındaki 
Akıllı etro rojesi test edildi. 

sküdar ancaktepe metro attının 
mraniye’ ye kadar olan kısmı ise 
ayıs sonu izmete açılacak.

 kilometrelik at  
istasyon  depo sa ası ve depoya 
ba lanan  bin  metre tünelden 
olu acak.  vagonun izmet 
verece i atta  saat  bin  
personel çalı malarını sürdürüyor. 

rojenin tamamı  A ustos’ta 
tamamlanacak  mraniye’ ye kadar 
olan kısmı ise ayıs sonu izmete 
açılacak. 

attın tamamlanmasıyla 
Anadolu akası’nın ana 
ula ım a ının önemli bir aksı 
tamamlanmı  olacak. Otomatik 
sistemle kendisini park edebilme 
özelli ine sa ip metro  sürücüsüz 

izmet verecek ve vatanda ların 
güvenli i için ‘peron kapı’ 
sistemi uygulanacak. ç ilçeden 
geçecek metro attında sküdar  

ıstıka acı  Ba larba ı  Altunizade  

ısıklı  ibadiye  ar ı  mraniye  
İnkılap a allesi  akmak  

lamurkuyu  Altın e ir  ise  
udullu  oplu onutlar  
ekmeköy ve ancaktepe 

istasyonlarının aralarında yer 
aldı ı  istasyon bulunacak.

GÜNDE 2,3 MİLYON YOLCU 
TAŞIYACAK

sküdar İstasyonu’nda 
armaray attıyla Avrupa 

akası’na  Altunizade 
İstasyonu’nda yapımı planlanan 
teleferik attı ve mevcut metrobüs 

attına  ar ı İstasyonu’nda 
mraniye Ata e ir öztepe 

metro attına  udullu 
istasyonunda ise udullu
Bostancı metro attıyla ba lantı 
sa lanmı  olacak. Ayrıca 

ekmeköy istasyonu sonrasında 
at ultanbeyli’ye uzatılacak.

alı maların  saat aralıksız 
sürdü ü metro in aatında yakla ık 

 bin personel görev alıyor. 
Anadolu akası ula ımında önemli 
rol oynayacak  kilometrelik 

etro attı   istasyon  depo 
sa ası ve depoya ba lanan  bin 

 metre tünelden olu acak.  
vagonla izmet verecek metro 

attı  saatte tek yöne yakla ık 
 bin yolcu ta ıyabilecek ve 

böylelikle günde  milyon yolcu 
kapasitesine sa ip olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 
Beykoz’a metro müjdesi geldi.
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la tırma  enizcilik ve 
aberle me Bakanı A met Arslan  
 emmuz e itler öprüsü’nde 

serbest geçi  sistemini bu sene 
içinde ayata geçireceklerini söyledi.

 emmuz e itler öprüsü’nde 
serbest geçi  sistemi uygulanırken  
gi elerin kaldırılma çalı maları 
için ilk olarak Avrupa akası’ndan 
Anadolu akası’na gidi  yönünde 

 erit tra e kapatıldı. Ayrıca 
Anadolu akası’ndan Avrupa yakası 

istikametinde gi elerin en sa  
kısmından bir bölümünde kaldırma 
çalı maları ba ladı. 

la tırma  enizcilik ve 
aberle me Bakanı A met Arslan  
 emmuz e itler öprüsü’ndeki 

gi elerinin kaldırılması yönünde 
yaptı ı açıklamada   emmuz 

e itler öprüsü’nde  isan’da 
ba ladı ımız serbest geçi  
çalı malarını   emmuz’da bitirerek  

 emmuz e itler öprüsü’nde   

emmuz e itler ünü’nde in alla  
serbest geçi i sa lamı  olaca ız  
ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan  geçmi te çok da a 
uzun süren bu tarz çalı maların 
yakla ık  ay sürece ini belirterek  

avuz ultan elim öprüsü’nde 
çok farklı bir malzemeyi kullandık. 
O tecrübeyi imdi  emmuz 

e itler öprüsü’nde kullanaca ız. 
ok da a kısa sürede yapıp  

yenileyece iz  dedi.

ARİ  AÇIKLAN I
 emmuz e itler öprüsü’nde serbest geçi  dönemi ba lıyor.

BAKAN AHMET ARSLAN, “15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE 20 
NİSAN’DA BAŞLADIĞIMIZ SERBEST GEÇİŞ ÇALIŞMALARINI, 15 TEMMUZ’DA 
BİTİREREK, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER 

GÜNÜ’NDE İNŞALLAH SERBEST GEÇİŞİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ” 
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Bölge Raporu K A D I K Ö Y

adıköy ün 
üyük dönüşümü

entsel dönü ümün kalelerinden adıköy  kent ula ımındaki co ra  konumu 
yanında  birçok önemli projenin aksında yer alması dolayısıyla da sürekli 
de erlenen bir bölge olarak öne çıkıyor.
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EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık şirketinin incelemesinde, Kadıköy 
ilçesinde, markalı konut özelinde 3 adet bölge öne çıkmakta;

FİKİRTEPE - MERDİVENKÖY 
BÖLGESİ 

ikirtepe  erdivenköy bölgesi 
 yılında kentsel dönü üm 

alanı olarak ilan edildikten sonra 
bölgeye olan talep arttı  imar 
planında yapılan de i ikliler ve 
yüksekliklerin arttırılması bölgeyi 
da a çekici kıldı. ikirtepe’de be  
yıl önce ba layan kentsel dönü üm 
süreci zaman zaman kesintiye 
u radı  fakat bölgenin riskli alan 
ilan edilmesiyle birlikte bu süreç 

ızlandırıldı. nemli ula ım 
akslarına yakın olması sebebiyle de 

yatırım açısından uygun bir bölge 
olarak kar ımıza çıkan ikirtepe’de 
mevcutta imar problemleri enüz 
çözüme ula maya ba ladı.  

ikirtepe’nin emen yanında 
bulunan Avrasya üneli  Asya ve 
Avrupa yakaları arasındaki ula ım 
süresini  dakikaya indirmesiyle 
konut birim yatlarındaki artı  
paralel olacak.

Bölgede in aatı veya satı ı 
devam eden altı adet konut projesi 
üzerinden inceleme yapıldı.  
ve  yıllarında tamamlanması 
planlanan bölgedeki projelerin 
orta  üst gelir sınıfına itap 

edece i dü ünülüyor. ikirtepe  
erdivenköy’de konut projeleri 

yatlarının minimum ve maksimum 
yat ortalamasında .  

m  .  m  ’den 
arındırılmı  yatlardır  aralı ında 
de i ti i görülmekte. Ayrıca 
bölgede dairelerin ere yelerine 
göre .  .  m  gibi 
birim yatlarda rastlamak mümkün. 
Bölgede mevcut  yılı a ırlıklı 
bölge ortalaması ise yakla ık .  

m  olarak tespit edildi.
Birim metrekare yatlarına etki 

eden en önemi etken  ana ula ım 
akslarına yakın olması  artal 

adıköy metro attı güzerga ına 
yakın konumlu olması ve bölgede 
son yıllarda markalı konut 
projelerinin ız kazanmı  olması.

İKİR E E MER İ ENKÖ  BÖL E İ  İ A A ANALİZİ
Bölgede markalı konut yatırımları ikirtepe nin Kentsel önüşüm Alanı olarak ilan edilmesi sonrasında hız kazanmış 
olup  pro eler  yılında başladı  Bölgede günümüz itibarıyla  rma rekabet etmekte  Bölgedeki yaşanan imar 
problemlerinden dolayı satışlar bir süre sekteye uğradı ancak zamanla bu durum düzelmeye başladı
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KOZYATAĞI BÖLGESİ
İstanbul’un en büyük 

ilçelerinden biri olan adıköy’e ba lı 
ozyata ı  Anadolu akası’nın genç 

yerle im merkezlerinden biri. Buna 
ra men ızlı nüfus artı ına ba lı 
olarak yapıla manın artmasının da 
etkisiyle son yıllarda em o s em 
de konut bakımından bir çekim 
merkezi aline geldi. 

ozyata ı’nda özellikle Atatürk 
addesi ve İnönü addesi öne 

çıkmakta ve prestij konusu olmakta. 
onut yatlarının de i iminde de bu 

iki cadde baz alınmakta. addelere 
uzaklık veya yakınlı ına göre konut 

yatları de i iklik gösteriyor.
onut yatırımlarının yanı 

sıra son dönemde ozyata ı o s 
sektörünün de yo unla tı ı bir bölge 
olarak öne çıkıyor. atta bölgede 
konumlu o slerin birim metrekare 
de erleri  Anadolu akası’nda 
bulunan en yüksek birim metrekare 
de erlerinden. Bölgede son yıllarda 
in a edilen o s projeleriyle beraber 
yo un bir i  tra i ya anmakta  
buna ek olarak plaza çalı anlarının 
da konut olarak terci  etti i 
bölgelerin ba ında yer almakta.  
Aralık ayında tamamlanan Avrasya 

üneli’ne yakın konumlu olması 
sebebiyle bölgede o s sektöründe 
da a fazla areketlilik ya anması 
mu temel. Bu tüp geçidin bölgedeki 
o s yatlarını Avrupa akası’ndaki 
o s yatlarına yakla tırması 
bekleniyor.

ünümüzde yüksek katlı ve site 
tarzında yapılanmaların mevcut 
oldu u bölgede konutlar orta ve 
orta üst gelir grubuna itap ediyor. 

ozyata ı bölgesi em sa ile em 

BAĞDAT CADDESİ BÖLGESİ
Ba dat addesi  Bostancı 

tren istasyonundan ba layıp  
ızıltoprak’ta enerba çe ükrü 
araço lu tadı’na kadar uzanan 

yakla ık  km uzunlu unda bir 
caddedir. Ba dat addesi eski 
yazlık yerle im bölgelerinden biri 
oldu undan dolayı cadde üzerinde 
ve çevresinde bulunan konutlar 
genellikle eski yapılardır. on 
yıllarda gayrimenkul sektöründe 
ya anan areketlenmenin etkisi 
ve ‘Afet iski Altındaki Alanların 

önü türülmesi akkında 
anun’un yürürlü e girmesiyle 

birlikte  cadde çevresindeki 
eski konutların kat kar ılı ı 
sözle meler ile in aat rmalarına 
verilip yerlerine yeni  deprem 
yönetmeli ine uygun ve nitelikli 
konutlar yapıldı ı görülüyor. 
Bölgede a ırlıklı olarak orta üstü ve 
üst gelir grubu ikamet ediyor.

eçmi ten bugüne er dönemde 
orta  üst gelir sınıfına itap etmi  
olan bölgede konut projeleri 

yatlarının yakla ık .  
m  .  m  ’den 
arındırılmı  yatlardır  aralı ında 
de i ti i görülüyor. Ayrıca bölgede 
dairelerin ere yelerine göre 

.  .  m  gibi birim 
yatlara da rastlamak mümkün. 

Bölgede mevcut  yılı a ırlıklı 
bölge ortalaması ise .  m  
olarak tespit edildi. Bölgede arsa 
arzı kısıtlı oldu undan  mevcut 
binalar yıkılarak yerlerine yenileri 
yapılmakta ve konut projesi olarak 
nitelendirilebilecek yapılar çok fazla 
yer alamamakta. Ba dat addesi’nde 
deprem riski ta ıdı ı belirlenen 

KONUT TİPİ DAĞILIMI
Bölgede ayrıca  proje üzerinden 

tip da ılımı analizi yapıldı. Bu analiz 
sonucunda bölgede en çok  
sonrasında ise  ve  konut 
tipinin üretildi i görülüyor. Bölgede 
yer alan  proje için tip da ılımları 
a a ıdadır.

KOZYATAĞI SON 
DÖNEMDE OFİS 
BÖLGESİ OLARAK DA 
ÖNE ÇIKIYOR.

de ba lantı yollarına yakın konumda 
olması nedeniyle er dönem alıcılar 
tarafından terci  edilmeye devam 
edecek. Bölgede konut satı ları 
yatırımdan çok ya amak amaçlı 
yapılmakta olup  konut projelerinde 

 ve  dairelerin a ırlıkta 
oldu u görülmekte. onut yatları 
yakla ık .  m   .  
m  ’den arındırılmı  yatlar  
aralıkta de i mekte. Ayrıca bölgede 
dairelerin ere yelerine göre .  

m  gibi birim yatlara da 
rastlamak mümkün. Bölgede mevcut 

 yılı a ırlıklı bölge ortalaması 
ise .  m  olarak tespit 
ediliyor.

K Z A A I BÖL E İ 
İ A A ANALİZİ

Bölgede markalı konut piyasası akti  
olarak  yılında başlamış olup   yıldır 
yaklaşık  arklı rma rekabet ediyor  Arsa 
arzının kısıtlı olduğu bölgede eski yapılar 
yenileniyor ve bölgede bu yönde gelişim 
gözleniyor

Bölge Raporu K A D I K Ö Y
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BA A  CA E İ  BÖL E İ 
İ A A ANALİZİ

Bölgede markalı konut piyasası akti  
olarak  yılında başlamış olup   
yıldır yaklaşık  arklı rma rekabet 
etmekteydi  Son dönemde özellikle A et 
Riski Altındaki Alanların önüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun un yürürlüğe girmesi 
ile birlikte bölgede rant arttı  Bölgedeki 
ilk markalı konut pro esi ise  yılında 
yapılan Büyükhanlı Suadiye konutlarıdır

binaların kentsel dönü üm ile 
yenilenmesi  aynı sokakta yan yana 
birkaç in aatın birden ba laması  
bölgenin cazibe kaybetmesine neden 
oldu. entsel dönü ümle olu an 
arz fazlası ve üretilen konutların 
yüksek gelir grubuna itap eden 
konutlar olması nedeniyle Ba dat 

addesi’nin önceki yıllara kıyasla 
de er kaybetti i görülüyor. 

KADIKÖY SWOT ANALİZİ
 K m  ime  e e eme A i   K   i i  

e i   e  e i i e e 

GÜÇLÜ YÖNLER
 Marmara ile bağlantılı sahil ilçesi olması
 Metropol ölçeğinde merkezi bir lokasyon da 

yer alması 
 enizyolu ulaşımı  raylı sistem ve karayolu 

ulaşımı açısından güçlü alternati  bir 
altyapıya sahip olunması

 Alternati  ulaşım bağlantıları nedeniyle 
metropolün tüm noktalarına hızlı erişim 
imkanına sahip olması

 lçenin artan erişilebilirliği ve beraberinde 
artış gösteren ticaret hacmi

 Kentsel dönüşüm uygulamaları ile yüksek 
yaşlı binaların yenilenmesi 

 elişmiş sosyo  ekonomik yapı
 -  Karayolu ile bağlantısının bulunması
 Sahil bölgelerinin sosyal hayat içerisindeki 

akti  kullanımı
 
ZAYIF YÖNLER
 Kentsel altyapının artan kentleşme ve 

nü usa yetersiz kalması
 Son yıllarda ilçe sınırları içerisinde inşaat 

çalışmalarına yönelik şantiye sahalarının 
artışı sonucunda artan çevresel kirlilik

 zellikle çarşı bölgesinde her geçen gün 
artış gösteren ticari işletmeler sonucunda  
gece ve gündüz nü us arkının gittikçe 
yükselmesi

FIRSATLAR
 Kentsel dönüşüme yönelik yasal 

düzenlemeler ve teşvik uygulamaları
 Kazlıçeşme  Ayrılıkçeşmesi Marmaray 

bağlantısı  Beylikdüzü  Söğütlüçeşme 
Metrobüs bağlantısı ve endik  Kadıköy 
Metro bağlantısı üzerinde ilçenin en önemli 
aktarma merkezlerinden olması

 lçe sınırları içerisinde kent ölçeğine nazaran 

yüksek sayıdaki tiyatro  kültür merkezi ve 
sanat okullarının varlığı

 Avrasya Tüneli Anadolu Yakası giriş ve 
çıkışını ilçe sınırlarına yakın mesa ede 
bulunması

 
D

 erece deprem kuşağı içerisinde yer alması
 Kentsel yenilenmeden kaynaklanan ani 

nü us artışı karşısında mevcut altyapının 
yetersiz kalması

 derece deprem kuşağı içerisinde yer alan 
ilçede yüksek yaşlı bina sayısının oransal 
azlalığı

 Bağdat addesi aksında yaşanan kentsel 
dönüşüm uygulamalarında bölge dokusuna 
uygun olmayan yüksek katlı yapıların inşa 
edilmesi

 Kadıköy Çarşı olarak tanımlanan a erağa 
Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgede 
ticari gayrimenkullerde talep edilen yüksek 
kira talepleri 

 ikirtepe Kentsel önüşüm bölgesinin ilçede 
yarattığı belirsizlik ve kent dokusunda 
yaşanan tahribat
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İstanbul’un 
nazlı güzeli

Kızkulesi deyince çoğumuzun 
beklentisi efsanevi masal 
ve hikayeler. Çünkü kulenin 
enerjisi ve atmosferi ister 
istemez böyle bir çağrışım 
yapıyor insanda. En tanıdık 
efsane ise şu şekilde; 
krallardan birine kızının 
18’ine bastığında bir yılan 
tarafından sokularak öleceği 
söylenir. Kral kızını korumak 
için denizin ortasına bu 
kuleyi inşa eder ve kızını 
kuleye kapatır. Kız ise günün 
birinde hastalanır, kızın 
ağır hastalığının üstesinden 
gelmeyi bir hekim başarır. 
Kral bunun için bir kutlama 
yapar. Kutlama sırasında 
kuleye gelen bir üzüm 
sepetine saklanmış yılan kızı 
sokar ve kız ölür.

Her ne kadar klişe ve tanıdık gelse 
de Kız Kulesi hakkında anlatılacak 
çok şey vardır. İstanbul’da yaşayan 
herkesin hayatına bir şekilde temas 
eden bu tarihi yapı zengin tarihiyle de 
geçmişimize ait bir mektup gibi salınır 
denizin üstünde.

KULE EFSANESİK
ız Kulesi, Salacak’tan 
kopan bir kara 
parçasının üstüne 
konumlanmış. 
Yaklaşık 2500 yıl 
öncesine uzanan 
Kız kulesi önceleri 

bir kale görünümündeymiş. Bizans’tan 
Osmanlı’ya, İstanbul’dan geçmiş pek 
çok medeniyete şahitlik etmiş. Kulenin 
ilk inşa sebebi burayı bir gözetleme 
alanı olarak kullanmakmış; M.Ö. 410’da 
komutan Alkibiades Boğaz’dan geçen 
gemileri bu kule sayesinde gözetlemiş. 
Bunun akabindeki esas görkemli kale 
Roma İmparatoru Manuel Comnenos 
tarafından ticaret ve savaş gemilerini 
kontrol altında tutmak için yaptırılmış. 
Kız kulesi adeta savaşların ve kaosların 
kaydını tutmuş. Düşünsenize Fatih 
Sultan Mehmet İstanbul’u fethederken 
Venedik ordusunun komutanları burayı 
karargah olarak kullanmış. Etrafından 
geçerken son derece romantik bulacağınız 

kule aslında son derece stratejik bir 
noktada bulunuyor. Bir bakıma Marmara 
Denizi’nden gelince İstanbul’un kapısını 
açıyor. Bu bağlamda kule Osmanlı 
döneminde de çok önemliydi. Fatih Sultan 
Mehmet buradaki kale formundaki kuleyi 
yıktırıp, daha güçlü bir yapı koyar yerine. 
Küçük bir kalecik olarak tanımayacağımız 
bu yapıya konulan toplar deniz güvenliği 
açısından çok önemli kabul edilir. 1510 
depremi yani Küçük Kıyamet, Kız kulesi 
için de dönüm noktası olmuş. Buradaki 
kalecik yerle bir olmuş, Yavuz Sultan Selim 
döneminde gerçekleştirilen onarımla bir 
deniz feneri olarak macerasına devam 
etmiş. Osmanlı’nın çöküş döneminde 
Kız Kulesi yeniden savunma üssü olarak 
kullanılmış. 1959 yılında Askeriye’ye 
devredilmiş ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’na bağlanmış. Hepimizin 
bildiği gibi günümüzde restoran olarak 
kullanılıyor. Özellikle özel günlerde 
insanların gözde mekanları arasında yer 
alıyor. 

Tarih K I Z  K U L E S İ
Haber: Sami ÖZBUDAK
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Ka ı a

Kadınlar için her şey...

GÜNEŞE KARŞI TAM KORUMA
 Yaz sezonunun yaklaştığı bugünlerde 

audalie  güneş lekelerine karşı cilt koruyucu 
ürünler öneriyor  audalie nin  güneşe çıkmadan 
önce uygulanan Soleil ivin Anti-Aging Etkili Yüz 
Koruyucu su ile lekesiz  doğal ve uzun süreli bir 
bronzluk elde etmek mümkün

90’LARIN JEAN’LERİ 
GERİ DÖNDÜ 

 Herkesin ezbere bildiği  
tüm zamanların avorisi olan 
ean  Home Store ile yeniden 

yorumlanıyor  Mavinin tüm 
tonlarından ilham alan Home 
Store un ean koleksiyonunda  
bol paçalardan işleme 
detaylarına  yırtık kesimlerden 
yamalılara kadar ların 
esintisini yansıtan birçok arklı 
model yer alıyor

EV DEKORASYONUNDA AHŞAP İZLERİ
 Mobilya markası Buka So a  kadınların hayatına renk 

katan ve mutlu eden ürünleri bir araya getiriyor  Buka 
So a nın her zevke uygun yastık modelleri evinde küçük 
dokunuşlar yapmak isteyenler için birebir  eometrik 
desenlerin yanı sıra düz ve sade modellerin de öne çıktığı 
yastık koleksiyonu  geniş renk ve desen seçenekleriyle her 
eve uyum sağlayabiliyor  Beğendiğiniz yastıkların arklı 
boyut seçeneklerini de bulmak mümkün  rta sehpaları ve 
masaları renklendirmek için kullanılan mumluklar evlere 
sıcak ve samimi bir ambiyans yaratırken  ahşap veya 
ahşabın arklı renklerle buluştuğu Buka şamdanları ise ev 
dekorasyonuna alternati  sunuyor

MÜ’MİNE DÜNYA MARKALARINI 
BİR ARAYA GETİRİYOR

 Çantadan gözlüğe  ayakkabıdan eşarba kadar 
zengin bir ürün yelpazesi sunan Mü Mine  ersace  

endi  erre  alentino  Alberto uardiani  ohn 
alliano  Kenzo  Roberto avalli  Armani  Iceberg  

Roccobarocco  erruti  Trussardi  Love Moschino  ve 
Byblos gibi dünya devlerinin yer aldığı ve her türlü 

kombine rahatlıkla uyum sağlayabilecek çanta 
modellerini takipçileriyle buluşturuyor  

Kadınlar için her şey...

90’LARIN JEAN’LERİ 

 Herkesin ezbere bildiği  
tüm zamanların avorisi olan 
ean  Home Store ile yeniden 

yorumlanıyor  Mavinin tüm 
tonlarından ilham alan Home 
Store un ean koleksiyonunda  

MÜ’MİNE DÜNYA MARKALARINI 

Kadınlar için her şey...

GÜNEŞE KARŞI TAM KORUMA

audalie  güneş lekelerine karşı cilt koruyucu 
ürünler öneriyor  audalie nin  güneşe çıkmadan 
önce uygulanan Soleil ivin Anti-Aging Etkili Yüz 
Koruyucu su ile lekesiz  doğal ve uzun süreli bir 
bronzluk elde etmek mümkün

EV DEKORASYONUNDA AHŞAP İZLERİ

modellerini takipçileriyle buluşturuyor  

desenlerin yanı sıra düz ve sade modellerin de öne çıktığı 
yastık koleksiyonu  geniş renk ve desen seçenekleriyle her 
eve uyum sağlayabiliyor  Beğendiğiniz yastıkların arklı 

sıcak ve samimi bir ambiyans yaratırken  ahşap veya 
ahşabın arklı renklerle buluştuğu Buka şamdanları ise ev 
dekorasyonuna alternati  sunuyor
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Haber

SÜPER 
KAHRAMAN 
ANNELERİN 
GÜNÜ

üm dünyada ayıs ayının ikinci azar günü kutlanan Anneler ünü  bu sene  ayıs’a denk geldi.

ari teki ilk anneler günü 
kutlamaları  antik unan’da  
ea onuruna düzenlenen 

ba ar kutlamalarına 
dayandırılır. ’lerin 
İngiltere’sinde ‘Anneler azarı’ 
adı altında kutlandı ı biliniyor.

ent adı verilen ve 
askalya’nın  gün öncesinden 

ba layan sürecin dördüncü 
pazarında kutlanılan ‘Anneler 

gidip günü annelerinin yanında 
geçirmeleri te vik edilirdi. ‘Anneler 

astası’ denilen özel bir pasta da o 
zamanlardan geliyormu .

er sene ayıs ayında 
kutlanan Anneler günü bu yıl da 
aynı eyecanla kutlandı. Anneleri 
mutlu etmek için ediyeler alındı  
ziyaretlerine gidildi. İn aat sektörü 
de bu önemli günü kutlamak için 
çe itli kampanyalara imza attı.

azarı’ ile  bütün İngiliz anneleri 
onurlandırıldı.

O zamanlar yoksul İngilizler’in 
ço u  varlıklı ailelerin yanında 

izmetçilik yapmaktaydı. 
alı tıkları evler ço unlukla 

kendi evlerinin çok uza ında 
kaldı ından  izmetçilerin 
i verenlerinin yanında ya amasına 
izin verilirdi. Anneler azarı’nda 

izmetçilere izin verilir  evlerine 

ngelleri aşmak
ngelli insanların sa lık  re abilitasyon  çevre  e itim ve isti dam 

alanlarında kar ıla tıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 
 ayıs ngelliler aftası olarak kutlanıyor.

Hayatta birçok sorunla 
kar ıla an engelliler 
için en büyük 
sorun  engelsiz 

insanların kendi ya am alanlarını 
kendilerine göre kurmu  olması. 
Bu yüzden  er çe it insanın 
i tiyacına göre tasarlanmı  
e irler  onların ayatlarını 

kolayla tırmak için çok önemli. 

YARIŞTA İYİLİK KAZANDI, 
STK’LAR DESTEKLENDİ

ürkiye’de lobal atırım 
olding tarafından üstlenilen ve 

dünyada lobal orts olding’in 
i letti i limanlarla küresel arenaya 
ta ınan lobal un’ın son serisi 
Bodrum’da gerçekle tirildi. lobal 

un Bodrum  Bodrum 
sokaklarını festival co kusuyla 
doldurdu.

lobal un kruvaziyer turizminin 
sundu u kültürlerarası diyalog ve 

o görüyü  destek verdi i ’lar 
üzerinden iyilik ile bulu turdu. Bu yıl 
da engelli sporcuların özel kategoride 
ko tu u lobal un Bodrum’da  ve 

 kilometre ko ularında kadın ve 
erkek kategorilerinde dereceye giren 

ilk  sporcuya özel ödüller verildi. 
 kilometre ya  kategorilerinde 

dereceye giren ilk  sporcuya 
kupa verildi. inik Adımlar 
ko usuna ise ’e yakın çocuk 
katıldı.  metrelik inik 
Adımlar parkurunu tamamlayan 
tüm çocuklara  bitirme 
madalyası ve kitap ediye edildi. 

lobal un Bodrum’un iyilik 
misyonu bu yıl da ön plandaydı. 

arı madan elde edilen gelir 
ile arıltı örmeyen ocuklara 

estek erne i ve o um Otizm 
akfı desteklendi. 



Haber
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İ EN L İ İ

lkemizde er yıl kutlanan ‘İ  a lı ı ve 
üvenli i aftası’nda  alı ma ve osyal 
üvenlik Bakanlı ı tarafından etkinlikler 

düzenleniyor.

ünyada er yıl ortalama 
 milyon i  kazası 

meydana geliyor  
luslararası alı ma 
rgütü O  verilerine 

göre er gün ortalama  
bin  yılda ise  milyon i çi 
ölüyor ve  milyon i çi 

meslek astalı ına yakalanıyor.
alı ma ve osyal üvenlik Bakanlı ı 

tarafından bu yıl .’si düzenlenen İ  
a lı ı ve üvenli i aftası birçok 

alandan akademisyenlerin  uzmanların  
ulusal ve uluslararası kurulu ların  meslek 
odaları ve sivil toplum örgütlerinden 
temsilcilerin katılımı ile ‘  ayıs ’ 
tari leri arasında aziantep’te e itk mil 
Belediyesi ültür ve ongre erkezi’nde 
gerçekle tirildi.

. İ  a lı ı ve üvenli i aftası’nda 
gerçekle en etkinlikte  toplumun 
bilinçlendirilmesi açısından i  sa lı ı ve 
güvenli i alanında son geli meler ve iyi 
uygulama örnekleri gösterildi. e itk mil 
Belediyesi ültür ve ongre erkezi’nde 
aynı zamanda İ  a lı ı ve üvenli i uarı 
da düzenlendi.

KAZA SIKLIĞI YÜZDE 
30 AZALDI

imento ndüstrisi İ verenleri 
endikası İ   bin ki iye isti dam 

sa layan ürk çimento sektörünün i  sa lı ı 
ve güvenli i dendi inde akla ilk gelen 
sektör olmayı ede edi ini açıkladı. İ  

önetim urulu Ba kanı ufan nal   
isan ünya İ  a lı ı ve üvenli i ünü 

dolayısıyla yaptı ı açıklamada İ  üyesi 
çimento irketleri son  yılda i  sa lı ı ve 
güvenli ine  milyon  yatırım yaptı. 

adece İ  olarak son  yılda yaptı ımız 
yatırım ise  milyon ’yi buldu. ektör 
olarak ede miz sıfır i  kazası  dedi.

İ  olarak  üye irkete ait  
fabrikayla ürk çimento sektörünün yüzde 

’ini temsil ettiklerini belirten ufan 
nal öyle konu tu  on  yılda ürk 

çimento sektörü olarak klinker üretim 
kapasitemiz yüzde  sektördeki çalı an 
sayımız yakla ık yüzde  arttı. Bu artı a 
ra men i  kazalarına ili kin uluslararası 
kıyaslamalarda kullanılan kaza sıklık 
oranında yüzde  kaza a ırlık oranında ise 
yakla ık yüzde ’lık bir dü ü  sa ladık.

k ön e 
üven ik
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HaberG Ü N C E L

ençliğe ediye edilen 
ayram   ayı

 ayıs  ürk milletinin kurtulu unun ba ladı ı 
ve ürkiye’nin ilen temellerinin atıldı ı gündür.

19 ayıs  günü 
Atatürk’ün milli 
mücadeleyi ba latmak 
için amsun’a ayak 

bastı ı gündür. Bu sebeple ürk 
milletinin de kurtulu unun ba ladı ı 
gün sayılır. 

Atatürk  urtulu  ava ı’nın 
ba langıcı sayılan ve kendi ayatı ile 

ürk milletinin ayatında önemli bir 
dönüm noktası olan  ayıs’ı milli 
bayram ilan ederek  um uriyeti 
emanet bıraktı ı ürk gençli ine 
arma an etmi tir. Atatürk do um 
gününü soranlara  tari  olarak  

ayıs’ı i aret eder. Bu nedenle  
ayıs   tari inden bu yana 

‘Atatürk’ü Anma ünü’ olarak da 
kutlanmaktadır.

 ayıs ’da Bandırma 

apuru ile areket eden ustafa 
emal Atatürk   ayıs ’da 
amsun’a gelmi tir. İtilaf evletleri 

tarafından i gal edilen yurdu 
kurtarmak için bu tari ten itibaren 
çalı malar ba latan ustafa emal 
Atatürk   yıl boyunca devam 
edecek olan istiklal ve ba ımsızlık 
mücadelesinin tilini ate lemi  
ve sonucunda vatanı dü man 
i galinden tamamen kurtarılmı tır. 

19 MAYIS’IN TARİHİ:
 ayıs tari inin yasa ile milli 

bayram ilan edilmesi bugünün 
anlam ve öneminin büyüklü ünü 
gösteriyor. ondros ütarekesi’nin 
imzalanmasından sonra  asım 

’de İstanbul’a gelen ustafa 
emal a a  altı ay kaldı ı bu 

ilde  vatanın kurtulu u için 
çe itli giri imlerde bulundu. 

adi a la görü erek bu konudaki 
dü üncelerini ona aktardı. üçlü 
bir ükümetin kurulabilmesi 
için çaba sarf etti. Basın yolu ile 
geni  kitlelere ula arak  alkı 
aydınlatmaya çalı tı. urtulu  
mücadelesine Anadolu’dan 
ba lanması gerekti ini anlattı. 
Anadolu’ya birer görevle 
geçeceklerin çalı malarını gayri 
resmi bir tarzda sürdürmeleri ve 
mecbur kalınmadıkça görevlerini 
terk etmemeleri söylendi. 
Atatürk bu konulmu  prensiplere 
süreç içerisinde uymu  ancak  
ba langıçta kendisiyle birlikte illi 

ücadele’ye atılan arkada ları 
arasında  zorunlu olmadıkları 

alde İstanbul’dan verilen emirlere 
emen uyarak görevini bırakanlar 

oldu u gibi  bununla kalmayıp 
İstanbul’a dönenler de olmu tu. 
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Evdeki konfor 
ar ık a çelerde

H
avaların ısınmasıyla 
birlikte bahçe 
ve balkonlar da 
enlenmeye ba ladı. 

Ba çesindeki eski 
mobilyaları yenilemek isteyenler ya 
da balkonlarına yeni mobilya almayı 
dü ünenlerin ilk aradı ı özellik 
konfor.

asarım   yat  konfor ve estetik 
açıdan zengin seçenekler sunan 

 bunun için  yaz 
koleksiyonuna yeni tasarım ba çe 
mobilya ve aksesuarları ekledi. ı  
mekana uygun olarak  sa lıklı ve 
dayanıklı malzemelerden üretilen 
salıncak  ezlong  tabure  se pa  
koltuk  amak  kanepe  yemek 
masası takımı ve oturma grubu 
gibi farklı modellerin yer aldı ı 
koleksiyon  yaz dönemine özel 
indirimler ve ürkiye’nin er yerine 
ücretsiz teslimat avantajları ile 
sunuluyor. obilya alı veri lerine 
getirilen yüzde ’luk vergi 
indirimini yüzde ’e çeken vgör  
‘ ıfır ’ kampanyasını da ylül 
ayına kadar uzattı. 

E
ri ilebilir lüks 
konseptinde 
ürünler sunan 

u ury ine  
koleksiyonunda 

a ırlıklı olarak günümüz ya am 
tarzının  geçmi ten gelen klasik 
çizgiler ve zarif detaylarla 
ustaca armanlandı ı avangart 
tasarımlara yer veriyor. arka  
ev mobilyasında estetik ve 
konforu  aynı kalite çizgisindeki 
ürünlere göre eri ilebilir 
rakamlara sunuyor.

azın kendini 
göstermesiyle  ev 
oturmaları ba çelere 
ta ındı. ı  mekan 
mobilyalarında konfor 
öne çıkıyor.

aray i işamı evlerde
’nin öne çıkan 

mobilya trendlerinden biri 
de sarayların gösteri li 
yemek odalarından 
esinlenen tasarımlar

u ury ine’ın  koleksiyonunda klasik tarzın a ırlıkta oldu u 
yatak odası modelleri  sarayların i ti amını evlere ta ıyan yemek odası 
takımları ve oturma grupları ile geçmi in estetik de erlerini bugünün 
modern ya amıyla armanlayan kö e takımları yer alıyor.
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v dekorasyonu için ciddi bir maliyet gerekti i üp esiz. 
Ancak evde kendi yaptı ınız yaratıcı ve zevkli e yalar 

bütçenizi sarsmadan i tiyaçlarınızı gideriyor. İ te kendi 
kendinize yapabilece iniz arika dekorasyon  kirleri...

Pratik dekorasyon önerileri...

AMPÜL VAZOLAR
 Patlayan ampüllerinizi 

çöpe atmadan dekoratif bir 
ob eye dönüştürmek mümkün  
Bunu yapmak için gerekli olan 
materyaller  patlamış eski bir ampül  
kargaburun  tırnak bakım seti ve 
çekiç  Bu araçları kullanarak artık 
işe yaramayan ampülünüzü yeni 
bir vazoya dönüştürebiliyorsunuz  
Yapmanız gereken ilk şey 
kargaburun ile gri renkli küçük 
şeridi ampülden ayırmak  Ampülün 
içindeki diğer cam parçayı da tırnak 
bakım seti ve çekiç kullanarak kırın  
Ampülün etra ındaki herhangi bir 
pütürü  yine bakım setini kullanarak 
ortadan kaldırın  Ampülün içindeki 
sargıyı  kargaburun yardımıyla 
çıkartın  çeride cam parçası 
kalmaması için ampülünüzü 
sallayın  Ampülünüzün alt kısmına 
açacağınız iki delik ve geçireceğiniz 
tel sayesinde ampülünüzü duvara 
asabilirsiniz

ALTERNATİF 
AYAKKABILIK

 zellikle kadınların ayakkabı 
tutkusu malum  olaplardan 
dolup taşan  konulacak yer 
kalmayan ayakkabılar için pratik 
bir önerimiz var  Mağazalara gidip 
pahalı ayakkabı ra  arı almak 
yerine   boruları kullanarak 
kendinize yaratıcı bir ayakkabılık 
yapabilirsiniz   borularını eşit 
şekilde kesin ve parçaları duvarda 
durmasını istediğiniz şekli vererek 
birbirine yapıştırın  Yapacağınız bu 
pratik tasarımla hem yerden hem 
cebinizden tasarru  sağlayabilirsiniz

OKUMUŞ TABURELER 
 Evinizde bir köşeye tıkılmış  koleksiyon 

yapmaktan vazgeçtiğiniz eski dergilerinizi 
bir tabureye dönüştürebilirsiniz  Eski 
dergileri kullanarak oldukça yaratıcı bir 
tabureniz olabilir  ergilerinizle birlikte 
ihtiyacınız olan şey bir yastık ve iki adet 
kemer  ergileri üst üste koyun ve en 
tepeye yastığı yerleştirin  ki tara tan kemer 
ile sıkıştırarak taburenizi sabitleyin  şte 
okumuş  kültürlü tabureniz hazır

FANTASTİK KAVANOZLAR
 Siz de antastik görüntülerden 

hoşlanıyorsanız kullanmadığınız kavanozlardan 
ilginizi çekecek görüntüler yaratabilirsiniz  
Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir kaç tane 
boş kavanoz  os orlu yapıştırıcı ve de sim  nce 
kavanozu açın  yapıştırıcının kavanoz içerisine 
dağılmasını sağlayın ve içerisine bolca sim 
dökün  Kavanozun altına u ak bir led yerleştirin 
ve kavanozu kapatın  ecenin karanlığında sizi 
başka dünyalara sürükleyecek kavanozlarınız 
parlamaya hazır

v dekorasyonu için ciddi bir maliyet gerekti i üp esiz. 

bütçenizi sarsmadan i tiyaçlarınızı gideriyor. İ te kendi 

Pratik dekorasyon önerileri...

OKUMUŞ TABURELER 
 Evinizde bir köşeye tıkılmış  koleksiyon 

yapmaktan vazgeçtiğiniz eski dergilerinizi 
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akla ık bir yıldır 
ürkiye’de manuel 
anzımanlı versiyonları 

satılan ’ün sonunda 
otomatik vitesli versiyonları 
da pazara sunuldu. 
Böylece itro n  kendi 
segmentindeki di er 
otomobillerle er anlamda 
rekabet edebilen bir 
seçenek aline geldi.

Otomobil C I T R O Ë N  C 3
Haber: ş AK A

G
enellikle 
e irden zevk 

almaya çalı an  
ızlı ve pratik 

sürücülere itap 
eden itro n’in 

’ü sonunda otomatik vitesli 
versiyonuyla da ürkiye’deki 
otomobil tutkunlarının be enisine 
sunuldu. e i ik tasarım anlayı ı  
pozitif enerjisi ve tra kte ben 
buradayım  diyen kendine as 

avasıyla birçok gencin aklını çalan 
 .  litrelik benzinli motoru 

ve otomatik anzımanıyla  bin 
liradan ba layan yatlarla satı a 
sunuldu.

 kilometrede ortalama 
.  litre tüketim gerçekle tiren 

  gücündeki bu motor 
uro  emisyon standartlarını 

bile standart olarak bulunmayan bu 
özellik sayesinde sürücü kontrolsüz 
bir ekilde erit de i tirdi inde 
otomobil tarafından uyarılıyor. 

’ün  gövde   tavan 
renk seçene i sunuyor olması 
da aracın istenildi i gibi 
ki iselle tirilebilmesini sa lıyor.

SİZE ÖZEL BİR OTOMOBİL
is farlarının çerçeveleri  yan 

aynalar   sütunu kaplamaları 
ve Airbump isimli gövde 
korumalarında da farklı renk 
seçenekleri sunuluyor. abinine 
adım atar atmaz issedilen  
titizlikle i lenmi  dö emeleri  ev 
konforundaki koltukları ve yüksek 
konumlu yatay kokpiti sayesinde 

 iç mek n fera lı ı anlamında 
segmentinde fark yaratıyor. 

Citroën C3 Otomatik Vites
da kar ılıyor. ani ’ün çevreci 
motor olarak isimlendirilen türden 
bir motoru bulunuyor. itro n’in 

’te kullandı ı  ileri vitesli 
tam otomatik anzımanı  ransız 
üreticinin di er yeni modellerinde 
kullandı ı çok güvendi i bir 
teknoloji.

TRAFİKTE DE PAYLAŞIN 
itro n  ’te sosyal medya 

kullanıcılarının i ini kolayla tıracak 
bir teknolojiye de yer vermi . 

onnected am isimli bu teknoloji 
otomobil kullanırken dikiz aynasının 
arkasına yerle tirilmi   kamerayı 
kullanarak video ve foto raf 
çekebilmeniz. ep telefonunuza 
indirece iniz bir uygulama ile 

’teki onnected am’e ba lanıp 
istedi iniz an foto raf çekebilir ve 
bu foto ra arı anında sosyal medya 

esaplarınızda payla abilirsiniz. 
itro n ’ün kendi 

segmentindeki di er otomobillerden 
ayrıldı ı bir di er nokta da erit 
de i tirme uyarısı. enellikle ’ten 
da a üst segment araçlarda bulunan 

atta ülkemizde ’ten çok da a 
yüksek yatla satılan B  ’lerde 
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AKI BANK İ E AZILIR 
AM İ N İ E KUNUR 

ürkiye’de bayan voleybolunun 
yükseli i lenin sultanlarıyla  
ba ladıktan sonra spor 
kulüplerinin benzersiz 
ba arılarıyla devam ediyor. 

lkemizde bayan voleyboluna 
yatırım yapan birçok kulüp var 
ama üçüncü kez ampiyonlar 

igi ampiyonu olan 
akıfBank’ın yeri çok ayrı. 

V akıfBank Bayan oleybol 
akımı  geçen ay üçüncü 

kez  ampiyonlar 
igi’ni birinci olarak 

bitirerek ampiyonlu unu ilan etti. 
 ve  yıllarında da Avrupa 

ampiyonu olan akıfBank  geçmi te 
birer kez de op eams upası ve 

allenge upası ampiyonlukları 
kazandı ı için toplamda . Avrupa 
kupası ampiyonlu unu elde etmi  
oldu.

st üste be inci kez  toplamda 
ise dokuzuncu kez örtlü inal’de 
mücadele veren akıfBank  
müzesinde birçok uluslararası 

Spor V O L E Y B O L

ampiyonluk kupasını barındırıyor 
ve Avrupa kupalarındaki en ba arılı 

ürk ekibi olarak dikkati çekiyor.
Ayrıca bu yıl aponya’nın 

obe e rinde düzenlenen B 
ulüpler ünya ampiyonası’nın 

da en güçlü adaylarından biri olarak 
gösteriliyor akıfBank. ergimiz 

azırlanırken A rubu’ndaki 
ikinci kar ıla masını da kazanan 

akıfBank Bayan voleybol 
takımı kararlı adımlarla ünya 

ampiyonlu u’na do ru ilerliyordu. 
rubundaki ikinci maçında Brezilya 

temsilcisini yenerek üçüncü maça 
çıkmaya ak kazanan akıfBank  
umarız dergimiz yayınlandı ında 
kupayı kaldırmı  olur. er bu 
beklenti gerçekle irse akıfBank 
aynı sezon em Avrupa em de 

ünya ampiyonu olan ilk ürk 
bayan voleybol takımı olarak tari e 
geçecek. Aynı turnuvada ürkiye’yi 

akıfBank’tan ba ka czacıba ı 
itra bayan voleybol takımının 

da temsil etti ini unutmamak  
kızlarımızın iki farklı koldan 
rakiplerine üstünlük sa lama 
çabalarını takdir etmek lazım.

EN DEĞERLİ OYUNCU DA 
VAKIFBANK’TAN

 ampiyonlar igi’ni 
ampiyon olarak tamamlayan 
akıfBank’ın inli yıldızı u 
ing turnuvanın en de erli 

oyuncusu  az Aydemir 
Akyol ise en iyi pasörü seçildi. 

akıfBank’ın B ulüpler 
ünya ampiyonası’ndaki ilk iki 

maçında sergiledi i performansın da 
otoriteler tarafından be enildi ini  
özellikle Brezilyalı e ona esc’i 

  ’lik skorla yendi i ikinci 
maçta kızlarımızın devle ti ini 
unutmamak lazım. Aynı turnuvada 

ürkiye’yi akıfBank’tan ba ka 
czacıba ı itra bayan voleybol 

takımının da temsil etti ini 
unutmamak  kızlarımızın iki farklı 
koldan rakiplerine üstünlük sa lama 
çabalarını takdir etmek lazım.

Bu da bize gösteriyor ki 
ürkiye’nin milli takım bazında 
lenin sultanlarıyla  ba layan 

bayan voleybolundaki ba arısı 
kulüpler bazında da devem 
ediyor.  yılında enerba çe  

’te akıfBank   ve ’da 
czacıba ı itra ile da a önce  

kez kazandı ımız adınlar ünya 
ulüpler oleybol ampiyonlu u’nu 

bu yıl da akıfBank ve czacıba ı 
itra ile kovalıyor olmamız ülkemiz 

adına çok gurur verici. Ayrıca 
czacıba ı itra bugüne kadar 

kupayı iki kere kazanan tek takım 
oldu u için bu yıl da kupayı alması 
durumunda kupayı üç kez kazanan 
tek takım unvanını da kazanmı  
olacak. 
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Haber L K İ L EY İN

İZ N AKİLER
ayıs ayında vizyona giren lmler

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ
Vizyon tarihi:  ayıs 
Yönetmen: uy itc ie
Oyuncular: arlie unnam  Astrid Berg s risbey  ude a  
Tür: Aksiyon  acera  antastik
Konusu: Art ur enüz küçük bir çocukken babası öldürüldü ünde  amcası ortigern ta ta geçer. 

o u tan sa ip oldu u ta t kendisinden çalınan ve kim oldu una dair bir kri olmayan Art ur  e rin 
arka sokaklarında  ekmek parasını kazanmak için çalı ır. Ancak bir kez kılıcını ta tan çekti inde  bütün 

ayatı alt üst olur ve o una gitse de gitmese de gerçek mirasına sa ip çıkmak zorunda kalacaktır.
önetmenli ini uy itc ie’nin üstlendi i lmin senaryosu oby arold’a ait. arlie 
unnam’ın ral Art ur’u canlandırdı ı lmin oyuncu kadrosunda ude a  jimon 
ounsou ve ric Bana yer alıyor.

GERÇEĞİN 
İKİ YÜZÜ
Vizyon tarihi:  ayıs 
Tür: ram
Yönetmen: ean enn
Oyuncular: arlize eron  Ad le 

arc opoulos ve avier Bardem.
Konusu: em yetenekli em güzel 
bir doktor olan ren  Afrika’nın 
çatı ma bölgelerinden birinde 
görevini sürdürmektedir. Bu sırada 
aynı bölgede çalı an birine a ık 
olur. A k ikisi için ba lamı  olsa 
da a k için son derece te likeli 
olan ve ciddi mesai isteyen i ini bir 
arada yürütmek çok zordur. rin 

ignam’ın senaryosunu yazıp ean 
enn’in yönetmenli ini yaptı ı 
lmin ba rollerini arlize eron  

Ad le arc opoulos ve avier 
Bardem payla ıyor.

BAŞ BELASI
Vizyon tarihi:  ayıs 
Tür: omedi
Yönetmen: olga Ba
Oyuncular: etin Altay  elen eyven  esut ar  

ur İzgi  akup avru ve nder ülçiçek.
Konusu: Asya dü ününe iki gün kala babasının 
ricası üzerine anakkale’deki bir cenaze törenine 
katılmak zorundadır. İstanbul’a dönü ünde Asya 
tanıyabilece i en saf ve sakar insanla tanı ır. Bu 
ikilinin ayatları bir da a eskisi gibi olmayacak.

KARAYİP 
KORSANLARI 
SALAZAR’IN 
İNTİKAMI
Vizyon tarihi:  ayıs 
Tür: acera  antastik  Aksiyon
Yönetmen: oac im nning  spen 

andberg
Oyuncular: o nny epp  avier 
Bardem  Brenton aites  aya 

codelario
Konusu: n sevilen kaptan  ba tsız 
ack parro  yelken açtı ı sulardaki 

kötü rüzgarları isseder. orkunç 
aptan alazar’ın yönetimindeki 

ölümcül ayalet korsanlar  denizdeki 
tüm korsanları öldürerek eytan 

çgeni’nden kaçmayı ba armı tır. 
ayatta kalan tek korsan kaptan ise 

ack’tir. ack  alazar’ın gazabından 
ve intikamından kurtulmak için 

oseidon Asası’nın pe ine dü er. 
Bu efsanevi adayı bulmak güzel ve 
zeki gökbilimci arina myt  ve 

raliyet onanması’ndan dik ba lı  
genç bir denizci olan enry ile zorlu 
bir anla ma yapar. emisi ying 

ull ile ack parro  em kötü 
kaderini tersine çevirmenin em de 
imdiye dek kar ına çıkan en korkunç 

dü mandan kurtulmanın yollarını 
aramaya ba lar.
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K E L İ İ İ

Özgüven çekirdeği 
yaşamın ilk iki 
yılında gelişiyor

Yrd  oç  r  ökten  bir yaşından itibaren kural konulmasını  ancak burada bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini 
i ade ederek  şu tavsiyelerde bulunuyor  Yavaş yavaş hareketlenen çocuğa bir sınırı olduğunu göstermek gerekiyor  

 nedenle bazı şeylere hayır denilmesi önem taşıyor ki bu da inatlaşmaya yol açıyor  ötr olunan zamanlarda oyun 
oynamanız  ona sevginizi göstermeniz  bazı durumlarda da hayır demeniz  ısrar ettiği zaman sözünüzün arkasında 
durmayı bilmeniz gerekiyor  Ancak bunu çok bağırarak değil  net durarak  sebebini açıklayarak ve Bunun böyle 
olması gerekiyor  diyerek  geri adım atmayarak yapmanız önem taşıyor  Bu yaşlarda çocuğa kural anlatmak kolay 
olmadığı için bunu uzun uzun yapmaya da gerek yok  zaten doğru da değil  deal olanı ise neyin doğru ya da yanlış 
olduğunu davranışlarınızla göstermeniz

ocu unuzun ileride kendi 
ayakları üzerinde duran  
sa lam karakterli bir yeti kin 
olması için neler yapmanız 
gerekti ini biliyor musunuz

KURAL 
KOYMAK 

  
A  

zmanlara göre  
çocuklarda özgüven 
geli imi bebeklik 
döneminden itibaren 
ba lıyor. Buna göre  
özgüven çekirde inin 
geli imi de ya amın ilk 
yıllarında sa lanarak  
çocu un de erli 
oldu unu issetmeye 

ba laması  ya  arasındaki döneme 
denk geliyor. olayısıyla  okul öncesi 
dönemde verilen e itim de özgüveni 
güçlendirmede büyük önem ta ıyor. 

zgüveni ‘ i inin kendine biçti i 
de er’ olarak tanımlayan sküdar 

niversitesi İ A B  Beyin 

astanesi’nden ocuk ve rgen 
sikiyatrisi zmanı rd. oç. r. 
mel arı ökten  bir çocu un 

kendilik de erinin olumlu ilerlemesi 
için do umdan itibaren onunla 
konu mak gerekti ini belirterek  

endilik de erinin çekirde i  
çocu un ilk iki ya ında belirlenip 
sonraki süreçte devam ediyor. 

rgenlik atta ergenlik sonrasındaki 
yıllarda da kendilik de eri geli imi 
sürüyor. Ama temelde o çekirde in 
geli imi ya amın ilk yıllarında 
sa lanıyor. olayısıyla çocuk 
do duktan sonraki bir yıl temel 
güven duygusunun olu ması için çok 
önemli  diyor.

ÖNCE ANNE MUTLU OLMALI
o umu takip eden dönemde 

annenin lo usalık ya da do um 
sonrası depresyonu denilen 
sıkıntılar ya adı ını ve sosyal 
destekten yoksun kalabildi ini 
ifade eden rd. oç. r. ökten  
Böylesi sorunlar  ister istemez 

annenin bebe e gösterdi i bakımı 
ve bunun kalitesini etkileyebiliyor. 
O nedenle do um sonrasında bir 
anneye ru sal ve sosyal destek 
verilmesi büyük önem ta ıyor. 

ani annenin o dönemde yalnız 
bırakılmaması  özellikle aile 
büyüklerinin anneyi bebe in bakımı 
konusunda desteklemesi gerekiyor. 
Biz er zaman önce annenin 
kendini iyi issedip  mutlu ve keyi i 
olmasının önemine de inerek  bu 
sayede çocu una kaliteli bakım 
verebilece ini söylüyoruz  diyor.
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NEDEN 10 BİN 
ADIM ATMALIYIZ?
Sağlık için egzersiz yapmanın önemini hepimiz 
biliyoruz. Ancak bazılarımız bunu hayli ihmal 
ediyor. Oysa düzenli ve tempolu yürüyerek, 
günlük ortalama 10 bin adım atmak dahi insan 
sağlığı için büyük önem taşıyor.

G
elişen teknoloji, bir 
yandan yaşamımızı 
kolaylaştırırken 
bir yandan da 
bizi tembelliğe 

alıştırıyor. Toplumların en önemli 
sıkıntılarından biri olan sedanter 
yani hareketsiz yaşam tarzı ise 
çağımızın en önemli sorunları 
arasında yer alıyor. İstatistikler, 
dünya çapında her yıl yaklaşık 5 
milyon kişinin hareketsiz yaşam 
tarzının tetiklediği hastalıklar 
nedeniyle yaşamını kaybettiğini 
gösteriyor. Bu nedenle de uzmanlar 
her fırsatta sağlıklı bir yaşam için 
spor yapılması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Aerobik egzersizler yapmak, 

yüzmek, dans etmek veya bisiklete 
binmek hastalıkların gelişme 
riskini oldukça azaltıyor. Ancak 
çeşitli nedenlerle bu tür sporları 
yapamamaktan şikayetçiyseniz, 
düzenli ve tempolu olarak 
yapacağınız yürüyüş, özellikle de 
günlük atılan 10 bin adım hem 
zihinsel hem fi ziksel sağlığınız 
üzerinde önemli bir rol üstleniyor. 
Acıbadem Üniversitesi Atakent 
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Ahmet Karabulut, bunun 
başta kalp olmak üzere tüm 
vücuda olumlu faydaları olduğunu 
belirterek, neden 10 bin adım 
atmamız gerektiğini 10 maddede 
sıralıyor:

Haber S A Ğ L I K
Haber: Yeşim KARA

KALP KRİZİ RİSKİNİ 
DÜŞÜRÜYOR
Yürüyüşün en büyük faydalarından biri 
kolesterol dengesini düzenlemesi. Özellikle 
trigliserid olarak adlandırılan kandaki yağ 
seviyesi, sadece yürüyerek düşürülebiliyor. 
Damarları koruyan ve HDL denilen koruyucu 
kolesterolü yükseltmenin de en geçerli yolu, 
yine düzenli yürüyüş yapmaktan geçiyor. 
Yüksek tansiyonun temel tedavilerinden 
biri de günde 10 bin adım atmak. Bu sayede 
damar sertliği önlenebiliyor, kolesterol 
değerlerinde dengelenme, diyabet ve 
tansiyonda ise düşme sağlanıyor. Tüm bu 
olumlu etkiler ise kalp krizi gelişmesi riskini 
yüzde 20’lere varan oranda azaltabiliyor.
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BU KURALLARA 
DİKKAT!

DİYABETİ GECİKTİRİYOR
Düzenli yürüyüş yapmak, insülin direncini 
kırıp diyabetin gelişme riskini azaltabiliyor. 
Bu sayede kan şekeri seviyesi düzene girerek, 
özellikle ailesel diyabet hastalığı olanlarda 
diyabetin ortaya çıkması gecikiyor. Diyabetik 
kişiler ise düzenli yürüyüş yaparak, ilaç ve 
insülin ihtiyacını azaltabiliyor.

UYKUYA DALMAYI 
KOLAYLAŞTIRIYOR
Kaliteli uyku, vücudun en önemli detoks 
yöntemi olarak nitelendiriliyor. Ancak 
çağımızın getirdiği esnek olmayan çalışma 
koşulları, yoğun stres ve gürültü kirliliği 
gibi sorunlar baş edilmesi oldukça zor olan 
uykusuzluk problemini de beraberinde 
getiriyor. Araştırmalar, günlük 10 bin adım 
atmanın uykuya dalmayı kolaylaştırarak, 
uyku kalitesini artırarak daha derin 
uyunmasını sağladığını gösteriyor. Fakat 
enerji seviyesinin yükselmesiyle birlikte 
uykusuzluğa yol açacağından yürüyüşlerin 
yatmadan önce yapılmaması tavsiye ediliyor.

OSTEOPOROZDAN 
KORUYOR
Günlük olarak atılan 10 bin adım, kas ile 
eklemlerin güçlenmesine yardımcı oluyor. 
Aynı şekilde kemik yapısını da güçlendirerek 
kemiklerde kalınlaşma sağlıyor. Bu sayede 
osteoporoz önlenebiliyor.

CİNSEL İSTEĞİ 
ARTIRIYOR
Birtakım çalışmalara göre, günde 10 bin 
adım atmak cinsel aktiviteyi ve cinsel isteği 
artırıyor. Yürüyüşün bu etkiyi vücuttaki enerji 
seviyesini yükseltmesiyle birlikte, beyin ve 
damarlardan kana karışan yararlı hormon ve 
proteinleri daha fazla salgılaması sayesinde 
yaptığı düşünülüyor.

Doç. Dr. Ahmet Karabulut, yürüyüş yaparken 
uyulması gereken bazı kurallar olduğunu, 
bunlara uyulmaması halinde atılan her 
bir adımın yarardan çok zarar getireceğini 
belirterek, şu bilgileri veriyor:

• Düzenli ve tempolu yürüyün.
• Oksijen seviyesi yüksek ve açık alanlarda 

yürümeye özen gösterin.
• Yemek yedikten en az iki saat sonra 

yürüyün.
• Yürüyüşten önce mutlaka ısınma ve germe 

hareketleri yapın.
• Sıcak havalarda sabah ve akşam saatlerini 

tercih edin.
• Güneşten koruyucu giysiler kullanın.
• Su tüketimini ihmal etmeyin.
• Ayakkabı seçimine özen gösterin.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ 
GÜÇLENDİRİYOR
Yürüyüş yapmak, bağışıklık sisteminin 
güçlenmesine de yardımcı oluyor. Hızlanan 
metabolizma ve kan akımıyla birlikte 
bağışıklıktan sorumlu hücreler bütün vücuda 
dağılarak iltihabi olayları baskılıyor. Güçlü 
bir bağışıklık sistemi, vücudun virüs ve 
bakterilerle daha kolay savaşmasını sağlıyor. 
Böylelikle birçok hastalığa yakalanma riski 
azalıyor ve vücuttaki kronik gezici ağrılar 
hafi fl iyor.

KANSERE KARŞI KALKAN 
OLUYOR
Günde 10 bin adım atmak aynı zamanda 
kansere yakalanma riskini de azaltıyor. 
Örneğin; bağırsak hareketlerinin düzenlenip 
hızlanması sayesinde bağırsak kanseri riski 
azalırken, kilo verme ve östrojen hormonu 
seviyesindeki düzenlemeyle de rahim ve 
meme kanseri riskinde düşüş oluyor. Ayrıca 
yürüyüş sayesinde vücudun bağışıklık 
sisteminin güçlenmesi, bu riskin azalmasına 
etki ediyor.

KİLO VERMEYE YARDIM 
EDİYOR
Kilo vermenin yolu kalori yakmaktan geçiyor. 
Diyetle kısıtlanan kalorilerin yanına 10 bin 
adım eklediğinde, günde ortalama 500 kalori 
daha fazla yakılıyor.

DEPRESYONA İYİ 
GELİYOR
Yürüyüş yapmak, beyinden salgılanan 
endorfi n ve seratonin gibi maddelerin 
yardımıyla stresi azaltıyor. Kişinin dikkat ve 
konsantrasyon yeteneğini de yükseltiyor.

ALZHEİMER RİSKİNİ 
DÜŞÜRÜYOR
Yapılan çalışmalara göre, her gün düzenli 
yürüyen kişilerin felç riski azalıyor. Ayrıca 
beyin sağlığının güçlenmesine bağlı olarak 
erken bunama ve Alzheimer gibi hastalıkların 
gelişme riski de düşüyor. Buna neden olarak, 
düzenli spor ile beyindeki algılama işlevinin 
güçlendiği, yaşlanmaya bağlı gelişen sinir 
hücreleri arasındaki bağlantı kaybının azaldığı 
gösteriliyor.



110 E M L A K  K O N U T
M A Y I S  2 0 1 7

Gurme YE E İ E

Açık havada 
yemek ziyafete 
dönüşüyor

açık avanın tadını çıkaraca ınız pek 
çok mekan var. lamur asrı  alta 

ö kü  i rabat orusu  Beykoz 
üçüksu asrı  umeli eneri  

Ortaköy  sküdar adıköy sa ili...
ı ın sadece kapalı alanda 

izmet veren mekanlar yaza do ru 
açık alanlarında masalarını izmete 
açar ve bununla beraber menülerini 
de yenilerler. Ba çede ka valtı 
seçenekleri ço alır. Açık büfe 
ka valtılar  serpme ka valtılar veya 

ks menü  sınırsız çayla ka valtılar... 
İstanbul Bo azı’nda öyle 

denize nazır açık avada lezzet key  
yapılacak ilk akla gelen adresler 

üti  mirgan  ari i engelköy 
ınaraltı Aile ay Ba çesi  Anadolu 
isarı’ndaki acivert estaurant... 
aliç manzarasına akim ierre 
oti epesi veya akacık sırtlarından 

Adalar manzarası...
İstanbul’un büyüyen  geli en 

ya am alanlarıyla beraber kapalı ve 
açık alanda izmet sunan mekanlar 
da ço alıyor. üçükçekmece’den 

uzla’ya İstanbullular’ın yeme içme
e lenme ve dinlenme i tiyacını 
kar ılamaya yönelik mekanlar da 
giderek ço alıyor tabii ki.. 

oluk çocuk ailece bir afta 

KI IN A ECE KA ALI ALAN A 
İZME  EREN MEKANLAR AZA 

RU AÇIK ALANLARIN A 
MA ALARINI İZME E AÇAR E 
BUNUNLA BERABER 
MENÜLERİNİ E ENİLERLER

sonu İstanbul’un kuzeyine do ru 
kaçmak isterseniz özellikle Anadolu 
yakasında  ile ve A va u sıralar 
çok keyi i olacaktır. aba  erkence 
vakitte çıkıp ye illikler içinde bir 
ba çede ka valtı yapıp biraz çevreyi 
gezdikten sonra  ‘kendin pi ir kendin 
ye’ konseptinde bir mekanda güne 
devam edebilirsiniz. Buna en çok 
da çocuklar sevinir  özgürce ko up 
oynamaya devam  Anadolu eneri’ne 
uzanıp sala  restoranlardan birinde 
balık yiyebilir veya Beylerbeyi

engelköy arasında küçük ama keyi i 
lokantalardan birine oturabilirsiniz. 

anlıca’da yo urt yiyip Bebek’te 
dondurma key  yapabilirsiniz. 

İstanbul’da açık avada yemek 
seçene i çok aslında. Ancak bazen 
burnumuzun dibindeki bir ba çeyi 
göremeyebiliyoruz. tiler  event  
Ata e ir gibi i  merkezleri arasında 
bir köftecinin ba çesini ya da akasya 
a açları altında kaybolmu  bir döner 
kebapçıyı farkedemeyebiliyoruz. 

limizin altındaki akıllı telefonlardan 
ve internetten faydalanmanızı tavsiye 
ederim. ize en yakın ve aradı ınız 
özelliklerde mekanlar saniyeler içinde 
listeleniveriyor. 

Büyükçekmece  üçükçekmece  
umeli eneri  emirciköy  Ba çeköy 

eskiden genellikle pikni e gitti imiz 
semtlerdi. imdilerde ise buralarda 
yine piknik alanları olmakla beraber 
ne s ka valtı ba çelerinden  bir 
çay bir tost yiyerek ortamın tadını 
çıkaraca ınız ba çelere  balık 
lokantalarından gözleme ayran key  
yapabilece iniz yerlere kadar pek 
çok seçenek var. eter ki siz kendinizi 
dı arı atın.

G
itgide ısınan avalar  
ye illenen çevre  açan 
çiçekler ve güne  bizi 
dı arıya  açık avada 
olmaya ça ırıyor. 

O slerden  evlerden  okullardan  
kapalı alanlardan kı  boyunca 
sıkıldık  artık dı arı çıkma vakti deyip 

afta sonları atıyoruz kendimizi 
dı arıya  arklar  ba çeler  sa iller 
bizleri bekler. 

zellikle de açık avada yapılan 
ka valtılar  ö le ve ak am yemekleri 
adeta ziyafete dönü ür. Açık avada 
yeme inizi da a bir keyi e yersiniz. 
İstanbul’da bo azın er iki yakasında 
sa illerde  mirgan arkı  ıldız 

arkı içindeki kö klerin ba çelerinde  
Beykoz  arıyer  Belgrat Ormanı’ndan 

ile  A va’daki irin köylere kadar 

Emirgan Sarıköşk

Haber: Gülhan KARA
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Tarihi Çengelköy Çınaraltı 
Aile Çay Bahçesi

Malta Köşkü

Anadolu Hisarı Lacivert 
Restaurant

Lavanda Restoran - 
Şile Ulupelit Köyü

K E
İL EK NL

• Sütiş Emirgan
• Tarihi Çengelköy Çınaraltı 

Aile Çay Bahçesi
• Anadolu Hisarı Lacivert 

Restaurant
• Kanlıca Yoğurtçusu
• Ihlamur Kasrı
• Malta Köşkü
• Mihrabat Korusu
• Beykoz Küçüksu Kasrı
• Emirgan Sarıköşk
• Maslak Kasırları
• Lavanda Restoran - Şile 

Ulupelit Köyü
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S A M S U N G  G A L A X Y  S 8

SINIRLARI KALDIRIN
U

zunca bir süredir 
merakla beklenen 
ve sanki çerçevesi 
yokmu  gibi 
görünen ekranı 

sayesinde kullanıcısına sınırsız bir 
kullanım alanı sunan amsung 

ala y  serisi cep telefonları 
alı kanlıklarınızı de i tirmeyi 

ede iyor. a a geni  ve kesintisiz 
bir ekranla kar ınıza çıkan yeni 

amsung ala y  ve ala y  
modelleri, konvansiyonel 16:9 
ekranı da a da geni letiyor  boyu 
eninin iki katından da a uzun 
bir ekranla sizi yeni bir deneyime 
adım atmaya davet ediyor. kranın 
kenarlarını göremiyorsunuz çünkü 
yoklar. arkanın kendi logosu ve 
di er telefonlarda alı tı ımız tu lar 

da bu geni  ve mükemmel ekranda 
kullanıcıya da a fazla yer bırakmak 
için kaldırıldı. 

ek bir bakı ı ile sa ibini 
tanıyan ala y  sadece iris 
tanıma de il  parmak izi koruma 
özelli ine de sa ip. tandart olarak 

 B depolama alanına sa ip 
olan telefonun afızası micro  
kartlarla da arttırılabiliyor. Böylece 
telefonum doldu  ikayetleri 

geçmi te kalıyor. Bugünün en üstün 
teknolojik donanımlarına sa ip 
olarak üretilen Galaxy S8, sahibine 
yepyeni ve benzersiz bir deneyim 
ya atmayı ede iyor. 

BIXBY YAKINDA TÜRKÇE
amsung’un ala y  ile 

duyurdu u ve yakın gelecekte di er 

Teknoloji YEN İ L İ K
Haber: Ersin AKMAN

AM UN UN ENİ CE  

TELEFONU GALAXY S8, SINIRLARI 

KAL IRAN EKRANI İLE U AN 

ÜRKİ E E A I A LAN ÜM 

TELEFONLAR ARASINDA TASARIM 

ANLAMINDA AÇIK ARA ÖNDE.
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Galaxy S8 veya S8+’ı Samsung’un web sitesi üzerinden sipariş 
verenler, Samsung’un SamsungWA olarak isimlendirdiği ürün 
portföyündeki aksesuarda geçerli olan 300 TL değerinde de 

indirim kuponu kazanacaklar. Ayrıca kargo ücreti ödemeyecekler 
ve telefonu beğenmemeleri durumunda 14 gün boyunca koşulsuz 

iade hakkına sahip olacaklar. 

telefonlarında da kullanılacak olan Bi by isimli 
dijital asistanı  yılba ına do ru ürkçe komutları 
da anlamaya ba layacak. onuyla ilgili tam olarak 
tari  verilemese de Bi by’nin ürkçele tirilmesi 
konusunda sorulan sorulara amsung ürkiye 
yetkilileri yılba ı dönemi  olarak cevap veriyor. 
Bi by’nin ürkçe konu maya ba lamasıyla 
birlikte Apple’ın iri’sinin mi yoksa amsung’un 
Bi by’sinin mi da a mantıklı bir dijital asistan 
oldu unu deneyimleyerek ö renme fırsatı 
yakalayaca ız.

SUYA VE TOZA DAYANIKLI
.  inçlik amsung ala y  de .  inçlik 

 da do a artlarına kar ı korunaklı bir yapıya 
sa ip. u sıçramaları  kir ve toz  serisine zarar 
vermiyor.  uygunlu u mükemmel olmayan 
artlar altında bile akıllı telefonunuzun sorunsuz 

bir ekilde çalı masını sa lıyor. rünün sa ip 
oldu u  serti  kası toza ve suya kar ı dayanıklı 
oldu u anlamına geliyor.

Kısa... Kısa... Kısa...

S A M S U N G ’ TA N  3 0 0  T L 
E E R İ N E  E İ E  Ç E K İ

L E N O V O  Y O G A  B O O K
➺Lenovo’nun yeni tableti Lenovo Yoga Book, sadece 4,05 mm 

inceliğinde ve 690 gram ağırlığında. Üstüne üstlük süper şık da bir 
tasarımı var. Öyle bir tablet düşünün ki gerçek mürekkepli bir kalemi ve 
ışıklandırılmış tuşsuz klavyesi olsun! Ayrıca süper estetik de bir tasarıma 

sahip olsun. İşte Lenovo Yoga Book.

Kısa... Kısa... Kısa...

M I C R  I R E L E  I L A  A A E R

➺Herhangi bir monitöre veya televizyona kablosuz ekran özelliği 
kazandırarak sunumunuzu veya göstermek istediklerinizi kablo 

derdi olmadan ekrana yansıtmak güzel bir fikir değil mi? Microsoft Wireless 
Display Adapter’in çalışabilmesi için yani her monitöre kablosuz erişim 
sağlayabilmesi için sadece bir HDMI yuvası ile USB girişi yeterli oluyor.

L I E C   
R I  A R E 

➺Logitech’in yeni oyuncu faresi 
149 TL’lik satış fiyatıyla birçok 

oyuncunun aklını çeliyor. Konforlu 
tasarımı ve kolay kullanımıyla dikkat 

çeken G102’nin programlanabilir 
aydınlatmalı düğmeleri farenin çok alımlı 

görünmesini sağlıyor.
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Bulmaca
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 
Lütfi …”

(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 
zayıflama

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

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

Resimdeki
proje

Musluk altı
teknesi

Avuç içi

Kamu-
laştırma

Kadın
karşıtı Kusur, hata

Baston

Kabahat

Bir nota

Mengene

Bir çalgı

Gerçeklik

Bir arsaya,
yapıya değer

biçilmesi

Yapılar,
eserler

Yemin

Büyük sergi
alanı

Hicap

İlkel bir su
taşıtı Boru sesi

Kargaşa

Slayt

Aslına
bakarsanız

Bir nota

Masraf Akli
Bir soru

sözü

Dernek
Hatay’da 
bir ova
İzmir’in 
bir ilçesi

Bir renk
Diyar-

bakır’ın 
bir ilçesi

Betonarme,
kerpiç 

ve ahşap 
olmayan

Erkek keçi

Zehir

Rusçada
evet İnleyen

İnandırma,
kandırma

Duman kiri
Tatmin

Bir bağlaç

Telli balıkçıl
Gümüşün
simgesi

Mübalağa
İkincil

Binanın
azami 

yüksekliği

Küçük torba

Anı
Yapma,
etme

İlgi

Kareli

Mitolojik 
bir çalgı

Yanlışlık,
yanılgı

Bir çeşit
mobilya

Ekmek

Bulut

Mürekkep
balığı

Avrupa’da
bir ırmak

Bir bağlaç

Bir nota
Direktif

Söz, laf

Dilsiz

Sergen

Zafer
Kimi zaman,

bazen

Tok olmayan

Antalya’da
bir plaj

Bir besin
maddesi

Kitap 
biçiminde

takvim

Çeşme’de
turistik bir

belde
Ses yitimi

Çanakkale
ilçesi

Piston

Zambiya’nın
başkenti

Genişlik

Mantık

Mesaj

AVANGARD 
İSTANBUL

A A D A R U E
E V İ Y E E K S P E R T İ Z

A S A R F U A R E T İ
A N T K A O S E S A S E N

G İ D E R U S S A L N E
A M İ K G R İ L İ C E

U R L A T E K E
D A K S E M S
İ K N A İ L E

İ S A G D O Y U M
T A L İ K E S E

G A B A R İ D H A T A
N A N K A L A M A R K İ

E B R T A L İ M A T L A L
U T K U A R A S I R A E

A L M A N A K L A R A E T
A L A Ç A T I A F O N İ

Orta bölümde yer alan projemiz ‘Avangard İstanbul’du.
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