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M U R AT  K U R U MGenel Müdür’den

ıym  
ok r arımız,

u ülkeyi ve milleti 
diğerlerinden farklı 
kılan nedir ” sorusuyla 
başlayalım bu ayki 
yazımıza. Gerçekten 
de geriye dönüp 
bakıldığında, milletimiz, 
en zor dönemlerde bile, 
kendisini başarıya ulaştıran 

yolu bulmasını bilmiş ve şartların 
zorluklarına aldırmadan, hedefe 
ulaşma noktasında, gereken tüm 
fedak rlığı yapmış, sonuç olarak da 
başarıyı ve zaferi sonuna kadar hak 
ederek kazanmıştır. Bugün de, ülke 
olarak kalkınmış bir Türkiye idealiyle, 
tüm sıkıntılara ve zorluklara rağmen 
hedefi mize yeni ve büyük projelerle hep 
beraber ilerlemeye devam ediyoruz. 
Bununla beraber, geçmişte olduğu gibi 
bugün de, büyümemizi engellemeye 
yönelik, ülkemizin başlattığı her 
kalkınma hamlesinde karşısına 
çıkartılan, bazen iç kaynaklı fakat 
çoğunlukla dış destekli problemler 
sebebiyle yaşadığımız sancıları bugün 
de aynı şekilde yaşıyoruz. Fakat her 
şeye rağmen asıl önemli olan ise 
milletimizin her türlü engeli aşacak 
güçte olduğunu görmek ve bunu her 
alanda hissetmek.  

Bizle ilgili gelişmelerden 
bahsetmeye başlamadan önce, 
şirketimizin faaliyet gösterdiği alanın 
önemine de değinmek gerekiyor. 
Bildiğiniz gibi ülkemiz nüfusunun 
çoğunluğu büyük kentlerde yaşamakta 
ve şehirler artık çoğumuzun hayatında 
gün geçtikçe sosyal ve ekonomik 
alanlarda çok kritik rol oynamaktadır. 
Gelişmiş ülkelere baktığımızda, 
özellikle geride bıraktığımız yüzyılda, 
kırsaldan kentlere yaşanan göçler ve 

kentlerdeki sosyo-ekonomik insan 
faaliyetleri, direkt veya dolaylı olarak 
ülkelere büyümeyi getirmiş, bir 
değişime sebep olmuştur. Tüketicilerin, 
işçilerin ve işletmelerin resmi veya 
gayri resmi olarak bir yerde veya bir 
alanda toplanmasının, toplumların 
üretme potansiyelini artıran bir 
etkiye sahip olduğu ölçülmüştür. 
Gelişmiş ülkelerle konuyu örneklemek 
gerekirse, Amerika’da yaklaşık 22,5 
trilyon dolar olan gayrimenkul sektörü 
hacmi Amerika GSYH’nin yüzde 
25’ini oluşturmaktadır. Avrupa’dan 
örnek verirsek, nüfusun yüzde 51’i 
metropollerde yaşarken, GSYH’nin 
yüzde 67’lik bölümünü metropollerden 
sağlanan kısım oluşturmaktadır. 
Ülkemizde, TÜİK verilerine göre 2014 
yılında 2013 yılına göre inşaat sektörü 
büyüme hızı (cari fi yatlarla) yüzde 14,6 
olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise 
aynı yöntem ile hesaplanan büyüme 
hızı yüzde 7,7 olmuştur. Sektör 2014 
yılında GSYH’nin yüzde 4,6’lık kısmını 
oluştururken, 2015 yılında bu oran 
yüzde 4,4 gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk 
çeyreğinde ise; GSYH’nin yüzde 4,5’lik 
kısmını oluştururken büyüme hızı bir 
yıl önceki çeyrek dönemine göre yüzde 
13,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Şirket olarak biz, ülkemizin 
büyümesine ne katkıda bulunabiliriz 
diye baktığımızda ise, 2017 yılı 
içinde ihale etmeyi düşündüğümüz 
yeni arsalarımız için hummalı bir 
çalışmanın devam ettiğini ve bu 
çerçevede yakın dönemde yeni 
ihalelerimizle sizlerin karşınıza 
çıkacağımızın müjdesini şimdiden bu 
platformdan vermiş olalım. 

Geçen aybaşında başlatmış 
olduğumuz ve dergimizin bir önceki 

sayısında detaylı bir şekilde sizlere 
tanıttığımız, ‘Güçlü Türkiye için Birlik 
Vakti’ kampanyamızdan bugüne 
kadar aldığımız ilgi ülkemize olan 
inancımızı kanıtlar nitelikte oldu. 
Sektörde birtakım söylentilerin aksine 
oluşturduğumuz kampanyalar ile 
elde ettiğimiz sonuçlar bizlere konut 
sektöründe dalgalanma, balon veya 
istikrarsızlık gibi ifade edilebilecek 
durumların söz konusu olmadığını 
gösteriyor. Şirketimizin, doğru 
planlanma ve doğru stratejilerle, arzı 
taleple buluşturarak, her koşulda 
sektörün itici güç olma potansiyeline 
sahip olduğuna tekrar şahit olmaktayız. 
Görüyoruz ki, doğru belirlenmiş 
kampanya enstrümanlarımız, çok 
kısa bir sürede, sektörün diğer 
aktörleri tarafından da model olarak 
uygulanmaya başlanmakta. Biz 
inanıyoruz ki; altına imzamızı attığımız 
doğru projeler sadece fi rmamız için 
değil şehirlerimiz için de artı değer 
niteliği taşımaya devam edecektir. 

Ülkemizde son yıllarda adımları 
atılan dev projeler ve bu doğrultuda 
emlak sektöründeki yaşanan canlanma, 
önümüzdeki dönemde de sürecektir. 
Emlak Konut olarak üstümüze düşeni 
yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 
Ekibimizin özenle hazırladığı bu ayki 
sayımızın sizleri, içerdiği konular 
açısından doyuracağını umuyor, 
okuyucularımıza ve paydaşlarımıza 
başarılı bir Mart ayı temenni 
ediyorum

Murat Kurum
EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ
VE Y NETIM KURULU ÜYESI
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tahmini hesaplama yapılmıştır. İnşaat ruhsatı alındığında artı eksi değişiklikler olabilir.
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Haber A K I L L I  E V L E R

Teknoloji 
evlerimizi sarıyor

Kaynak: T24

Birçok teknoloji 
gerçekleştirilmiş olsa da 
henüz günlük hayatımıza 
girmedi  Tamamen 
teknolojik bir evde yaşama 
hayallerimiz, The etsons 
yani Türkiye’de etgiller 
olarak bildiğimiz çizgi 
fi lm serisi ile başladı. 
etgiller’de kullanılan 

bazı teknolojilere 
çoktan kavuştuk, ama 
geleceğin teknolojileri bizi 
şaşırtmaya devam edecek. 

TEKNOLOJİK MUSLUKLAR 
İLE SU TASARRUFU
Geliştirilen bu musluk ile 
harcanılan suyun bilgilerine 
ulaşılabiliyor. Suyun sıcaklığı, 
kaç litre harcanıldığı, temizliği 
gibi konularda bilgilendirici bir 
ekrana sahip. Bunların yanı sıra 
istenilirse musluğa harcama sınırı 
koyulabiliyor. 

Jetgiller

TRANSPARAN 
TELEVİZYON
Michael Friebe 
imzası taşıyan 
bu transparan 
televizyonların, 
tamamen hologram 
sistemine 
geçmeden 
önce son teknolojik 
modeller olduğu 
belirtiliyor.

DUVARA DOKUN, IŞIK 
YANSIN
Gece uykunuzdan tuvalete ya da su 
içmeye kalktığınız zaman karanlıkta 
düşmemek için duvarları okşayarak 
yolumuzu bulmaya çalışmak 
tamamen bir nostalji olacak. Çünkü 
duvarlara yerleştirilen paneller 
sayesinde elektrik düğmesini 
aramaya gerek kalmayacak. Duvara 
dokunmak ışıkları açmaya yetecek.

TEKNOLOJİK MUTFAKLAR 
Yeni mutfak sistemlerinde, her 
malzeme için ayrılan bölümler 
olacak, buralara yerleştirilen 
gıdalar hem buzdolabı işlevi 
görerek koruyucu olacak hem de 
istenildiği zaman seçilen yemek için 
hammadde malzemelerini toplu 
olarak sunabilecek akıllı bir fırın 
görevi görecek.

EKOLOJİK BULAŞIK 
MAKİNESİ
Bu makineler, tabaklarda kalan artık 
gıdaları bitkilerin beslenmesi için 
kullanabilecek gıdalara çevirecek. 
Yemek artıklarını gübreye çevirecek 
teknolojiler çok yakında hayatımıza 
girecek.
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Kredi 

REIDIN YENI KONUT FIYAT ENDEKSI 
AYLIK SONUÇLARI AÇIKLANDI.

artış, geçen yılın aynı ayına göre 
daha yüksek gerçekleşti. roje 
geliştiricilerin fi yat artışını yansıtan 
endeksteki artış oranı, Ocak ayı 
TÜFE artış oranının altında kaldı. 
Ayrıca 1 1 ve 2 1 konut tiplerindeki 
aylık fi yat artışları, yüksek 
metrekareli konutlara kıyasla daha 
fazla gerçekleşti. Markalı konut 
projelerinde adet bazlı stok erime 
hızı, Kasım ayında yüzde 3, Aralık 
ayında yüzde 2.4 iken Ocak ayında 
yüzde 2.1’e kadar düştü. Son 6 aylık 
ortalaması yüzde 14 olan yabancılara 
satış oranı ise bu ay yüzde 3’e kadar 
gerilemiş durumda. Bu yüzde 
3’lük oran, 2014 yılından bu yana 
gözlemlediğimiz en düşük seviye 
oldu. Satış yöntemleri içinde, kredi 
kullanımlarının payının artmasını 
ve bankaların faiz oranlarına ilişkin 
tutumlarını, hem sektör hem de 
konut alıcıları açısından olumlu 
buluyoruz” diye konuştu.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, 
Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 
0.52 oranında artış gerçekleşirken, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
2.99 ve endeksin başlangıç dönemi 
olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise 
yüzde 72.50 oranında artış yaşandı. 
Ocak ayında İstanbul Asya Yakası’nda 
yer alan markalı konut projelerinde 
yüzde 0,22 oranında; İstanbul Avrupa 
Yakası’nda yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0.81 oranında 
fi yat artışı oldu. Endeksin başlangıç 
dönemine göre ise İstanbul Asya 
yakasındaki projeler Avrupa yakasına 
kıyasla 8.5 puan fazla artış gösterdi.

HANGİ KONUT TİPİ 
NE KADAR ARTTI?

Ocak ayında satışı gerçekleştirilen 
konutların yüzde 36’sı bitmiş konut 
stoklarından, yüzde 64’ü ise bitmemiş 
konut stoklarından oluştu. Ocak 
ayında, bir önceki aya göre, 1 1 konut 
tipinde yüzde 0.81, 2 1 konut tipinde 
yüzde 0.57, 3 1 konut tipinde yüzde 
0.34 ve 4 1 konut tipinde yüzde 0.27 
oranında artış yaşandı.

51-75 metrekare büyüklüğe 
sahip konutlarda yüzde 0.65, 
76-100 metrekare büyüklüğe 
sahip konutlarda yüzde 0.54, 
101-125 metrekare büyüklüğe 
sahip konutlarda yüzde 0.28, 126-
150 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0.46, 151 metrekare 
ve daha büyük alana sahip konutlarda 
yüzde 0.13 oranında artış görüldü.

E D  ve GYODER 
tarafından Türkiye 
İş Bankası desteği 
ile hazırlanan ‘Yeni 
Konut Fiyat Endeksi 
Ocak 2017’ sayısı 
yayınlandı. Endeks 
sonuçlarına göre, 
Ocak ayı fi yat artışı, 
bir önceki aya göre 
yüzde 0.52, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre ise yüzde 2.99 

oranında gerçekleşti.
RE D -GYODER Yeni Konut 

Fiyat Endeksi 2017 yılı Ocak ayı 
sonuçlarını değerlendiren GYODER 
Başkanı Aziz Torun; “Ocak ayında 
yeni konut satışında yaşanan 

Haber D E Ğ E R L E D İ R M E
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Haber İ S T İ H D A M  S E F E R B E R L İ Ğ İ

CUMHURBAŞKANI ÇAĞRI YAPTI

İstihdam seferberliği 
çığ gibi büyüdü

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat ayı içerisinde, 
TOBB Ekonomi Şurası’nda önemli açıklamalar gerçekleştirdi. 
Şura’da iş adamlarına istihdam çağrısı yapan Erdoğan; “Bu 
seferberlikle işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz. Bunun 
için hiç gecikmeden süratle adım atıp, eleman alımlarını 
başlatarak mart ayı sonuna kadar Türkiye’de bu konuda ciddi 
bir dönüşümü yakalayalım. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı 
milli bir görev, milli bir seferberlik ilanı olarak telakki 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP 
ERDOĞAN’IN ÇAĞRISIYLA BAŞLAYAN ‘MILLI 
ISTIHDAM SEFERBERLIĞI’ KISA SÜREDE 
AMACINA ULAŞACAĞININ SINYALLERINI 
VEREREK TÜM TÜRKIYE’YI SARDI.
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CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’IN 
ÇAĞRISI İLE 
BAŞLAYAN 

MİLLİ İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİ’NE 

ANADOLU DA 
DESTEK VERDİ. 

BALIKESİR, 
MARDİN, SİLİFKE 

GİBİ ONLARCA 
İLDE VALİLER 

ÖNCÜLÜĞÜNDE 
İSTİHDAM 

TOPLANTILARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

500 BİN KİŞİYE İŞ İÇİN 
HAREKETE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğinde başlatılan 
milli istihdam seferberliğine 
İstanbul’dan gelen destekler kısa 
sürede büyüdü. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul’un istihdam hareketinde 
önemli yeri olan şehirlerin başında 
geldiğini belirterek, istihdam için 
hazır olduklarını söyledi. Şahin: 
“İstanbul’un istihdam taahhüdü 
500 bin kişi. Bunun üzerine ne 
kadar çıkabilirsek o derece başarılı 
olacağız” diye konuştu.

İstanbul Valiliği’nde ‘Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik’ konulu 
bir toplantı gerçekleştirildi. Vali 
Şahin, yaklaşık iki saat süren 
toplantının ardından yaptığı 
açıklamada, çalışma hayatında mili 
istihdam seferberliği başlığı altında, 
İstanbul’daki çalışma hayatının ana 
aktörleriyle bir araya geldiklerini 
belirtti.

“İSTANBUL, BU GÖREVİNİ 
EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE 
GETİRECEKTİR”

Şahin: “İstanbul, bu istihdam 
hareketinde çok önemli role sahip 
şehirlerimizin başında gelmekte. 
İstanbul, bu sorumluluğunun 
farkında. Bu farkındalığın gereği 
olarak da bu harekete en büyük 
katkıyı vermeye hazırdır. Bugünkü 
toplantımız da bu minvalde oldu. 
Getirilen yeni imkanlar, teşvikler ve 
ülkemizin ekonomik hayatının daha 
ileri noktaya taşınmasında üzerimize 
düşen vazifeler ve gerektiğinde 
yapmamız gereken fedakarlıklarla 
ilgiliydi” açıklamalarını yaptı.

Herkesin bu milli seferberliğe 
katkı vermek için birbiriyle 
adeta yarıştığını vurgulayan 
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İstanbul, bu görevini vermiş 
olduğu taahhüdünün daha da 
üstüne çıkarak, en iyi şekilde yerine 
getirecektir. Bundan sonra da bu 
faaliyetlerimiz ve toplantılarımız 
devam edecek. Sanayicilerimizle, 
iş adamlarımızla, iş dünyamızla 
daha fazla bir araya geleceğiz. Tabii 

bir de şunu özellikle belirtmek 
isterim ki iş adamlarımızın en 
büyük ihtiyaçlarından birisi, 
nitelikli iş gücü ya da çalışacak 
iş gücü. Bazen vasıfsız da olsa iş 
gücünü talep ediyorlar. İstihdam 
noktasında gayretliler. Bu konuda 
da vatandaşlarınızın en azından 
işe başladıktan sonra eğitilme 
imkanının olduğunu bilerek ilgi 
gösterirlerse zannediyorum, iş 
gücü ile istihdam gücü daha rahat 
buluşmuş ve daha verimli ve huzurlu 
bir çalışma ortamı sağlanmış olur.”

ŞUBAT AYINDA HEDEFLER 
TUTTURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Şubat 
ayı istihdam rakamları hakkında 
bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ‘İşsizliği gümbür 
gümbür çökerteceğiz’ çağrısıyla 
başlayarak, tüm Türkiye’nin katıldığı 
istihdam seferberliği sayesinde 
Şubat’ta 232 bin 85 kişi iş sahibi 
oldu. 

2 MİLYONA YAKIN İSTİHDAM
Müezzinoğlu: “Şu anda rakamlar 

beklediğimizden daha iyi durumda. 
2017’de hedefimiz asgari 1,5 milyon. 
Bu anlamda ilk gelen rakamlar bizi 
istediğimiz hedefe ulaştırabilecek 
şekilde duruyor. Bu rakamlarla 
beraber 2016 yılı hedefimizde 
olan ve eksi 500 bin olarak kalan 
istihdam hedefimizi bu yıl içinde 
tamamlamış olacağız” diye konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
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Seferberliğe 
Fuzul Grup’tan 
da destek geldi

Okkalar’dan 
istihdam 
çağrısına destek

Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
başlattığı istihdam 
seferberliğine Fuzul 
Grup da katıldı. 

Fuzul Grup 2017 
yılında yüzde 50’ye 
yakın büyüyerek 250 
kişiye yeni istihdam sağlayacak.

Mart ayına kadar işsizliği 
düşürmek için tüm iş adamlarına en 
az yüzde beş istihdam sözü isteyen 
Cumhurbaşkanı’na Fuzul Grup’tan 
yüzde 50 istihdam desteği geldi.

600 çalışana ulaşan Fuzul Grup, 
2017 yılında önemli bir kısmını 
Anadolu’da açılacak Fuzulev 
Şubeleri’nde istihdam etmek üzere 
250 kişiyi işe almayı planlıyor. 

Fuzul Grup Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal; 
“Türkiye’nin yatırımla ve istihdamla 
büyümesi gerekiyor. Bunun için 
nasıl 2016 yılında demokrasimizi 
savunmak için halkımızla 
hep birlikte dik duruşumuzu 
gösterdiysek, bu yıl da ekonomik 
seferberlik ilan edip, yatırım yapıp, 
Türkiye’nin işsizlik sorununu 
çözmemiz gerekir. Özellikle gençlere 
fırsatlar sunmamız, ekonomiye 
katkılarını arttırmamız oldukça 
önemli. Biz Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı ekonomik seferberliği çok 
değerli buluyoruz. Grubumuzda bu 
yıl 250 kişiye istihdam oluşturmayı 
planlıyoruz. Anadolu’da açacağımız 
Fuzulev Şubeleri’nde farklı 
şehirlerde işe alımlar yapacağız. 
2023 güçlü Türkiye’si için çalışmaya, 
büyümeye, ülkemizi büyütmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

Okkalar İnşaat, 
2017 yılında, üçü 
İstanbul’da biri 
Konya’da dört yeni 
projeyi hayata 
geçirirken, yüzde 
20’lik istihdam artışı 
planlıyor.

İstanbul ve 
Konya başta olmak üzere, şehrin 
merkezinde ve yüksek yaşam 
standartlarında doğayla uyumlu 
projeleri hayata geçiren Okkalar 
İnşaat, 2017’de dört yeni proje 
daha inşa ediyor. Yeni projelerle 
beraber 2017’den oldukça umutlu 
olduklarını belirten Okkalar İnşaat 
Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Okka; “Türkiye genelinde yaklaşık 
6,5 milyon yeni konut ihtiyacı 
bulunuyor. Bu nedenle inşaat 
sektörü bu yıl da ekonomideki 
lokomotif sektörlerden biri olmaya 
devam edecek. 15 Temmuz süreci 
sonrası devletimizin aldığı önlemler 
sektörü çok rahatlattı. Özellikle ev 
alacaklar için peşinatın yüzde 20’den 
yüzde 5’e çekilmesi ve Türkiye’de 
ilk kez 240 ay vadeli konut satışı 
yapılması sektöre canlılık kazandırdı. 
2017 yılının ilk çeyreğinde, bu 
rahatlamanın etkilerini görüyoruz 
ve yeni yatırımlarımızı süratle 
sürdürüyoruz. 2017 yılında üçü 
İstanbul’da biri Konya’da olmak 
üzere dört yeni projeyi hayata 
geçireceğiz” şeklinde konuştu.

3 bin kişiye 
istihdam 
sağlayacak
İstanbul’da birçok 
projeye imza atan 
Metal Yapı Konut, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, istihdam 
seferberliği çağrısına 
destek olacağını 
açıkladı.

Metal Yapı Konut Genel 
Müdürü Akın Karali: “Metal Yapı 
Konut bünyesinde 4 bin, Doğa 
Okulları’nda 11 bin kişi olmak 
üzere toplam 15 bin kişiye istihdam 
sağlıyoruz. 2017 yılında Metal Yapı 
Konut bünyesinde 2 bin 500 kişi, 
Doğa Okulları’nda 500 kişi olmak 
üzere toplam 3 bin kişiye istihdam 
yaratacağız. İşe alımlarımız Metal 
Yapı Konut’ta ağırlıklı olarak 
inşaat-imalat yapımlarında; 
Doğa Okulları’nda ise yönetim ve 
öğretmen kadrolarında olacak.

Şirketimiz 2017 yılında da 
yatırımlarına ara vermeden devam 
edecek. Bu sene uzun zamandır 
takip ettiğimiz Ulus projesini 
hayata geçireceğiz. Bununla 
birlikte Zekeriyaköy, Göktürk 
ile Güneşli’deki Güneştepe 
projelerimiz 2017’de başlayacak. 
2017’de büyüme hedefimiz 
yüzde 40. Hem başlayacak yeni 
projelerimiz hem de büyüme 
hedeflerimize ulaşmada yeni 
istihdam alanı açmamız oldukça 
önemli” açıklamasında bulundu. 

600 ÇALIŞANA ULAŞAN FUZUL 
GRUP, 2017 YILINDA ÖNEMLİ BİR 
KISMINI ANADOLU’DA AÇILACAK 
FUZULEV ŞUBELERİ’NDE 
İSTİHDAM ETMEK ÜZERE 250 
KİŞİYİ İŞE ALMAYI PLANLIYOR.
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300 bin istihdam 
desteği 
vereceğiz

Türkerler 
Holding’ten 7 bin 
279 yeni istihdam

EYG Grup 
süreyi 
2 yıla çekti

MESA’nın 2017 hedefi 5 bin kişi

Mehmet Büyükekşi, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
başlattığı istihdam 
seferberliğinde 
ihracatçıların ana 
aktör olacağını 
açıklayarak; “300 
bin yeni istihdam yaratacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı ‘İstihdam 
Seferberliği’ne ihracatçılar olarak 
300 bin istihdam ile en büyük 
desteği vereceklerini açıkladı.

Büyükekşi, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın çağrısını ‘Milli bir 
seferberlik’ olarak tanımlarken, 
“Milli seferberliğin ana aktörleri 
bizler olacağız” dedi. Büyükekşi; 
“Başbakanımız ayrılan 12 milyar 
TL’lik kaynağı bizlere sundu. Biz de 
ihracatçılar olarak diyoruz ki; biz 
varız. İlave 1 milyon yeni istihdam 
seferberliğine tüm gücümüzle 
katılırız. Ben de kendi firmamda 
2 bin ek istihdam ile destek 
vereceğim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
çağrısı üzerine 
başlatılan istihdam 
seferberliğinde, 
Türkerler Holding’ten 
de ses getiren bir 
destek geldi.

Son dönemde 
dev hastane ve enerji 
yatırımlarıyla dikkat çeken 
Türkerler Holding’in yürüttüğü 
projelerde 2017 yılında istihdam 
edilecek yeni personel sayısı 7 
bin 279’a ulaşacak. Türkerler 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Türker; “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başlattığı 
istihdam seferberliğine 
öncülük etmekten büyük gurur 
duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkerler Holding, 2017 
yılında tarihi bir rakama imza 
atmaya hazırlanıyor. Türkerler 
Holding, 2017’de 7 bin 279 yeni 
istihdam sağlayacağını duyurdu.  

Kazım Türker: “Türkerler 
Holding olarak, Türkiye’nin 
refahı ve kalkınması için 50 yıldır 
sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi, 
çok daha cesur adımlarla daha 
ileri taşımaya kararlıyız. Türkiye 
ekonomisindeki istikrarın devamı 
için bugüne kadar üzerimize 
düşen ne görev varsa yaptık, 
bundan sonra da yapmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

EYG Grup, büyüme 
stratejisi gereği 
kadrosunu, 5 yıl 
içinde en az yüzde 
300 artıma hedefini 
seferberlik çağrısına 
uyarak en az 2 
– 3 yıla çekmeyi 
planlıyor. 

EYG Grup İcra Kurulu 
Başkanı Ömer Faruk Çelik; 
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın istihdam seferberliği 
çağrısının ardından gayrimenkul 
sektörü de elini taşın altına 
koyacaktır. Türkiye’nin en çok 
istihdam sağlayan sektörlerinin 
başında yer alan inşaat sektörü, 
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 
düzenlemeler ile büyük moral 
depoladı. Yeni düzenlemelerle 
birlikte gayrimenkul sektörü, yeni 
bir büyüme hamlesi yapacaktır. 
Bu büyüme hamlesi sonucunda 
ise istihdam bu yıl en az yüzde 10 
oranında artacaktır.

Biz EYG ve Evdekifirsat.com 
olarak 2014 yılında kurulmuş ve 
start-up bir firmayız. İşimizin yeni 
oluşumu ve büyüme stratejimiz 
gereği zaten önümüzdeki 5 yıl 
içinde kadromuzu en az yüzde 
300 artıma hedefimiz vardı. 
Cumhurbaşkanımızın bu seferberlik 
çağrısına uyarak bu süreyi en az 
2 – 3 yıla çekmeye çalışacağız” diye 
konuştu.

2016 yılında yaklaşık yüzde 8’lik bir 
büyüme yakalayan ve 4.500 kişilik 
istihdam sağlayan MESA, 2017’de en 
az 6 yeni projeye daha imza atarak, 
3.5 milyar liralık yatırım değerine 
ulaşacak.

2016’da 2.660 adetlik konut 
satışı ve 1.25 TL’lik ciro ile 
yaklaşık yüzde 8’lik bir büyümeye 

ulaştıklarını, 4.500 kişilik istihdam 
sağladıklarını belirten MESA Genel 
Müdürü Mert Boysanoğlu; “Toplam 
4.000 konutluk yeni projelere imza 
atacağımız 2017’de ise 2.500 konut 
satışı ile 1.7 milyar TL’lik ciroya 
ulaşmayı ve yaklaşık 5.000 kişiye 
istihdam sağlamayı hedefliyoruz” 
dedi.

TİM BAŞKANI MEHMET 
BÜYÜKEKŞİ, İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİNE İHRACATÇILAR 
OLARAK 300 BİN İSTİHDAM 
İLE EN BÜYÜK DESTEĞİ 
VERECEKLERİNİ AÇIKLADI.

MESA 2017 
YILINDA 2500 
KONUT SATIŞI İLE
 1.7 MİLYAR TL’LİK 
CİROYA ULAŞMAYI 
VE YAKLAŞIK 5.000 
KİŞİYE İSTİHDAM 
SAĞLAMAYI 
HEDEFLİYOR.
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
erkesin bildiği gibi 
Çanakkale Savaşı, 
I. Dünya Savaşı 
sırasında 1915–1916 
yıllarında Gelibolu 
Yarımadası’nda 
Osmanlı 
İmparatorluğu ile 
İtilaf Devletleri 
arasında yapılan 
deniz ve kara 
muharebelerinin 
genel adıdır.

İtilaf Devletleri; İstanbul ve 
Çanakkale Boğazlarının kontrolünü 
ele geçirmek, Osmanlı Devleti’nin 
de aralarında bulunduğu İttifak 
Devletleri’ni zayıflatmak amaçlarıyla 
Çanakkale Boğazı’nda saldırıya 
geçmişlerdir. 

Ancak Türk milletinin 
topraklarına duyduğu sevginin bir 
tezahürü olarak gerçekleştirdiği 
azimli direnişle saldırılar başarısız 
olmuş ve İtilaf Devletleri geri 
çekilmiştir. Kara ve deniz savaşları 
sonucunda iki tarafın da çok 
ağır kayıplar verdiği Çanakkale 
Savaşı’nda, topraklarını düşmana 
vermemek uğruna canlarından olan 
atalarımız her yıl 18 Mart günü 
çeşitli törenlerle anılır.

Çanakkale Savaşı’nın 
kazanılması, Türk ulusal tarihinin 
içinde çok önemli bir yere sahiptir. 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
yeniden biçimlenen dünya ve 
bu dünyadaki siyasal rejim 
sistemlerinin yeniden şekillenmesi; 
siyasal sınırların yeniden 
çizilmesi ve dönemin üç büyük 
imparatorluğunun (Avusturya-
Macaristan, Osmanlı ve Rus Çarlık 
İmparatorlukları) yıkılarak yeni 
ulusal devletlerin tarih sahnesine 

çıkışı ile burda kazanılan zaferin 
yakın bir ilişkisi vardır.

SAVAŞLAR…
Birleşik Krallık ve Fransa 

gemilerinden oluşan bir 
donanmanın Boğaz’a geniş çaplı 
saldırıları 1915 Şubat ayında başladı. 
En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 
günü gerçekleşti. Ancak Birleşik 
donanması ağır kayıplara uğradı 
ve deniz harekatından vazgeçmek 
zorunda kaldı.

Denizden vazgeçerek kara 
harekatına başlayan Britanya ve 
Fransa kuvvetleri 25 Nisan 1915 
şafağında Gelibolu Yarımadası’nın 
güneyinde beş noktada karaya 
çıkmıştır. Osmanlı kuvvetlerinin 
inatçı savunmaları ve karşı 
taarruzları sonucunda Gelibolu 
Yarımadası’nı işgal edemediler.

9 Ağustos’ta Kurmay Albay 
Mustafa Kemal’in Birinci 
Anafartalar Muharebesi olarak 
bilinen karşı taarruzunda İngiliz 
Komutanlığı ihtiyat tümenini ateş 
hattına sürmüştür. Mustafa Kemal 
ertesi gün Kocaçimentepe – Conk 
Bayırı hattında yeni bir karşı taarruz 
gerçekleştirir ve bu hattaki Anzak 

birliklerini de geri püskürtür. 
Britanya ve Anzak kuvvetlerinin 
İkinci Anafartalar Muharebesi 
olarak bilinen genel taarruzları ise 
Osmanlı savunmasını aşamaz. Tüm 
bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, 
Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu 
Yarımadasını 1915 yılı Aralık ayında 
terk eder.

HARITADA YERINI 
BILMEDIKLERI BIR ÜLKEDE 
SAVAŞTILAR

Anzaklar kimdir?
Anzak (Anzac) sözcüğü, 

Avustralya ve Yeni Zelanda 
Kolordusu (Australian and New 
Zealand Army Corps) kelimelerinin 
baş harflerinden meydana gelmiş bir 
kısaltmadır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başında 
İngiltere, Almanya’ya karşı savaşa 
girerken, dominyonlar yasasına 
göre, Avustralya ve Yeni Zelanda 
Meclisleri, isterlerse tarafsız 
kalabilirlerdi. Yeni Zelanda ve 
Avustralya halkı tarafsız kalmak 
yerine gönüllü olarak savaşa girmek 
istedi. 1915 yılı şubatında Gelibolu 
cephesinde Türkler’e karşı savaşmak 
üzere gönüllü yazılan, ama değil 
Gelibolu’nun, Türkiye’nin nerede 
olduğunu bilmeyen Anzaklar, ‘Niçin 
savaşıyorsunuz?’ diye sorulduğunda; 
“İngilizler bizim kardeşlerimizdir. 
Dilimiz, kültürümüz birdir” diyerek 
İngiltere’nin yanında savaşa girme 

Çanakkale’nin düşman işgalinden kurtuluşu ve 
kaybettiğimiz şehitlerimiz için her yıl 18 Mart 
tarihinde törenler düzenleniyor.
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Kaynak: Vikipedi, Atatürk Araştırma Merkezi

nedenlerini bu şekilde anlatırlar.
Atatürk, 1934 yılında kaleme 

aldığı, yabancı şehitlere hitaben 
okunan Nutuk’ta şöyle der: 
“Bu memleketin toprakları 
üstünde kanlarını döken 
kahramanlar! Burada bir dost 
vatanın toprağındasınız. Huzur 
ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, 
Mehmetçikle yan yana koyun 
koyunasınız. Uzak diyarlardan 
evlatlarını harbe gönderen 
Analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. 
Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. 
Huzur içindedirler ve huzur içinde 
rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, 
bu toprakta canlarını verdikten 
sonra, artık bizim evlatlarımız 
olmuşlardır.

Anzaklar’ın Atatürk’e olan 
hayranlıkları ve sevgileri yıllar 
boyunca sürmüştür. Bu sevginin 
bir göstergesi olarak, 1 Mart 
1978’de Avustralya’nın Queensland 
eyaletinde açılan Gelibolu 
Anıt Çeşmesi’ne konan yazıtta 
Atatürk’ün Çanakkale’de şehit düşen 
yabancılara hitaben söylediği sözler 
yer alır.

ATATÜRK’ÜN AĞZINDAN 
ÇANAKKALE…

Türkiye’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk sonrasında 
Çanakkale’yi şöyle anlatmıştır: 
“Bomba sırtı vakasını anlatmadan 
geçemeyeceğim. Siperler arasında 
mesafe sekiz metre, yani ölüm 
muhakkak... Birinci siperdekiler, 
hiçbiri kurtulmamacasına kâmilen 
düşüyor. İkincidekiler onların yerine 
geçiyor... Fakat ne kadar gıpta 
edilecek bir itidal ve tevekkülle 
biliyor musunuz? Öleni görüyor, 
üç dakikaya kadar öleceğini 
biliyor, hiç ufak bir korku ve endişe 
göstermiyor, sarsılmak yok. Okuma 
bilenlerin ellerinde Kur’an-ı Kerim, 
cennete gitmeye hazırlanıyorlar. 
Bilmeyenler Kelime-i Şahadet 
getirerek yürüyorlar. Bu, Türk 
Askeri’ndeki ruh kuvvetini gösteren 
şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldi. 
Emin olmalısınız ki, Çanakkale 
Savaşları’nı kazandıran bu yüksek 
ruhtur.”

ÇANAKKALE 
ŞEHITLIĞI

Çanakkale’deki kayıplar o kadar 
büyüktür ki Şehitliği gezmeye bir 
gününüz yetmez…
Her bölgenin kendi adıyla anılan bir 
şehitliği vardır Çanakkale’de. Çanakkale 
Şehitleri Anıtı ise Çanakkale Boğazı’nın 
ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe 
üzerinde yer alır. Çanakkale Savaşları’nda 
hayatını kaybeden Türk askerlerin anısına 
yaptırılan anıt, dört ayak, bir kubbeden 
oluşur ve 41,7 metre yüksekliğindedir.
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Gayrimenkul 
sektöründe 
katma sevinçler

zellikle KDV konusunda arka arkaya alınan 
kararlar, inşaat sektöründe markalı proje 
geliştiren şirketlerin sektöre karşı cesaretini 
artırırken, tüketicinin de alım maliyetini 
doğrudan etkileyecek özellikler taşıyor.

Bunlardan ilki, KDV indiriminin süresinin 
uzatılmasıyla ilgiliydi. Eylül 2016 tarihinde 
yapılan düzenleme ile yüzde 18’lik dilime 
giren konutlarda KDV, Mart sonuna kadar 
yüzde 8’e çekilmişti. Ancak bu süre, mart ayını 
beklemeden Eylül 2017 tarihine kadar uzatıldı. 
Geçici süreyle yapılan bu indirim satışa olumlu 
yansıdı, stokların eritilmesine katkı yaptı. 

Gayrimenkul sektöründe hükümetin son aylarda aldığı ve çoğu 
vergiye ait yeni kararlar, sektörde devrim niteliği taşıyor.

Haber: Selma ŞENOL
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YENİ YAPILACAK EVLERDE 
KOMBİ, RADYATÖR, KÜVET GİBİ 

ÜRÜNLERDE YÜZDE 18 OLAN 
KDV YÜZDE 1’E İNDİRİLDİ.

YÜZDE 8’LİK ARSALARIN 
KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

1 Ocak 2017’den itibaren yapı 
ruhsatını alan konutlarda KDV 
rayiç değeri bin liraya kadar olan 
arsalar için yüzde 1, 2 bin liraya 
kadar olan arsalar için yüzde 8, 2 
bin lira ve üzeri için yüzde 18 oldu. 
Bu oranlar eski uygulamada 500 
liraya kadar olan arsalarda yüzde 
1, bin liraya kadar olan arsalarda 
yüzde 8, bin lira üzerinde yüzde 
18 olarak uygulanıyordu. Böylece 
özellikle yüzde 8 KDV’ye dahil olan 
arsaların kapsamı genişletilmiş 
oldu. Bu da, tüketicinin satın alacağı 
ev bedeline direkt olarak yansıyan 
KDV bedelinin yüzde 10 daha ucuz 
olacağı anlamına geliyor. 

DKY İnşaat 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali 
Dumankaya, 
gayrimenkul 
sektörünün 
gerçekleştirdiği 
kampanyalara bir 
desteğin de yeni 
kararlar sayesinde 
kamudan 
geldiğini söyledi. 

Dumankaya: “Bu uygulama konut 
alıcısına yüzde 7 ile 10 arasında 
fiyat avantajı sağlanmış oldu. 

Örneğin; konut almak isteyen bir 
vatandaş, 500 bin liralık bir dairede 
arsa maliyetine göre 35 ila 50 
bin lira arasında bir fiyat avantajı 
sağlayacak. Yapılan bu düzenlemeler, 
konut alıcısının finansal yükünü 
hafifletecek ve konut satışlarının 
artmasını sağlayacak” dedi. Müşteri 
trafiğinin 2 kat arttığını belirten 
Ali Dumankaya; “Hafta sonu için 
çok sayıda randevu aldık. Gelen 
vatandaş ‘Daha önce beğendim 
ama alamadım, şimdi bu fırsatı 
kullanmak istiyorum’ diyor. 
Gerçekten fırsat dönemindeyiz” diye 
konuştu. 

Demir İnşaat 
Yönetim Kurulu 
Başkam Hamit 
Demir, uzun 
süredir satış 
ofislerine bu 
kadar yoğun ilgi 
olmadığını ifade 
ederken, DAP 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ziya Yılmaz; 
“Bankacı ve üretici elini taşın altına 
koydu. Tüketici bu dönemi iyi 
değerlendirmeli” yorumunu yaptı.  

Sur Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Altan Elmas’a 
göre, kararlar firmadan ziyade 

tüketici lehine. Elmas: “Arsa 
metrekareleriyle ilgili KDV bundan 
sonra üretilecek konutlarda 1000 - 2 
bin lira arasında olanlar yüzde 10, 

500 - 1000 arasında olanlar 
yüzde 7 daha ucuza gelecek. Bu 
fiyat zaten konut fiyatı içinde devlet 
tarafından belirlenmiş bir orandı. 
Şimdi direkt olarak düşecek” dedi. 

Konut 
Geliştiricileri 
ve Yatırımcıları 
Derneği 
(KONUTDER) 
Başkanı Ömer 
Faruk Çelik de 
düzenlemelerin 
sektöre ciddi 
moral vereceğini 
söyledi. Çelik: 
“Yeni alınacak 
ruhsatlarda KDV oranları yüzde 
18’e çıkacaktı. Şimdi fiyatlar 
ortalama yüzde 10 olarak daha 
düşük olacak. Bu karar İstanbul’da 
Kayabaşı, Beylikdüzü, Ümraniye ve 
Sultanbeyli gibi hemen hemen her 
semti ilgilendiriyor” diye konuştu. 

MALZEMEDEKİ İNDİRİM 
DEVRİM NİTELİĞİNDE

Maliye Bakanlığı’nın inşaat 
malzemeleriyle ilgili son KDV 
tebliği sektöre dair umutları daha da 
güçlendirdi.

Yeni yapılacak evlerde kombi, 
radyatör, küvet gibi ürünlerde yüzde 
18 olan KDV yüzde 1’e indirildi. 
Maliye, müteahhitlerin bu eşyaya 
ilişkin ödedikleri KDV’nin yüzde 
17’sini iade edecek. Bu indirimin 
yeni yapılacak evlerde fiyatlara 
yüzde 1 ila 1.5 düşüş olarak 
yansıması, yani 300 bin TL’lik bir 
evin fiyatında 4 bin 500 TL düşüş 
oluşturması bekleniyor. 

Söz konusu karar, hem konut 
almak isteyenleri hem de inşaat 
sektörünü heyecanlandırdı. Sektör 
temsilcileri alınan kararın Türk 
inşaatçılığında bir devrim olduğunu 
ifade ederken, maliyetlerin 
önümüzdeki dönemde ciddi 
anlamda düşeceğini belirttiler.

Yapı malzemeleri konutlara 
yüzde 2’ye varan oranlarda 

 İnşaat 
netim u ulu 
Başkanı li 
umankaya

emi  İnşaat 
netim u ulu 

Başkam amit 
emi

onut Gelişti i ile i 
ve atı ım ıla ı 
e neği Başkanı 
me  a uk Çelik
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ek maliyet getiriyor. Tek tek 
bakıldığında koca bir inşaatın 
küçük parçaları gibi görünen 
kombi, cam balkon, duş teknesi, 
duşa kabin, küvet, mutfak dolabı, 
evye, batarya, duş başlığı, panel 
radyatör gibi yapı malzemeleri, 
maliyetleri artıran ürünler. Sektör, 
yapı malzemelerine getirilen KDV 
indirimini bu yüzden önemsiyor.

YÜZDE 2.5’E ÇIKMIŞ OLDU 
İ DER 

Başkanı azmi 
Durbakayım, 
konutlardaki bu 
donanımların 
yüzde 1 ile 
1.5 arasında 
ek maliyet 
getirdiğini ifade 
ederek yapılan 
düzenlemeyle 

yeni yapılacak konutların yüzde 1.5 
daha aşağı fiyatta satışa çıkacağını 
açıkladı. Durbakayım: “Örneğin 
100 bin liralık evde vatandaşın bin 
500 TL gibi bir avantajı olacak. 
Geçtiğimiz günlerde ön ödemeli 
konut satış sözleşmelerinde 
alınan yüzde 1 damga vergisi 
harcı da kaldırıldı. Şimdi de 
KDV iadesiyle yüzde 1.5 iskonto 
sağlanmış oldu. Şu anda 
yüzde 5 peşinatla konut sahibi 
olunabiliyor. Konut fiyatlarında 
devletten vatandaşa yüzde 2.5 
indirim geldi. Bu da yüzde 
5’lik peşinatın yarısının devlet 
tarafından karşılandığı anlamına 
geliyor. Önümüzdeki günlerde 
sözleşmelerdeki harçların 
indirilmesi, bürokrasinin 
kısalması ve müktesep hak gibi 
konuların sağlanması yolunda 
da adımlar atılırsa 2017’de 
hedeflediğimiz 1.5 milyonluk konut 
satışı rakamını rahatlıkla yakalarız” 
açıklamasını yaptı. 

Özyurtlar Şirketler Grubu 
Başkanı Tamer Özyurt da, son 
tebliğin yeni konutların maliyet 
artışını durduracağını belirterek; 
“Tüm indirimler fiyatlara 
yansıyacaktır. Maketten satışa 
çıkacak olan konutlarda bir 

maliyet çalışması, 
sonrasında da fiyat 
çalışması oluşuyor. 
Maliyetteki total 
indirim yüzde 5 
civarında olacak. 
İndirim, bitmiş 
daireler için 
geçerli olmayacak” 
dedi. 

KDV İADESİNE 
TABİ TUTULMAYAN 
ÜRÜNLER DE VAR

Öte yandan tebliğle ilgili dikkat 
edilmesi gereken ayrıntılar da 
mevcut. Mobilyalı olarak satılan 
yeni bazı ürünler KDV iadesine tabi 
tutulurken, bazıları tutulmuyor. 
Burada kriter, kullanılan eşyanın 
sökülüp başka bir evde kullanılmaya 
elverişli olup olmaması. Örneğin, 

zyu tla  Şi ketle  
G ubu Başkanı 

ame  zyu t

İ  
Başkanı azmi 

u bakayım

buzdolabı, fırın, davlumbaz, 
bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, 
televizyon ve benzeri eşya ile birlikte 
satılan 150 metrekare altındaki 
konutlarda bu eşyaya ilişkin KDV 
iadesi yapılmıyor. Yani söz konusu 
eşya yüzde 18 KDV ile işlem görüyor. 
Değişiklikle KDV iadesine tabi 
tutulmayacak bu gruptaki eşya 
arasına avize ve perde de ilave edildi. 

BAKANLAR KURULU 
KARARIYLA KONUT 

SATIŞINDA, 
KAT KARŞILIĞI 

SÖZLEŞMELER VE SATIŞ 
SÖZLEŞMELERİNDE 

ALINAN DAMGA VERGİSİ 
SIFIRLANDI.
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KDV IADESI AYLIK DENEREK SEKT R RAHATLATILACAK
İnşaat sektöründe indirimli orana tabi işlemlerde normalde nakit iadeleri bir sonraki yıl yapılırken, konut teslimi 

yapan firmalar 2017 Ocak’tan itibaren artık KDV nakit iadelerini ertesi yıl beklemeden aylık olarak alabilecekler. 
Yani, 2017 Ocak ayında konut satılmışsa şubat ayında nakit iadeleri alınabilecek. Bütün bu düzenlemelerin inşaat 
sektöründe başlayan canlılığı daha da güçlendirmesi öngörülüyor.

Tapuda da yine yüzleri güldürecek bir düzenlemeye 
gidildi. Bakanlar Kurulu kararıyla konut satışında, kat 
karşılığı sözleşmeler ve satış sözleşmelerinde alınan 
damga vergisi sı ırlandı. Bu vergi, düzenlemeden 
önce binde .4  olarak uygulanıyordu. amga vergisi 
indirimi de direkt olarak tüketiciye yansıyacak. 
nşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga 

vergisindeki bu kararla birlikte hem mükelle er hem 
de konut ya da iş yeri edinen vatandaşlar önemli 

bir yükten kurtuldular. Tapu harcı oranları ile inşaat 
sektöründe kullanılan bazı k ğıtlar bakımından damga 
vergisi oranlarının arklılaştırılmasına olanak sağlanıyor. 

ine Bakanlar Kurulu tapu harcı oranını, 
gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul serti kası karşılığı 
edinimi, sını arı, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi 
değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, 
bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye 
yetkili kabul ediliyor. 

TAPUDA 
DAMGA 
E I I

I I I I

Sekt rü rahatlatan adımlar 
birbiri ardına atılıyor •	 Darbe	girişimi	soması	Ağustos	

2016’da	kampanya	seferberliği	
başladı.	120	ay	vade	ve	0.7	faiz	
oranı	ile	binlerce	ev	satıldı.	

•	 Cumhurbaşkanı	Erdoğan	
bankalara	seslendi	ve	kredi	
faizleri	düştü.	

•	 Konut	kredi	kullanımında	
yüzde	25	olan	peşinat	kullanımı	
yüzde	20’ye	çekildi.	

•	 150	metrekareden	büyük	
evlerde	KDV	yüzde	8’e	çekildi.

•	 Yeni	imar	yönetmeliği	30	
Haziran	2017’ye	ertelendi.	
Böylece	yüzde	25	ek	emsal	hakkı	
sağladı.	

•	 Türkiye’den	1	milyon	dolar	
üzerinde	konut	alana	
vatandaşlık	verilmesine	karar	
verildi.	

•	 36	ay	olan	konut	iade	süreci	24	
aya	çekildi.	Alıcının	tazminatı	
kademeli	olarak	yüzde	8’e	
çekildi.	

•	 1	Şubat’ta	Emlak	Konut	GYO	
önderliğinde	kampanya	seferliği	
başladı.	60	ayda	0	faiz,	120	ayda	
yüzde	0.45,	240	ayda	ise	yüzde	
0.79	faizle	40	binden	fazla	
konut	satışa	çıktı.

Türk	ekonomisinin	lokomotifi	kabul	edilen	inşaat	
sektörünü	canlandıracak	adımlar	vakit	kaybetmeden	
arka	arkaya	atılıyor.	İşte	geçen	yıldan	bu	yana	sektörü	
rahatlatma	adına	atılan	adımlardan	bazıları:
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Kampanya E İ  R E L E R

TARIHI KAMPANYANIN 
 YENI PRO ESI

EBRULI ISPARTAKULE

VALIDEBAĞ KONAKLARI SATIŞ OFISI

‘Güçlü Türkiye için Birlik Vakti’ 
kampanyasındaki 4 yeni projenin 
detayları belli oldu.
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AVAN ART ISTANBUL

NIDAPARK KÜÇÜKYALI 

Emlak Konut GYO’nun ekonomiye destek, sektöre 
canlılık getirmek içim başlattığı Güçlü Türkiye için 

Birlik akti’ seferberliğine katılan 4 yeni projeyi 
mercek altına aldık. İşte merakla beklenen Ebruli 

spartakule, idapark Küçükyalı, Avangart İstanbul 
ve alidebağ Konakları projelerinin ayrıntıları



Ebruli 
Ispartakule’nin 

devam ediyor
EBRULI ISPARTAKULE’DE YÜ DE  PEŞINAT VE  AY VADE ILE N SATIŞLAR DEVAM EDIYOR.

E
mlak Konut GYO 
güvencesiyle Sıtar 
İnşaat, Aslan Yapı 
ve Torkam İnşaat 
ortaklığında geliştirilen 

Ebruli spartakule’de lansman 
öncesi satışlar Şubat ayında başladı.

isan ayında satışa sunulması 
beklenen projede konut alıcılarına 
Emlak Konut GYO tarafından 
başlatılan ‘Güçlü Türkiye için Birlik 
Vakti’ kampanyasından yararlanma 
imkanı sağlanmak için satışlar öne 
çekildi. 

600 milyon TL’lik yatırım 
bedeli ile hayata geçirilen proje, 
lüks ve konforlu detaylarla sahip 
daire seçenekleri ile öne çıkıyor. 4 
katlı konaklar ile 28 katlı kulelerin 
yer aldığı Ebruli spartakule’de 
aile öncelikli yaşam yatırımcılara 
sunuluyor.

2 1, 3 1 ve 4 1 daire 
seçeneklerinin yer aldığı projede, 
724 daire ve 52 cadde mağazası 
yer alıyor. Tamamı geniş ve 
ferah dairelerden oluşan Ebruli 

peyzaja ayrıldığı projede; kapalı 
yüzme havuzları, hobi odaları, ebru 
dersleri, fitness, hamam, sauna, 
buhar odaları bulunuyor.

Eğitim kurumlarının yer aldığı 
bir bölgede projelendirilen Ebruli 
spartakule’de kafe ve restoranların 

yanı sıra 1.050 araç kapasiteli 
kapalı otopark ile biri yaklaşık 774 
metrekare diğeri ise 720 metrekare 
büyüklüğünde 2 sosyal tesis de yer 
alıyor.

ÇEVRECİ ÖZELLİKLERİYLE 
DİKKAT ÇEKİYOR

Ebruli spartakule’nin ortak 
alanların aydınlatılmasında 
yenilenebilir enerji kullanımı 
devreye girerken, otoparklarda da 
elektrikli şarj üniteleri yer alacak. 
Ayrıca, lavabo ve banyo suları gri 
su arıtma havuzunda arıtılarak 
peyzaj ve bahçe sulamasında 
değerlendirilecek. Ebruli 
spartakule, enerji ve su tasarrufu 

özellikleriyle site sakinlerine katkı 
sağlayacak.

TEM otoyoluna yakın bir noktada 
yükselen Ebruli spartakule ulaşım 
açısından son derece avantajlı bir 
konumda yer alıyor. Çalışmaları 
devam eden metroya yürüme 
mesafesinde bulunan proje; hizmete 
giren Kuzey Marmara Otoyolu, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Bağlantı 
yolları, 3. Havaalanı gibi projelerin 
kesişim noktasında yükseliyor. 
Yüksek yatırım potansiyeline sahip 
proje; TEM otobanına 1 dakika, 
Atatürk Havalimanı’na 21 kilometre, 
3. Havalimanı’na 42 kilometre 
mesafede yer alıyor.

Kampanya E İ  R E L E R
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spartakule’de; 114 metrekareden 
başlayan 2 1, 162 metrekareden 
başlayan 3 1 ve 192 metrekareden 
başlayan 4 1 daire seçenekleri 
bulunuyor.

‘Güçlü Türkiye için Birlik Vakti’ 
kampanyası dahilinde satışların 
başladığı projede yüzde 5 peşinatla; 
60 aya vade farksız, 120 ay 0,45 ve 240 
aya yüzde 0.79 vade oranıyla konut 
kredisi kullanma imkanı yatırımcılara 
sunuluyor. Ebruli spartakule’de 2 1 
daireler peşin 419.900 bin TL’den 
başlarken, kampanya 31 Mart’a 
kadar devam edecek. Ortak Girişim, 
sağladığı yüksek prim avantajı ile 
konut alıcılarına alternatif bir yatırım 
fırsatı sunuyor.

 Bölgenin talep gören konut 
projeleri arasında yer alan Ebruli 
spartakule, 41 bin 168 metrekare 

arsa alanı üzerinde inşa ediliyor. 
Özgüven Mimarlık’ın imzasının 
bulunduğu proje, peyzaj ve geniş 
yeşil alanlarıyla konut alıcılarına 
ferah yaşam alanları sunuyor. roje 
alanının yaklaşık yüzde 65’inin 
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DAP YAPI  VALIDEBAĞ KORUSU’NUN KARŞISINDA YER ALAN BÜYÜK ARSADA 
ELIŞTIRECEĞI PRO ESI VALIDEBAĞ KONAKLARI IÇIN N TALEP TOPLUYOR.

57 metrekare ile 650 metrekare arası 
değişen konutlar ve 46 metrekare ile 
1.543 metrekare arası değişen ticari 
ünitelerin yer aldığı projede, fiyatlar 
ise 598 bin TL ile 6 milyon 353 bin 
lira arasında değişiklik gösteriyor.

 
“BÖYLESİ YÜZYILDA BİR 
GELİR”

 DA  Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya Yılmaz, projeye 
ilişkin yaptığı değerlendirmede; 
“İhaleyi kazandığımız gün de 
söylemiştim; burada bir projeden 
ziyade bir eser geliştireceğiz. 
Barselona’nın en ünlü mimari 
eserlerinin yaratıcısı Gaudi’nin 
şahaserleri günümüzde bile on 
binlerce insan tarafından nasıl 
ziyaret ediliyorsa, DA  YA  da 
30 - 40 yıl sonrasının ihtiyaçlarını 
düşünerek proje üretiyor.

Validebağ’da yeşille ve doğayla 
bütünleşen konak mimarisinin 
en güzel örneğini sergileyeceğiz. 
İstanbul’un göbeğinde, Osmanlı 
Dönemi’nden bugüne ulaşan 
bu eşsiz yaşam alanına komşu 
yaşamak isteyenler için tüm 
olanaklarımızı seferber ettik. 
Emlak Konut GYO, bankalar 
ve DA  Yapı olarak biz, sadece 
bir defaya mahsus özel koşullar 
oluşturduk. Hani yüzyılda bir gelir 
denir ya, böylesi bir daha hiç gelmez” 
diye konuştu.

D
A  Yapı, Eylül 
2015’te ihalesini 
kazandığı; Osmanlı 
padişahlarının anne ve 
kız kardeşlerine tahsis 

ettiği İstanbul’un Anadolu Yakası’nın 
tarihi ve değerli yeşil alanlarından 
Validebağ Korusu’nun karşısında 
yer alan büyük arsada geliştireceği 
projede ön talep topluyor. Avrasya 
Tüneli ve Boğaziçi Köprüsü’ne 
direkt bağlantısıyla iyi bir lokasyona 
sahip arsada, konak mimarisinin 
örneklerinin sergileneceği proje, 
yüzde 5 peşin 240 ay vade ile satışa 
sunuluyor.

DA  Yapı, koru ve deniz 
manzarasının yanı sıra iyi konumu 
dolayısıyla merakla beklenen 
Validebağ Konakları projesini hayata 
geçiriyor. Ruhsatı alınan projenin inşa 
çalışmaları isan ayında başlayacak. 
DA  Yapı Türkiye’deki 25. projeleri 

olan Validebağ Konakları için Emlak 
Konut GYO’ya 440 milyon TL 
ödeyecek.

roje 5 katlı, 12 bloktan oluşacak. 
366 lüks konut ve dükkanın yer 
alacağı projede 1 0’dan 6 1’e kadar 
daire seçenekleri bulunuyor.  

 ol in  netim u ulu Başkanı 
iya ılmaz
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‘Avangart 
I

‘AVAN ART ISTANBUL’DA PEŞIN ALIMLARDA METREKARE FIYATLARI  BIN  TL’DEN BAŞLIYOR.

G
ül roje Emlak 
Konut GYO 
güvencesiyle İstanbul 
Avrupa Yakası’nın 
değerli lokasyonu 

Seyrantepe’de yeni projesi ‘Avangart 
İstanbul’u hayata geçiriyor. 
Lansman öncesi konut sahibi olmayı 
kolaylaştıran Avangart İstanbul’da, 
metrekare fiyatları peşin alımlarda 7 
bin 142 TL’den başlıyor.

‘Yarını bugünden inşa etme’ 
vizyonuyla yola çıkan Gül roje 
şimdi de Emlak Konut GYO 
güvencesiyle İstanbul Avrupa 
Yakası’nın değerli bölgelerinden 
Seyrantepe’de projelendirdiği yeni 
projesi ‘Avangart İstanbul’a imza 
atıyor.

Gül roje, Emlak Konut GYO ile 
birlikte hayata geçirdiği ‘Avangart 
İstanbul’da lansman öncesi avantajlı 
fiyatlarla satışa başladı.  

Gül o e netim u ulu Başkanı li Gül

PEŞİN ALIMLARDA 
DAİRELERİN METREKARE 
FİYATLARI 7 BİN 142 
LİRADAN BAŞLIYOR, 
DAİRELER İSE 354 BİN 
450 TL’DEN SATIŞA 
SUNULUYOR.

Fatih Sultan Mehmet Köpüsü’ne 
birkaç dakika mesafede ve TT Arena 
gibi birçok önemli yatırıma komşu 
olarak konumlanan ‘Avangart 
İstanbul’, bulunduğu lokasyona 
rağmen erişilebilir fiyat fırsatıyla 
yatırımcılara sunuluyor. ‘Avangart 
İstanbul’da peşin alımlarda 
metrekare fiyatları 7 bin 142 TL’den 
başlıyor.

36 AY SONRA TESLİM
Gül roje’nin TT Arena’ya 

komşu yeni projesiyle ilgili bilgi 
veren Gül roje Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Gül; “Lokasyonu 
itibarıyla dikkatleri çeken Avangart 
İstanbul projemizde lansman 
öncesinde avantajlı fiyatlar ile ön 
satışlara başladık. Emlak Konut 
GYO öncülüğünde başlayan 
Cumhuriyet tarihinde bir ilk 
olarak uygulanan 60 ay sıfır vade 
ve yüzde 5 peşinat ile 240 ay 
vadeli konut kampanyası Avangart 
İstanbul projemizde de geçerli. 
Konut alımını kolaylaştıran bu 
tarihi kampanyadan faydalanarak 
projemizden, fiyatlarımız 
yükselmeden konut sahibi 
olabilirsiniz. eşin alımlarda 
dairelerin metrekare fiyatları 7 
bin 142 liradan başlıyor, daireler 
ise 354 bin 450 TL’den satışa 
sunuluyor. Ulaşım ağlarının kesişim 
noktasında yer alan projemizle 
lüks ve konforlu hayatın kapılarını 
aralıyoruz” diye konuştu.

Daire teslimlerinin 36 ay sonra 
gerçekleşmesinin planlandığı 
‘Avangart İstanbul’, geniş sosyal 
donatılarıyla da dikkat çekiyor.   

Kampanya E İ  R E L E R
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T
yeni proje: Nidapark 

TAHINCIOĞLU’NUN YENI PRO ESI NIDAPARK KÜÇÜKYALI  
EMLAK KONUT YO’NUN KAMPANYASIYLA N SATIŞA ÇIKTI.

1 1 ve 2 1 seçenekleri ile toplam 329 
daireden oluşuyor. roje içerisinde 
350 metre uzunluğunda tasarlanan 
alışveriş caddesi üzerinde mağaza, 
restoran ve kafeler yer alacak.

TESLİMLER 36 AY SONRA
idapark Küçükyalı’nın 

teslimi 36 ay sonra; mutfak ve 
banyo dolapları, portmanto, beyaz 
eşya olarak, ankastre ocak, fırın, 
davlumbaz, buzdolabı, bulaşık ve 
çamaşır makinelerinin montajı 
yapılmış h lde, salon ve ebeveyn 
yatak odalarında da 2 adet multi 
split klima kullanıma hazır olarak 
teslim edilecek.

rojenin yüzde 54’lük kısmı 
ofis, ticaret ve konut alanı olarak 
değerlendirilirken, yüzde 46’lık 
kısmı ise okul, meydan, park, cami, 
yol ve belediye hizmet alanı şeklinde 
kamusal olarak planlandı.

PROJE İÇERİSİNDE 350 
METRE UZUNLUĞUNDA 
TASARLANAN ALIŞVERİŞ 
CADDESİ ÜZERİNDE 
MAĞAZA, RESTORAN VE 
KAFELER YER ALACAK.

T
ahincioğlu, idapark 
Küçükyalı projesi 
içerisinde 1160 
daireden oluşan 
Kınalı, Sedef, Burgaz, 

ve Heybeli konut etaplarını ve 
idakule Küçükyalı ofis A4 Ofis 

bloğunu Emlak Konut GYO 
kampanyasıyla ön satışa çıkarttı. 

İstanbul Anadolu yakasının 
prestijli bölgelerinden biri olan 
Küçükyalı’da gerçekleştirilecek 
olan idapark Küçükyalı projesi; 
ofis, ticaret ve konut alanları ile 
birlikte okul, belediye hizmet alanı, 
cami, meydan ve park alanlarından 
oluşuyor.

LEED kriterlerine uygun 
olarak projelendirilen idapark 
Küçükyalı’nın ön satışında 240 ay 
vade ve 0,79 faiz oranı geçerli olacak. 
Daire fiyatlarının 480 bin TL ile 1 
milyon 947 bin TL arasında değiştiği 
projede, 1 1’den 4 1’e kadar değişen 
daire tipleri bulunuyor. 3 bloktan 
oluşan idapark Küçükyalı Kınalı 
etabında 2 1, 3 1 ve 4 1 seçenekleri 
ile toplam 296 daire yer alıyor. 

idapark Küçükyalı Burgaz 2 1, 
3 1 ve 4 1 seçenekleriyle 4 blok 
toplam 328 daireden, idapark 
Küçükyalı Heybeli etabı, 2 1 ve 1 1 
seçenekleriyle toplam 207 daireden, 

idapark Küçükyalı Sedef ise 2 blok, 
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PRO E KENTI ISTANBUL’A 
 KATLI TÜNEL VE  YENI ADA 

lkemizin hatta 
dünyanın da en yoğun 
araç ve yaya trafi ğine 
sahip olan İstanbul her 
geçen gün dev projelere 
start veriyor. Bu 
projeler sayesinde hızla 
büyüyen kent, dünyanın 
en gözde mekanı halini 
alıyor. Asya ile Avrupa 
kıtalarını birleştiren 
Boğaz’a ev sahipliği 
yapan İstanbul, yapılan 
yatırımlar çerçevesinde 

3 katlı tünel ile tanışıyor. Yeni 
havalimanına uzanacak olan hızlı 
tren, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
ulaşımı kolaylaştıracak metro 
çalışmaları gibi ulaştırma yatırımları 
bir yana, ihalesi yakınlarda 
gerçekleştirilen 3 katlı tünel, Asya 
ve Avrupa kıtalarını üçüncü kez 
birleştiren özel bir yatırım olarak 
tarihe geçecek ve dünyada bir ilk 
olacak.

İstanbul Boğazı’nın altından 
geçerek tek tüpte hem karayolu 
hem de demiryolunun bulunacağı 
3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin 
etüdü için yapılan ihale, 2017’nin 
ilk çeyreğinde sonuçlandırılacak. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli, Asya ve Avrupa 
kıtalarını üçüncü kez 
birleştiren özel bir 
yatırım olarak tarihe 
geçiyor.

Yatırım İ S TA B L
Haber: Selma ŞENOL

Büyükçekmece’den Sarıyer’e 
tüneller, bağlantı yolları, kavşaklar 
ve köprülerle yaklaşık 140 
kilometrelik yeni alternatif ulaşım 
güzerg hının çalışmalarını başlattı.

DÜNYADA İLK OLACAK
Tek tüpte hem karayolu hem de 

demiryolu bulunacak olan tünelde, 
orta katta geliş ve gidiş olmak üzere 
demiryolu, üst ve alt katta da lastik 
tekerli araç geçişine uygun 2 şeritli 
yol yer alacak. 

Büyüklüğü ve kapsamıyla 
dünyada ilk olacak projenin birinci 
ayağı Avrupa Yakası’nda E-5 aksında 
İncirli’den başlayan ve İstanbul 
Boğazı’ndan geçerek Anadolu 
Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye kadar 
uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı 
metro sisteminden, ikinci ayağı ise 
Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu 
aksında Hasdal Kavşağı’ndan 
başlayan ve İstanbul Boğazı’ndan 
geçerek Anadolu Yakası’nda 

Çamlık Kavşağı’na bağlanan 
2 2 şeritli karayolu sisteminden 
oluşacak. Tünel; TEM Otoyolu, E-5 
Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu 
ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. 

14 DAKİKADA GEÇİLECEK
Yap-işlet-devret (YİD) 

modeliyle yapımına başlanmasının 
ardından 5 yıl içinde tamamlanması 
hedefl enen tünelin kullanıma 
geçmesiyle, Avrupa Yakası’nda 
İncirli’den Anadolu Yakası’nda 
Söğütlüçeşme’ye, 31 kilometre 
uzunluğunda 14 istasyondan 
oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 
40 dakikada ulaşılacak. Avrupa 
Yakası’nda Hasdal Kavşağı’ndan 
Anadolu Yakası’nda Çamlık 
Kavşağı’na karayoluyla yaklaşık 
14 dakikada geçilecek. Güzerg hı 
günde 6.5 milyon yolcunun 
kullanması bekleniyor. 

geçen gün dev projelere 

projeler sayesinde hızla 

Çamlık Kavşağı’na bağlanan 
2 2 şeritli karayolu sisteminden 
oluşacak. Tünel; TEM Otoyolu, E-5 
Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu 
ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. 

14 DAKİKADA GEÇİLECEK

modeliyle yapımına başlanmasının 
ardından 5 yıl içinde tamamlanması 
hedefl enen tünelin kullanıma 
geçmesiyle, Avrupa Yakası’nda 
İncirli’den Anadolu Yakası’nda 
Söğütlüçeşme’ye, 31 kilometre 
uzunluğunda 14 istasyondan 
oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 
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MARMARA’DAKI  ‘ADA’YA YENILERI EKLENIYOR
endik Sahili’nde 

hayata geçirilecek proje, 
birbiriyle bağlantılı 3 
adadan oluşacak. 

roje kenti İstanbul’a ulaştırma 
yatırımları kadar, turizm ve sosyal 
yaşamına katkıda bulunacak 
yatırımlar da yapılıyor. İstanbul’un 
Marmara Denizi’ndeki 11 adasına 
yeni adalar ekleniyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, endik’e 
Su Sporları Adası inşa edecek. 

endik Sahili’nde Marina ile endik 
Tersanesi arasında hayata geçirilecek 
proje, birbiriyle bağlantılı 3 adadan 
oluşacak. 

roje toplam yüz ölçümü 603 
bin 500 metrekare olan 3 adacıktan 
oluşuyor. Adaların toplam kıyı 
uzunluğu ise 7 bin 460 metreye 
ulaşacak. 

Tüm İstanbulluların ve 
ziyaretçilerinin faydalanacağı 
ada projesinin dinlence, eğlence 
ve sportif faaliyetleri bir arada 
barındırması hedefleniyor. Birbiriyle 
bağlantılı adalarda su sporu alanları, 
yelken, tekne turları, gezinti 
ve seyir terasları, dinlenme ve 
yemek alanları, parklar ve bisiklet 
parkurları gibi çok sayıda aktivite 
alanı yer alacak. 

Adaya ulaşım için araç trafiğine 
kapalı bir asma köprü, yat ve çekek 
alanı, Teleferik İstasyonu ve Su Taksi 
Terminali inşa edilecek. Adaların 
arasına köprüler inşa edilerek 
bağlantıları sağlanacak.  

ADALARIN FONKSİYONLARI
rojede yer alan 3 adacığın 

fonksiyonları şu şekilde belirlendi:
1.ADA: Yüzölçümü 372 bin 

metrekare olacak ada, su sporları 
merkezi olacak. Kumsalı bulunacak 
adaya; su sporları kulübü, yüzme 
havuzu, rafting parkuru, deniz feneri 
ve kayıkhaneler inşa edilecek. Ayrıca 
geniş bir piknik alanı olacak. Bu 
adada yelken, optimist, rüzgar sörfü, 
kürek, rafting ve plaj voleybolu gibi 
pek çok spor yapılabilecek. Su sporları 

tesisi ise sutopu ve sualtı sporları, 
olimpik açık ve kapalı havuzlar, 
kürek, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi ve 
dalış okulu gibi çok sayıda su sporuna 
imk n verecek şekilde yapılacak.

2.ADA: Aktivitelerin toplandığı 
adanın büyüklüğü 125 bin metrekare 
olacak. İçinde ise su spor sahaları, 
mini golf, paten parkı, tırmanma 
duvarları, basketbol, futbol ve tenis 
sahaları, tırmanma duvarı, yürüyüş 
ve bisiklet parkurları ve yeme içme 
alanları yer alacak. 

3. ADA: 106 bin metrekare 
büyüklüğündeki ada, karşılama 
adası olarak planlandı. Adada 
karşılama çadırı, restoranlar, tekne 
kiralama, koşu ve bisiklet parkurları, 
iskeleler, gösteri alanları ve parklar 
bulunacak. 



Yatırım İ S TA B L

Adaların ortasında ise gezinti 
ve spor için korunaklı bir su alanı 
bulunacak. Burada elektrikli tekne 
kiralama, kürekle sandal sefası, su 
bisikleti ve pedallı araçlar, su kayağı, 
su akrobasi gösterileri, optimist ve 
yelken faaliyetleri, saltanat kayığı, 
gezi ve amfi bik araçla gezinti 
yapılabilecek.

PENDİK’E VİZYON KATACAK 
ÖNEMLİ BİR PROJE

endik Belediye Başkanı Dr. 
Kenan Şahin, Su Sporları Adası’nın 

endik’i geleceğe taşıyacak önemli 
bir vizyon proje olduğunu söyledi. 
Dr. Şahin: “Spor ve eğlencenin bir 
arada yer alacağı adalar, endik’i 
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3. havalimanına ulaşım 
için Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nden hızlı tren 

geçecek. 3. Köprü- 3. 
Havalimanı- Halkalı Hızlı 

Tren Hattı’nın toplam 
uzunluğu 62,5 km olacak ve 
18 ayda tamamlanacak. Söz 
konusu hat Sarıyer, Eyüp, 
Arnavutköy, Başakşehir ve 
Küçükçekmece ilçelerini 

birbirine bağlayacak. Ayrıca 
Kaynarca - Sabiha Gökçen 
Havalimanı arasında inşa 
edilecek metro hattı için 

de çalışmalar başladı. 
Söz konusu hat 7.4 

kilometre uzunluğunda 
olacak ve Mart 2018’de 
tamamlanacak. Böylece 

Kadıköy - Kartal - 
Kaynarca, Kaynarca - 

Tuzla, Kaynarca - endik 
metro hatları Sabiha 

Gökçen Havalimanı’na 
bağlanacak. 

Pendik 
Belediye 

Başkanı  
enan Şahin

HAVAALANLARINA 
KOLAY 

L Ş L

İstanbul’un cazibe noktası haline 
getirecek” dedi.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 
başlayan bir diğer proje ise 
Üsküdar’da gerçekleştiriliyor. 
Üsküdar’da hayata geçirilecek sahil 
düzenlemesi 32 milyar 164 milyon 
216 bin liralık proje bedeli ile 
yükseliyor.

İSTANBUL’UN MARMARA DENİZİ’NDEKİ 11 ADASINA YENİ ADALAR 
EKLENİYOR. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PENDİK’E SU 

SPORLARI ADASI İNŞA EDECEK. PENDİK SAHİLİ’NDE MARİNA 
İLE PENDİK TERSANESİ ARASINDA HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE, 

BİRBİRİYLE BAĞLANTILI 3 ADADAN OLUŞACAK.
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ÜSKÜDAR’DA DENI DEN 
ALAN KA ANILACAK

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi 
sınırları içerisinde Marmara 
Sahili’nde ve Üsküdar Meydanı’nda 
yapılması planlanan sahil ve 
meydan düzenlemesi yaklaşık 13 
bin metrekarelik denizden alan 
kazanılması ile oluşturulacak. 

roje çerçevesinde denizden 
yaklaşık 10 bin 750 metrekare alan 
kazanılacak ve kazıklı sistem yapım 
tekniği ile inşa edilecek. Kazanılan 
alanda gezi yolları, yeşil alan ve 
meydanın uç kısmı yer alacak. 2 yıl 
içinde tamamlanması planlanan 
projede denizde dip taraması 
işlemi yapılmayacak. 3 kısımda 
değerlendirilebilecek olan Üsküdar 
sahil projesinde aşamalar şu şekilde 

olacak; Üsküdar sahil yolu 1.Kısım 
deniz yapıları, Üsküdar sahil yolu 
2. kısım deniz yapıları, Üsküdar 
meydanı düzenleme projesinde 
denizden kazanılacak alan. 

sküdar	sahil	yolu	1.kısım	
deniz	yapıları:	Üsküdar İlçesi’nin 
güneybatı sahilinde yapılması 
planlanan 1. kısım deniz yapıları, 
1 adet iskele ve 2 adet seyir 
terasından oluşuyor. 

İskele	yapısı	 1	adet :	İskele 
T şeklinde olup, kıyıya dik kısmı 
31,65 m, kıyıya paralel kısmı 12,5 
m uzunluğundadır. İskele genişliği 
ise 2,5 metredir. Söz konusu iskele 
seyir ve balık tutma amacı ile 
kullanılacak. 

eyir	terası	 2	adet :	Kıyıdan 
denize doğru her biri 2,5 m 
uzunluğunda, 10 m genişliğinde 
projelendirildi. 

sküdar	sahil	yolu	2.	kısım	
deniz	yapıları:	Üsküdar sahilinin 
kuzeyinde yapılması planlanan 
2. kısım deniz yapıları toplam 
4 adet seyir terasından ve kıyı 
düzenlemesinden oluşuyor. 
Üsküdar sahil yolu 2. kısmı 3 
bölümde değerlendirildiğinde; 
1. bölümde yaklaşık 380 m kıyı 
şeridinde olup, 18 anodan, 2. 
bölüm yaklaşık 30 m kıyı şeridinde 
olup, 2 anodan, 3. bölüm 60 m 
kıyı şeridinde olup, 3 anodan 
oluşmaktadır.
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T R İ E  A R L  FFinans

1 0  S O R U D A 

TÜRKIYE VARLIK FONU
TÜRKIYE VARLIK FONU NEDIR  AMAÇLARI  Y NTEMLERI NELERDIR

ürkiye, çeşitli fi nansal 
varlıklara yatırım 

yaparak gelir artırma 
amacıyla kurulan yeni bir 
fonla tanıştı. Adı Türkiye 
Varlık Fonu olarak geçen 
yeni fonun, yasal alt yapısı 
26 Ağustos 2016 tarihinde 
28913 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6741 sayılı kanun ile 
hazırlandı. Bu kanuna göre 
özel hukuk hükümlerine 
tabi Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi A.Ş. kuruldu. 
Son aylarda Ziraat Bankası, 
BOTAŞ, T AO, TT, BİST; 

TÜRKSAT, Eti Maden, ÇAYKUR, 
Türk Telekom, THY ve Halkbank’ın 
Varlık Fonu’na devredildiğine 

ilişkin haberlerle, Türkiye gündemi 
yeni fonla daha fazla meşgul 
oldu. Fon Yönetim Kurulu da 
Özelleştirme İdaresi Başkanı ve 
Cumhurbaşkanlığının iki ekonomik 
danışmanı ile bir üniversite öğretim 
üyesinden oluşturuldu. 

eki ülkenin gündemine oturan 
Türkiye Varlık Fonu (TVF) nedir  
Amaçları, yöntemleri nedir  Sizler 
için uzmanların görüşlerinden 
derleyerek 10 soruda Türkiye Varlık 
Fonu’nu mercek altına aldık

1ÜLKE VARLIK FONLARI 
NEDİR? 

Ülke varlık fonları, 
bir ülkenin elinde bulunan fazla 
tasarrufl arı ekonominin uzun 
dönemli istikrarı, krizlere karşı 
korunması ve gelecek kuşakların 

refahını artırma hedefi ne dönük 
yatırımlar yapmak için kuruluyor. 
Bu nedenle ülke varlık fonları, ya 
Çin gibi ödemeler dengesi önemli 
ölçüde fazla veren ve yüklü miktarda 
döviz rezervine sahip ülkeler 
tarafından ya da orveç veya Körfez 
ülkeleri gibi petrol ve doğalgaz 
ihracatçısı ülkeler tarafından 
kuruluyor. Bu tasarrufl ar, ülke 
fonları aracılığı ile ağırlıklı olarak 
uluslararası piyasalarda yapılan 
yatırımlarda değerlendiriliyor. 

2TVF’NİN AMACI NE? 
Yasada TVF’nin amaçları, 

‘Sermaye piyasalarında 
araç çeşitliliği ve derinliğine katkı 
sağlamak, yurt içinde kamuya 
ait olan varlıkları ekonomiye 
kazandırmak, dış kaynak temin 
etmek, stratejik, büyük ölçekli 
yatırımlara iştirak etmek’ şeklinde 
belirleniyor. 
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Yasanın TBMM’ye sunulan 
gerekçesinde de islami fi nansman 
varlıklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması, katılım 
fi nansmanı sektör payının 
artırılması, savunma, havacılık ve 
yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik 
sektörlerdeki yerli şirketlerin 
proje bazında desteklenmesi, arz 
güvenliğini sağlamak üzere Türkiye 
için önem taşıyan doğalgaz ve 
petrol gibi yurt dışındaki sektörlere 
yasal ve bürokratik kısıtlamalara 
bağlı olmadan doğrudan yatırım 
yapılabilmesi, otoyollar, Kanal 
İstanbul, Üçüncü Köprü ve 
Havalimanı, ükleer Santral 
gibi büyük altyapı projelerine 
kamu kesimi borcu artırılmadan 
fi nansman sağlanmasının 
hedefl endiği de belirtiliyor. 

3TVF NELER 
YAPABİLECEK?

TVF yurt içinde ve 
dışında her türlü ticari işlemi, para, 
sermaye ve türev piyasalarında her 
türlü fi nansal işlemi yapabilecek. 
Şirketler kurabilecek, kapatabilecek, 
bunları alıp satabilecek. Hisse 
senedi, varlığa dayalı menkul 
kıymet, bono, tahvil, katılım 
fi nansmanı araçları ihracı ve 
yatırımı, alım satımı yapabilecek. 
Her türlü gayrimenkul işlemi 
yapabilecek. Bir anonim şirket olan 
TVF, kendine devredilen şirketlerin 
üzerinde bir holding gibi olacak. 
Ayrıca kendisi de yeni şirketler 
kurabilecek. Bu şirketlerin aktifl eri 
ve gelirine dayalı menkul kıymetler 
çıkartarak iç ve dış piyasalardan 
kaynak toplayabilecek. Ancak 
yönetici şirket olarak TVF’nin asıl 
yapacağı iş, bir ana fon kurmak 
olacak. Ana fonun dışında alt fonlar 
da kurulabilecek. 

4TVF’NİN VARLIKLARI 
NEREDEN GELECEK? 

TVF’nin kaynağı kamuya 
ait şirket, hisse, gayrimenkul ve 
nakitlerin TVF’ye devredilmesiyle 
oluşacak. Özelleştirme kapsam 
ve programında yer alan kuruluş, 
şirket, gayrimenkul ve diğer 
varlıklar ile Özelleştirme Fonu’ndan 
aktarılacak nakit fazlası en temel 

kaynak olacak. Bunun yanı sıra 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
tasarrufunda bulunan ihtiyaç fazlası 
gelir, kaynak ve varlıklar da TVF’ye 
devredilebilecek. TVF’nin kuruluş 
sermayesi olan 50 milyon TL 
Özelleştirme Fonu’ndan sağlandığı 
için TVF’nin hisselerinin sahibi 
Özelleştirme İdaresi. Şirket, sahibi 
olduğu gayrimenkulleri S K’nın 
listelediği gayrimenkul değerleme 
şirketleri ile anlaşarak değer tespiti 
yaptırabilecek. 

 milyar T  sermayeli bankanın yüzde 1  hissesi T ’ye devredildi.

üzde 4 .77’si halka a ık olan Halk Bankası’nın Hazine’nin elindeki yüzde 
1.11 hissesinin tamamı T ’ye ge ti.

denmiş sermayesi 4 .  milyon T  olan Borsa stanbul’un kamuya ait 
yüzde 7 .  hissesi T ’nin kontrolüne ge ti. 

üzde .1 ’i halka a ık olan TH ’nin kamuya ait yüzde 4 .1  hissesi 
T ’ye devredildi.

4.1  milyar T  sermayeli Botaş’ın hisselerinin tamamı T ’ye devredildi. 

Tamamı kamuya ait olan T A ’nun hisselerinin tamamı da T ’ye 
devredildi. 

1.47 milyon T  sermayeli Türksat’ın tamamı T  kontrolüne ge ti. 

üzde 1 . 1’i halka a ık olan Türk Telekom’un kamuya ait yüzde .7 
hissesi de T ’ye devredilen hisseler arasında.

1.  milyon T  sermayesi bulunan TT’nin hisselerinin tamamı T ’ye 
devredildi. 

 milyon T  sermayeli ti Maden’in yüzde 1 ’ü T ’nin oldu. 

Çaykur da hisselerinin tamamı T ’ye devredilen şirketler arasında yer 
aldı. 

Milli iyango’nun elinde bulunan iyango, Hemen Kazan, Sayısal oto, 
n umara ve Süper oto oyunları ile ileride verilebilecek tüm şans 

oyunu lisansları, HA  er evesinde ıkartılan bir kararname ile T ’ye 
devredildi. 

Türkiye okey Kulübü’nün yurt i i ve dışında müşterek bahis 
düzenlemeye ilişkin yetkileri ile elindeki gayrimenkuller de aynı HA  
kararnamesi ile T ’ye devredildi. 

Antalya, Aydın, Muğla, zmir, stanbul, sparta ve Kayseri’deki toplam  
milyon  bin metrekarelik 4  adet kamu arazisi üzerlerindeki tahsisler 
kaldırılarak T ’ye devredildi. Bu araziler üzerinde daha önce verilmiş 
tahsislerle özel sektörün büyük otel ve turizm yatırımları da bulunuyor. 

Savunma Sanayii onu’ndan  milyar T  ü  aylık bir süre i in T ’ye 
verildi.  ay sonunda bu para Savunma Sanayii onu’na iade edilecek. 

İRAAT BA AS

HAL  BA AS

B RSA İSTA B L

TH

B TA

T A

T R SAT

T R  TELE M

PTT

ETİ MADE

A R

MİLLİ İ A

T R İ E E  
L B

AM  ARSALAR

A İT ARA

5 TVF’YE HAN I KURUM VE KAYNAKLAR DEVREDILDI
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6TVF KAMU KURUMU 
MU, ÖZEL ŞİRKET Mİ? 

TVF ‘kamu kuruluşu’ 
statüsünde değil. Tamamen devlete 
ait olmasına rağmen bu şirket 
‘özel hukuk’ hükümlerine tabi 
olacak. Bu nedenle kamu kurum ve 
kuruluşlarının tabi olduğu yasalar, 
TVF için geçerli olmayacak. Ancak 
her özel şirketin tabi olduğu en 
temel ticaret yasaları da TVF’ye 
işlemeyecek. 

7TVF NASIL 
DENETLENECEK? 

TVF yasasına göre 
üçlü bir denetim sistemi olacak. 
Birinci olarak TVF ana şirketi ile 
bağlı şirketler ve tüm fonların mali 
tabloları bağımsız denetime tabi 
olacak. Ayrıca bağımsız denetimden 
geçen mali tablolar ile şirket ve 
fonların faaliyetleri Başbakan’ın 
görevlendirdiği 3 merkezi denetim 
elemanı tarafından da denetlenecek. 
Bu heyet, her yıl haziran ayı sonuna 
kadar raporunu Bakanlar Kurulu’na 
sunacak. Daha sonra Başbakanlık 
bu iki denetim raporu kapsamında 
hazırladığı raporu ekim ayında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi lan 
ve Bütçe Komisyonu’na gönderecek. 

Başbakanlığın göndermiş olduğu 
rapor çerçevesinde lan Bütçe 
Komisyonu da bir denetim yapmış 
olacak.

8TVF NASIL 
YÖNETİLECEK? 

TVF doğrudan 
Başbakan’a bağlı olacak. En az 5 
kişilik bir yönetim kurulu tarafından 
yönetilecek. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve üyelerinin tamamı ile 
genel müdürü Başbakan atayacak. 
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
ile genel müdürün ekonomi, 
fi nans, hukuk, maliye ve bankacılık 
alanlarından en az birinde beş 
yıldan az olmamak üzere tecrübe 
sahibi olmaları aranıyor. Yönetim 
kurulu, ana şirket ve bağlı şirketler 
ile fonları üç yıllık yatırım stratejisi 
planına uygun şekilde yönetecek. 
Üç yıllık yatırım stratejisi yönetim 
kurulu tarafından hazırlanacak 
ancak Bakanlar Kurulu’nun onayı ile 
yürürlüğe girecek. 

Yönetim Kurulu kararları, 

yönetim kurulu toplantısına katılan 
üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak. 
Yönetim kurulu toplantıları toplam 
üye sayısının salt çoğunluğu ile de 
yapılabilecek. Yani yönetim kurulu 
5 üyesinin sadece üçünün katılımı 
ile toplanabilecek ve bu durumda 
bir kararın alınması için sadece 2 
üyenin oyu yeterli olacak.

9TVF’YE DEVREDİLECEK 
ŞİRKETLER NASIL 
BELİRLENECEK?

Varlık Fonu’nun söz konusu 
şirketleri, Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanacak. Stratejik 
Yatırım lanı çerçevesinde 
yöneteceği açıklanırken, bu 
plana göre her şirketin ne tür bir 
fi nansman yaratacağı belirlenecek. 
Yapılacak çalışmaya göre, her şirket 
için ayrı ayrı ya da toplu Stratejik 
Yatırım lanları oluşturulacak. 

10 FON VERGİ 
ÖDEYECEK Mİ? 

Fon ve iştirakleri 
Kurumlar Vergisi’nden muaf 
tutulacak. 

TVF DOĞRUDAN BAŞBAKAN’A BAĞLI OLACAK. 
EN AZ 5 KİŞİLİK BİR YÖNETİM KURULU 
TARAFINDAN YÖNETİLECEK.

VARLIK FONUNUN ETIRECEĞI AVANTA LAR
 Varlık Fonu envanterindeki varlıkları karşılık göstererek 

borçlanma, proje fi nansmanı yapabilecek ve böylece 
büyük projeler için dışarıdan kaynak bulunmasının 
zorlanması halinde fi nansman teminine kolaylık 
yaratılacak. Dünyadaki büyük ve stratejik fonlarının 
ülkemize gelmesi kolaylaşacak. 

 Kamunun elindeki gayrimenkul ve maddi olmayan 
değerler bu yolla menkul kıymetleştirilme alanına 
girecektir. Bu da yeterince derinliği olmayan piyasaları 
sığlıktan kurtaracak ve piyasaların sağlıklı işlemesine 
yardımcı olacak.

 Küresel dalgalanmaların olduğu dönemlerde döviz kuru 
dalgalanmaları ve makro ekonomik istikrarsızlıklarda 
bir nevi tampon vazifesi görebilecek. 

 Ayrıca Varlık Fonu’nun ileri teknoloji ve katma değer 
yaratılmasında destek vermesi yararlı olacaktır. Ülkemiz 
ihracat kaynaklı büyüme modelini oluşturmaya çalışıyor. 
Bu modeldeki en büyük handikap gelişmiş teknolojili 
ürünlerdeki payımızın hızla arttırılamaması. 
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umhurbaşkanı 
ecep Tayyip Erdoğan
umhurbaşkanı 
ecep Tayyip Erdoğan

“YENİ VE CAZİP BİR İMKAN 
OLARAK, KAMU-ÖZEL İŞ 
BİRLİĞİ KONUSUNDAKİ 
TECRÜBELERİMİZİ DİĞER 
ÜLKELERE DE YAYMAMIZ 
GEREKİYOR”

BÜYÜK 
PRO ELERE 
DESTEK IÇIN 
KURDUK 
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
düzenlediği, urt dışı 
Müteahhitlik Hizmetleri Başarı 

dülleri töreninde konuşan 
umhurbaşkanı ecep Tayyip 
rdoğan, arlık onu’nun, 

müteahhitlik pro elerine kaynak 
aktaracağını a ıkladı. evlet olarak 
müteahhitlere destek olmak 
i in yeni imkanlar getirdiklerini 
dile getiren rdoğan, büyük 
ihalelerdeki teminat sorununu 
özmek i in Türkiye arlık onu’nu 

devreye soktuklarını a ıkladı. 
umhurbaşkanı rdoğan  Böyle 

bir adımın atılmış olması, 
yolumuzu, yolculuğumuzu 
daha da gü lendirecektir. eni 
ve cazip bir imkan olarak, 
kamu özel iş birliği konusundaki 
tecrübelerimizi diğer ülkelere de 
yaymamız gerekiyor  dedi.

 YILLIK STRATE I 
ONAY BEKLIYOR 

DIŞ MÜDAHALEYE 
KARŞI ARANTI 
MAHIYETINDE

YATIRIMLAR CANLANACAK

Maliye Bakanı aci Ağbal, Türkiye 
arlık onu’na ilginin büyük olduğunu 

belirterek  Şu anda en önemli aşama  
yıllık strate ik planının Bakanlar Kurulu 
tara ından onaylanması. ro eye dayalı iş 
yapan uluslararası standartlarda bir onu 
inşa etmek istiyoruz  değerlendirmesini 
yaptı. atırım bankaları başta olmak 
üzere bir ok noktada talepler olduğunu 
anlatan Maliye Bakanı Ağbal  rta ve 
uzun vadede arlık onu Türkiye’nin 

önünü a an bir on olacak  şeklinde konuştu. Maliye Bakanı Ağbal’ın verdiği bilgiye 
göre, Türkiye arlık onu’na devredilen kaynaklar, ipotek edilmeyecek. Maliye Bakanı 
Ağbal  on daha ok geliştireceği yatırım pro eleri üzerinden, bunlar karşılığında 
 nansman sağlayan bir yer olacak  dedi. onun alışma esas ve usullerinin kabul 

edildiğini, yönetim kurulunun atandığını aktaran Maliye Bakanı Ağbal  Ticaret 
siciline tescil edildi. Şu aşamada yönetim organizasyon yapısı, insan kaynakları 
noktasında belirlemeler yapılıyor. isk yönetim, muhasebe, gelir yönetimi departmanı 
oluşturuluyor. Merkez doğru konumlamayla stanbul olarak belirlendi  diye konuştu.

Başbakan ardımcısı uman Kurtulmuş, Türkiye arlık onu adımının 
ekonominin milli tara ını gü lendirmek i in atıldığını söyledi. 
Kurtulmuş  konominin dış müdahalelere karşı gü lenmesini 
sağlamak i in garanti mahiyetinde  dedi. 
Savunma Sanayii estekleme onu’ndan  milyar T ’nin arlık 
onu’na devredilmesi konusundaki soru üzerine Kurtulmuş, Mühim 

olan kamunun elinde kuvvetli bir arlık onunun oluşturulmasıdır. Bu 
Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, dışarıdan müdahalelere 
karşı kuvvetlenmesini sağlamak i in sadece garanti mahiyetinde olan 
bir ondur  a ıklamalarını yaptı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat enigün de imbank’ın sermayesinin artırılması, kredi teşvikleri ve Türkiye arlık onu 
gibi uygulamaların yatırımları canlandırma bakımından son derece önemli olduğunu söyledi. nşaatın ekonomik belirsizlikten en ok 
etkilenen sektörlerin başında geldiğine işaret eden enigün  azar,  milyar dolardan  milyar dolara geriledi  dedi.

Maliye akanı 
aci Ağbal

aşbakan 
Yardımcısı 

uman 
urtulmuş

Türkiye Müteahhitler 
irliği aşkanı 

Mithat Yenigün
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Yatırım E E R İ

13 YILLIK RÜYA 
ERÇEKLEŞTI

vrupa’ya giden 
doğal gazın 
güvenli tek 
geçiş ülkesi 
konumunda 
bulunan 
Türkiye’nin 
ilk doğal 
gaz deposu 
tamamlandı. 
İlk mühendislik 
çalışmaları 

2004 yılında başlayan, 2012 yılında 
yapım sözleşmesi imzalanan ve 
inşaatına 2013 yılında başlanan Tuz 
Gölü’ndeki 1,2 milyar metreküp 
kapasiteye sahip kısım hizmete 
alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın önem 

verdiği, Türkiye’nin enerjide 
arz güvenliği için kritik önem 
taşıyan Tuz Gölü Doğal Gaz 
Yeraltı Depolama Tesisi’nde gaz 
depolanmasına başlandı. Bu proje 
dünyadaki nadir örneklerden 
biri olacak. roje kapsamında, 
Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 km 
güneyindeki Aksaray’ın Sultanhanı 
Beldesi yakınlarında, yerin yaklaşık 
bin 100 ile bin 400 metre altında 
bulunan tuz yapılarında doğal gaz 
depolanacak. 

Tuz Gölü’nün altında 700 
milyon dolara mal olan doğal gaz 
depolama tesisine, 2 milyarlık yeni 
yatırım yapılacak. Tesiste toplamda 
1.2 milyar metreküp çalışma gazı 
kapasiteli tesisin bir bütün olarak 

Tuz Gölü artık doğal gaz da depoluyor.

devreye alınması planlanıyor. 
DEPOLAMANIN 
ÇILGIN PROJESİ

roje kapsamında her birinin 
net fi ziksel hacmi 630 bin-750 bin 
metreküp olan toplam 12 kaverna 
(suni mağara) oluşturuldu. Boru 
Hatları ile etrol Taşıma AŞ 
(BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan 
Özcan, pompa istasyonları, su 
tankları, borular ve kompresör 
istasyonları ile depolama tesisinin 
kurulumunun tamamlandığını 
anlatarak şöyle devam etti: 
“Toplamda 1.2 milyar metreküp yıllık 
çalışma gazı ve günlük 40 milyon 
metreküp geri üretim kapasiteli 
tesisin bir bütün olarak devreye 
alınması planlanıyor. Bu doğal gaz 
depolamada dünyada az görülen bir 
proje olacak. Depolamanın çılgın 
projesi diyebiliriz.” 

umhurbaşkanı ecep Tayyip Erdoğan

“2 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM 
DEVREYE GİRDİĞİNDE TUZ GÖLÜ’NDEN 

GÜNLÜK 80 MİLYON METREKÜPE KADAR 
DOĞAL GAZ VERİLECEK.”
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Türkiye’de yıllık yaklaşık 41 milyar 
metreküp doğal gaz tüketiliyor. Bu 
rakam  günlük tüketimin ortalama 11  
milyon metreküp olduğu anlamına 
geliyor. sınma ama lı kullanım 
nedeniyle yazın düşen, soğuk kış 
aylarında ise zirve yapan doğal gaz 
tüketiminde zaman zaman oluşan arz 
sıkıntısı nedeniyle depolama kapasitesi 
büyük önem taşıyor. Türkiye’nin bu 
ama la inşa ettiği doğal gaz depolama 
tesisleriyle arz güvenliği konusunda 
oluşabilecek risklerin önüne ge ilecek. 
Türkiye’de 1  milyonu aşkın konutta 
doğal gaz tüketiliyor. Konutlardaki 
tüketim 1  milyar metreküp 
seviyesinde. 1 17 kışında en 
yüksek talep miktarı doğal gazda 
günlük  milyon metreküp olarak 
hesaplanıyor.

RAKAMLARLA 
T I E I

Ğ L
ILIŞ I I

İLK ÇALIŞMALAR 2004’DE 
BAŞLADI

2004’te ilk mühendislik 
çalışmaları başlayan projenin 
yapım sözleşmesi 2012 yılında 
imzalandı. İnşaatına 2013 yılında 
başlanan Tuz Gölü’ndeki 1,2 milyar 
metreküp kapasiteye sahip kısım 
hizmete alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, göreve 
başladığı ilk günden bu yana Tuz 
Gölü projesi ile yakından ilgilendi. 
Yerinde incelemelerde bulunan 
Bakan Albayrak, Çinli yüklenici 
fi rma mühendislerine kadar görevli 
birçok yetkili ile görüştü. 

Tesisin açılış töreninde konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Tuz Gölü’nün 1100 - 1400 
metre altında doğal gaz depolama 
tesisi oluşturulduğunu söyledi. 
Erdoğan: “Türkiye daha önce 
pek çok ilk gibi buradaki tesisin 
mühendislik ve teknolojisiyle 
ilk defa tanıştı, ilk etapta 
Türkiye’nin ihtiyacının 6’da 1’ini 
karşılayabilecek bir tesis. Bir de 
müjde veriyorum. Bu tesise yeni 
bir yatırım yapacağız. 2 milyar 
dolarlık yeni yatırım devreye 
girdiğinde Tuz Gölü’nden günlük 
80 milyon metreküpe kadar doğal 
gaz verilecek” diye konuştu. 

İKİNCİ AŞAMA 2020 
YILINDA TAMAMLANACAK

Tesis toplam 12 kuyudan 
oluşuyor. 6 kuyu devreye alındı. 
Bu yıl içinde 550 milyon metreküp 
depolama kapasitesiyle tesisin 
yaklaşık yarısı devreye alınacak. 
İkinci aşama 2020 yılında 
tamamlanarak toplamda 1 
milyar metreküplük çalışma gazı 
kapasitesine ulaşılacak. 

Dünya Bankası Avrupa ve 
Orta Asya’dan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Cyril Muller de projeye 
fi nansman sağlayacaklarını söyledi. 

ENERJİDE ÖNCELİK 
YERLİ KAYNAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak da 
Türkiye’nin enerji arz güvenliğini 

ve yerli kaynaklarını ekonomiye 
kazandırmak için çalışmaların 
hız kesmeden devam edeceğini 
belirtti. Albayrak: “Geçen yıl, yerli 
kömürün elektrik üretimindeki 
payını bir önceki yıla göre yüzde 
23 artırdık. Aynı şekilde, 2016’da 
yenilenebilir kaynakların elektrik 
üretimindeki payını da yüzde 31’in 
üzerine taşıdık” dedi. 

Yatırımcılardan yeni nesil, 
çevre ile uyumlu ve son teknoloji 
termik santraller kurmasını 
istediklerini kaydeden Albayrak: 
“Tüm izinleri alınmış, altyapısı 
tamamlanmış, yatırımın hızla 
hayata geçmesini teşvik edecek 
modelle yerli üretim ve araştırma-
geliştirme (Ar-Ge) altyapısını 
korumak için de bir şartname 
oluşturduk. Güneşte ve rüzgarda 
iki büyük yatırımı da hayata 
geçiriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin son 10 yılda 
madenlerle birlikte yaklaşık 500 
milyar dolarlık enerji ithalatı 
yaptığını söyleyen Enerji Bakanı 
Berat Albayrak; “Bu kadar bağımlı 
bir ülkeyken, bir de bakmışsınız 
Türkiye 10 yıl sonra enerji satan 
bir ülke olmuş” ifadesini kullandı. 

Kore, aponya, Almanya ve 
İtalya örneği veren Albayrak, bu 
ülkelerin zengin doğal kaynağı 
olmamasına rağmen, büyük enerji 
şirketleri, oyuncuları çıkardığının 
altını çizdi. Türkiye’nin enerji 
politikaları için bir temel 
kitap hazırladıklarını söyleyen 
Albayrak; “Biz bugün varız, yarın 
yokuz. Bu bakanlık özelinde bir 
gelenek, stratejik vizyon ve bunun 
takibi oluşsun” dedi.  

TÜRKİYE’DE 
YILLIK YAKLAŞIK 

41 MİLYAR 
METREKÜP 
DOĞAL GAZ 

TÜKETİLİYOR.

Ener i 
ve Tabii 

aynaklar 
akanı erat 

Albayrak
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Seyahat B İ R L İ  E İ  R E H B E R İ

SAPANCA
É stanbul’a 1,  saat uzaklıkta, Sapanca ölü’nün kenarında, doğayla 
bütünleşmiş bir yer. n önemlisi de spa ve masa larıyla son yıllarda ok 
reva ta... Çevresindeki otellerle spa ve masa  hizmeti veren Sapanca 
hem doğayı hem de huzuru sizlere sunuyor. Sapanca ölü kenarında 
bulunan ölevi restoranında yemek yemeden dönmemenizi öneririz. 
Ayrıca yürüyüş parkurunda yürüyebilir ve AT  turlarını deneyebilirsiniz. 
Bol bol otoğra  ekebileceğinizin garantisini verebiliriz. Çünkü 
vizörden baktığınızda kartpostal gibi bir manzarayla karşılaşırsınız. 

üral Sapanca ellness ve ichmond  ua ellness ha ta sonu tatili 
i in bizim avorimiz.

azı layan  l a  Se e

BAHARIN BAŞLAN ICIYLA DAIMA ENÇ KALACAK BIR MEVSIME 
‘MERHABA’ DEDIK. HALIYLE DE BIR AYAĞIMI  KAPIDA... PEKI 
‘BAHARIN TADINI ÇIKARMAK IÇIN NE YAPABILIRI  NEREYE 
IDEBILIR  NEREDE FARKLI TATLAR DENEYEBILIRI  HAVANIN 

TADINI EN IYI NEREDE ÇIKARABILIRI ’ DIYORSANI  DOĞRU 
ADRESTESINI . BI  SI IN IÇIN ISTANBUL’A YAKIN YERLERIN 
KEŞFINE ÇIKTIK. SI E DE BU NERILERIMI I DIKKATE ALMANI I 
ŞIDDETLE TAVSIYE EDIYORU . 
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AĞVA ARIPÇE K YÜ

POLONE K Y

KARABURUN LIMANI

É Hem huzurlu bir ortam olsun hem de doğayla 
i  i e olayım diyorsanız  Ağva sizin i in doğru bir 
adres. eniz ve nehir kenarındaki pansiyonlarda 
ve bungalov evlerde konaklayabilirsiniz. 
Ayrıca stanbul’a ok yakın olması da cezbedici 
yanlarından biri... stanbul’dan ulaşımı araba ve 
şehrin i inden kalkan otobüslerle sağlayabilirsiniz. 
Ağva, hem denizin key ni ıkarıp hem de 
ormanda yürüyüş yapmak i in ideal alternati ere 
sahiptir. Ayrıca nehrin kenarında bulunan 
kahvaltıcıları ve balık restoranlarıyla ne s 
lezzetlerin kapılarını a ar. öksu ve eşil ay’ın 
huzurlu ortamında tatil yapmak i in yarım 
pansiyon otelleri size ekonomik konaklama ırsatı 
da sunacaktır. Ayrıca öksu ehri kenarında 
bungalov evlerde kalmak isterseniz de Tran uilla 

iver odge 14 rahat bungalov evi ve tatlı 
konukseverliğiyle size benzersiz bir konaklama 
imkanı sunacaktır. estoranlar i inde nehrin 
kenarında bulunan izli Bah e, ineport odge 
Ağva ve Şengül Çi tliği’ni şiddetle denemenizi 
öneririz. Aynı zamanda spor yapmak isteyenler 
i in trekking parkurlarıyla da hem bu eşsiz 
doğanın tadını ıkarabilir hem de kendinize biraz 
vakit ayırabilirsiniz. 

É Kuşkusuz ki Avrupa akası’nın incisi 
diyebileceğimiz bir liman köyü Karaburun imanı’. 
Arnavutköy’e bağlı Karadeniz kıyısında bulunan 
bir liman köyü. Kumsalıyla ve balık ılarıyla 
meşhur. zellikle Hanımeli isimli balık ısını 
şiddetle öneriyoruz. Hem temiz hava alayım 
hem kumsalı olsun diyorsanız ve de en önemlisi 
Avrupa akası’nda oturuyorsanız  size en kolay yer 
Karaburun imanı olacaktır. ünübirlik tatiller i in 
göz önünde bulundurmanız gereken bir se enek. 

É stanbul’un balık ı köyü olarak da 
bilinen arip e köyü şehrin karmaşasından 
uzaklaşabileceğiniz, eşsiz lezzetleriyle 
doyabileceğiniz ve rahat bir ne es alabileceğiniz 
minik bir kasaba şeklindedir. Muhteşem doğası ve 
doğal lezzetleriyle sizi karşılar. Kahvaltıya önem 
verenler i in güne eşsiz bir başlangı  sağlar. Şehre 
hem yakın hem de uzak olması da günü birlik tatil 
sevenler i in idealdir. Tabii balık ı kasabası olması 
sebebiyle de lezzetli balıklarından denemeden 
dönmeyin deriz. 

É Köy kahvaltısı, hamak, yürüyüş ve 
koşu parkuru ve doğa  Tam olarak 

olonezköy’de olduğunuzu anlatacak 
kelimeler... Hem şehre yakın hem de 
doğayla i  i e ailenizle ve sevdiklerinizle 
vakit ge irebileceğiniz güzel bir se enek. 

ezilecek yerler arasında köy tarih esinin 
ve eski otoğra arın sergilendiği o a 
Teyze’nin Anı vi, ağa  oyma heykel 
ve resim sergileri, Tarihi Köy Kilisesi, 
Kültür vi var. Ayrıca piknik severler 
i in mangal yapabileceğiniz alanlar da 
mevcut. Konaklama i inse ok azla yarım 
pansiyon ve otel imkanı var. Her büt eye 
uygun olması da olonezköy’ü ekici kılan 
sebeplerden biri...

KIYIK Y
É Kıyıköy, stanbul’a iki saat uzaklıktadır. 
Kırklareli’ne bağlı iki ırmak arasında kurulu 
bir sahil kasabasıdır. ağ ve deniz havasıyla 
bütünleşmiş, doğasıyla muhteşem, 
sokaklarında ahşap evlerin sıralandığı tatlı 
bir tatil se eneğidir. Tekneyle gezebilmeniz 
i in de ırsatlar sunar. Böylelikle eski balık ı 
barınaklarını ve mağaraları keş edebilirsiniz. 
Ayrıca Aya ikola Manastırını da ziyaret 
etmeyi unutmayın... Ha ta sonu ka amağı 
i in yarım pansiyon otellerinde kalabilir ve 
bu sahil kasabasında huzur bulabilirsiniz. 
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Sehayat B İ R L İ  E İ  R E H B E R İ

ADALAR
É B  A  H  B  A           H          

                    B  
A          B  A    F          
A     İ                  

 H           B  A  A    B  A  S  
F  A  M  H  A  H  S    A        

KILYOS AVŞA ADASI 

IĞNEADA

É zellikle son zamanlarda ok popüler olan 
Kilyos, beach club’ları ve yaz partileriyle eğlence 
severler i in göz önünde bulundurabilecekleri 
bir se enek. Hem denizi hem de konaklama 
se enekleriyle son zamanların ilk tercihlerinden 
biri. Ayrıca ünya Kiteboard şampiyonası da 
burada düzenleniyor. Bundan dolayı sporseverlerin 
de buluşma noktası dememiz mümkün. Hem tatil 
hem de aktivite se enekleriyle de günü birlik ve 
ha ta sonu tatil ka amakları i in ideal  

É Marmara enizi’nin ortasında Kapıdağ 
arımadası’nın uzantısındaki adalar grubundan 

biri Avşa Adası. stanbul’dan deniz otobüsüyle iki 
saat 4  dakika sürüyor. Kumsalıyla ve şaraplarıyla 
ünlü olan Avşa adası, özellikle yazın tercih etmeniz 
gereken bir se enek. Şayet koy ve pla larıyla 
ünlenmiş bir adadan bahsediyoruz. Altın kum, 
Karadut Koyu ve Kadınlar Koyu ise en ok tercih 
edilen koylar arasında... Çi tlik’teki kiremit 
mezarları ve Aziz eorgios Manastırı da görülmesi 
gereken yerler arasında. Hem doğayla i  i e 
olayım hem de deniz, kum, güneş tercihinizse  
Avşa tam da size göre bir se enek...

É Kırklareli’ne bağlı ğneada, denizi, gölleri 
ve saklı dereleriyle ününü hak ediyor. 
Ayrıca ğneada ongoz rmanları ile de 
meşhur... Sadece ongoz rmanı i in turlarla 
gelen ziyaret iler mevcut. Bu orman, ok 
sayıda ağa  türüne sahip. Bundan dolayı 
ziyaret ilerin uğrak mekanı. Ayrıca uzun 
kumsalı ve deniz eneri de görülmeye değer 
yerler arasında. rganik ballarıyla ünlü 
Beğendik köyüne uğramanızı da mutlaka 
tavsiye ediyoruz. ğneada otel ve ğneada 

esort tel Spa’yı öneriyoruz. 
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ŞILE
É Sahili, denizi, pla ları ve deniz ürünleriyle huzura 
da eğlenceye de doyabileceğiniz bir yerdesiniz. 
Şile, taze deniz ürünleri ve doğal güzellikleriyle 
ziyaret ilerini ağırlıyor. ürüyüş yapıp, keş e 
ıkmak isteyenler i in nbir öller adisi’ndeki 

Hacıllı Şelaleleri’ nden ürlek Mağarası’na kadar 
yürüyebilir  mağara ve sarkıtları görme imkanı 
bulabilirsiniz. zellikle romatizması olanların 
tercih ettiği Kumbaba ise manzarası ve deniziyle 
size arklı alternati er sunacaktır. Ayrıca Ağlayan 
Kayalar’ı ziyaret edebilir ve hikayesini orada 
ölümsüzleştirebilirsiniz. eniz ve pla larıyla da 
ünlü olan Şile’de dikkat etmeniz gereken bir konu  
denizin altında da mağaralar olması... Bundan 
dolayı dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Hem günü 
birlik hem de ha ta sonu tatilleri i in uygun bir 
tercih...

LYA I

ANADOLU KAVAĞI 

TRILYE

BALLIKAYALAR

É Bursa’nın ölyazı köyü, lubat ölü 
üzerinde duran bir ada... Bir günde rahat 
rahat gezebileceğiniz tatlı bir ka amak. 

umlardan kalan taş kilisesi, iki katlı şirin 
evleri, tekne turları ve gelişmiş balık ılık 
sektörüyle ka anızı dinleyebileceğiniz ve 
gezebileceğiniz bir yer. zellikle bölgede 
turna ve yayın balığı üzerine gelişen 
bir balık ılık sektörü var ki denemeden 
ge meyin deriz... Ayrıca diğer tatlı bir 
sahil kasabası olan Trilyeye de 4  dakika 
uzaklıkta olmasıyla tercih edebileceğiniz 
bir alternati . ğer ki ha ta sonu i in 
gelmişseniz  iki katlı butik otellerinde 
kalabilir ve taze sebzeleriyle güne 
başlayabilirsiniz.

É Beykoz’a bağlı şirin bir sahil kasabası olan 
Anadolu Kavağı, şehrin i inde ama şehrin 
gürültüsünden de bir o kadar uzak. Burada egzoz 
kokusu yerine denizin kokusunu rahatlıkla i inize 
ekebilirsiniz. Ayrıca eşsiz balıklarıyla da se a 

yapacağınız ok tatlı balık restoranlarına sahip. 
Midyesi ve balığının tadını tatmadan dönmeyin 
deriz. ünü birlik tatiller i in güzel bir tercih 
olan Anadolu Kavağı, orgo Kalesi’nin eşsiz 
manzarasıyla da ziyaret ilerini hayran bırakıyor. 
Kü ük bir molaya ihtiyacınız varsa şiddetle 
öneririz.

É Bursa’da bulunan Trilye, eski bir um balık ı 
köyü. omantik dokusu ve sokaklarıyla da 
ünlenen Trilye, iki ü  katlı tahta evleriyle de 
meşhur. Trilye aynı zamanda eytinbağı’ ismine 
de sahip. Bu isimse Trilye’nin zeytiniyle meşhur 
olmasından dolayı aldığı bir ad. Bundan dolayı 
zeytinlerini denemeden ge meyin deriz. Ayrıca 
Trilye’de özellikle barbun denemenizi tavsiye 
ederiz. aten adını da barbun’un umcası 
trigliya’dan’ alıyor. Trilye Taş Mektebi, Kemerli 
Kiliseye, ündar vi’ni gezmeden gelmeyin deriz. 
arklı büt eler i in uygun konaklama imkanlarına 

sahip olan Trilye hem günü birlik geziler i in hem 
de ha ta sonu ka amağı i in uygun bir tercih. 

É iknik, trekking ve tırmanış diyorsanız  tam da 
size göre bir adrestesiniz. ebze sanayi bölgesinin 
hemen arkasında yer alan Ballıkayalar Tabiat arkı, 
stanbul’a 1 saat uzaklıkta birinci derece doğal sit 

alanı. ki tara ından yükselen kanyonları ve i inden 
ge en deresiyle huzur bulabileceğiniz bir yerdesiniz. 
Hem piknik yapabilirsiniz hem de kaya tırmanışı... 
ki alternati  de i inde bulundurması, ka amak 

yapmak i in ideal konumlardan biri haline gelmesini sağlıyor. Hatta üniversitelerin dağcılık kulüpleri ve 
kurtarma ekipleri de bu kayalarda tırmanış yapıyor. Ayrıca kanyonda bir yürüyüş turu da burayı ekici 
kılan özellikleri arasında yerini alıyor. Burada otel ya da pansiyon yok. Sadece kamp kurabileceğiniz bir 
alan var. Ha ta sonu kamp kurmak i in ya da günü birlik geziler i in muazzam bir bölge.

RUMELI KAVAĞI 
É Anadolu Kavağı’nın tam karşısında 
bulunan umeli Kavağı, Anadolu 
Kavağı’yla benzer özelliklere sahip, tatlı 
bir sahil kasabası. ünü birlik ve ha ta 
sonu ka amakları i in güzel bir konumda 
yer alıyor. Temiz havası, lezzetli balık ve 
midyeleri, güzel bir akşam yürüyüşü 
diyorsanız ilk tercihlerinizin arasına umeli 
Kavağı’nı koymalısınız.
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EKONOMIYE TOPLAM 
 MILYAR TL’LIK 

DESTEK SAĞLADIK

‘T
ürkiye için Birlik 
Vakti’ kampanyasına 
katılan bankalardan 
Vakıf Katılım’ın 
Genel Müdürü 

İkram Göktaş ile konut kredileri 
ve katılım bankacılığı üzerine bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Türkiye için Birlik Vakti 
kampanyasına	katılım	gösteren	
bankalardan birisiniz.. Seferberlik 
hakkında	görüşleriniz	ve	
sunduğunuz	avanta lar	hakkında	
bilgi	alabilir	miyiz

15 Temmuz darbe girişiminin 
bir yansıması olarak yavaşlayan 
ekonomiyi canlandırmak ve reel 
sektörün en güçlü aktörlerinden 
inşaat sektörünü desteklemek 
amacıyla Emlak Konut’un 
başlatmış olduğu seferberliğe hiç 
tereddüt etmeden dahil olduk. 
Bu doğrultuda 120 ay olan konut 
finansmanı vadelerimizi proje bazlı 
olarak 240 aya kadar çıkarttık ve 
anlaşmaya bağlı olarak, düşük kar 
payı oranlarımız ile fon sağlama 
avantajlarını müşterilerimize 

sunmaya başladık. Kampanya 
bağlamında 2 Mart tarihine kadar 
Emlak Konut’a ait 3 projede toplam 
9,1 Milyon TL’lik fon desteğinde 
bulunduk. iyasaya lanse edilen 
satış rakamlarının da gösterdiği 
gibi Emlak Konut GYO’nun 
başlattığı seferberlik kısa sürede 
karşılığını bulmuş ve stoklar hızla 
erimeye başlamıştır. Bu durumun 
inşaat sektörüne ve dolayısıyla 
ülke ekonomisine önemli katkılar 
sağlayacağını düşünüyoruz. 

Katılım	bankalarına	
borçlanmanın	ekonomik	risk	
anlamında	olumlu	taraflarından	
bahsedebilir	misiniz

Katılım bankaları, uyguladıkları 
finansman teknikleri ile ülkemizde 
önemli bir sorun olan kayıt dışı 
ekonominin kayıt altına alınmasında 
dikkate değer bir fonksiyon ifa 
etmektedir. Sanayici ve tüccarın 
ihtiyaç duyduğu malın alım satımına 
aracılık yapmak suretiyle kayıtlı 
ekonominin genişlemesine katkıda 
bulunmaktadır. Böylece, bir yandan 
kayıt dışı ekonomi daraltılırken, 
diğer yandan devletin vergi 
gelirlerinin artması sağlanmaktadır.

Aynı zamanda, mali sistemden 
yeterince finansman desteği 
alamayan çok sayıda küçük ve orta 
ölçekli işletmeye, finansal kiralama 
yöntemiyle uygun koşullarda yatırım 
malları temin etmek suretiyle, 
üretimin ve istihdamın artışına, dış 

SEKT RÜN KONUT IHTIYACINA BAKTIĞIMI DA KENTLI NÜFUSUN  
YILINDA  MILYON OLDUĞU VE NÜMÜ DEKI  YILDA BU SAYININ  
MILYON OLACAĞI N RÜLMEKTEDIR.

VA K I F  K AT I L I MKonut Kredileri
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ticarete katkı sağlamaktayız.
Kaynaklarının bir kısmını 

başta ihracat olmak üzere 
döviz kazandırıcı hizmetlerin 
finansmanına tahsis eden katılım 
bankaları ülkemize döviz girdisi 
sağlamaktadır. Hemen her 
sektörde gerçekleştirilen ihracatın 
finansmanında katılım bankalarının 
önemli katkısı bulunmaktadır. 
Türk mali sektöründe haklı bir yer 
edinen ve ekonomik krizlerden 
kamu desteği olmaksızın kendi 
iç dinamikleri sayesinde başarı 
ile çıkan katılım bankaları, Türk 
ekonomisine çok yönlü katkılar 
sağlamıştır. Bu doğrultuda finansal 
çözümlerini katılım bankaları 
üzerinden sağlayan kişiler, yukarıda 
belirttiğimiz hususlarda net şekilde 
görüleceği üzere doğrudan ülke 
ekonomisine destek olmaktadır. 

2016 yılı sonunda 
net k rımız 19 
milyon TL’yi buldu

Vakıf	Katılım	yeni	bir	oluşum,	
1	yıl	sizin	için	nasıl	geçti 	En	
yakın	hedefleriniz	hakkında	bilgi	
alabilir	miyiz

Vakıf Katılım olarak 2016’nın 
Şubat ayı sonunda hizmet vermeye 
başladık. Yüzyıllara dayanan 
ecdat yadig rı vakıf kültürü, 

toplamda 75 şube ve yaklaşık 1000 
çalışan sayısına ulaşmak önemli 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

Kurulduğumuz 2016 yılında 
ülkemiz maalesef zorlu dönemlerden 
geçti. Bu zorlu dönemde d hi 
katılım bankacılığının ülkemizde 
gelişmesi için desteğini esirgemeyen 
devletimiz ile faizsiz bankacılığa 
büyük bir teveccüh gösteren 
milletimizin bizden beklentilerini 
karşılamak amacıyla çalışmalarımızı 
ve operasyonel faaliyetlerimizi 
hiçbir aksamaya uğratmadan 
azimle sürdürdük. Bugün sektörün 
en genç oyuncusu olarak henüz 
birinci yılımızı doldurmadan önemli 
başarılara imza atmanın gururunu 
yaşıyoruz. Yüzyıllara dayanan vakıf 
kültürü, kurucumuz Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün geçmiş bankacılık  
katılım bankacılığı tecrübeleri ve 
kamu desteği doğrultusunda 2016 
yılında hızlı bir büyüme süreci 
geçirdik. 2016 yılı sonunda net 
k rımız 19 milyon TL’yi buldu. 

Milli ekonomimize 
destek vermek amacıyla öz 
kaynaklarımızı da devreye sokarak 
topladığımızdan fazla fonu reel 
sektöre destek olarak sunduk 
ve 3 milyar TL nakdi, 1.4 milyar 
TL gayrı nakdi olmak üzere 
ekonomiye toplam 4,4 milyar 
TL’lik destek sağladık. Henüz 10 
ayını doldurmuş olmamıza rağmen 
katılım bankacılığı sektörüne önemli 

kurucumuz Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün geçmiş bankacılık 
ve katılım bankacılığı tecrübeleri 
ve kamu desteği nedeniyle hızlı 
bir olgunlaşma ve büyüme süreci 
geçiriyoruz. İlk etapta hızla 
şubeleşmek ve olabildiğince 
çok müşteriye temas etmek için 
çalıştık. Kuruluşumuzun birinci 
yılı dolmadan 30 şube hedefimizi 
yakaladık. Şu anda 11’i İstanbul’da 
olmak üzere toplam 34 şubeye 
ulaşarak coğrafi olarak ülkemizin 
önemli bir kısmına eriştik. Bu süre 
içerisinde çalışan sayımız 500’ü aştı. 
2017 yılında ise 45 yeni şube açarak 

Vakı  
atılım 
Genel 

Mü ü ü 
İk am 

G ktaş
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VA K I F  K AT I L I MKonut Kredileri
bir hareketlilik getirerek, 3 milyar 
TL fon toplarken, bu fondan daha 
fazlasını reel sektöre destek olarak 
kullandırarak 4.7 milyar TL’lik bir 
aktif büyüklüğe ulaştık. 

2016 yılını tüm kalemlerde 
hedefleri tutturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Henüz bir yılımızı 
doldurmadan yakaladığımız bu 
başarı ileriye yönelik azmimizi ve 
çalışma isteğimizi artırıyor. 2017 
yılı hedeflerini belirlerken hem bu 
başarımızı hem de halkımızın bizden 
beklentilerini göz önünde tuttuk. 
Bu doğrultuda 2017 yılında tüm 
finansal kalemlerde yüzde yüzlük bir 
büyüme hedefi koyduk.

Vakıf Katılım olarak 
vizyonumuzu katılım bankacılığında 
referans kurum olmak şeklinde 
belirledik. Bu vizyon kapsamında 
öncelikli amacımız sektörü 
büyütmek; hem yurt içi hem de 
yurt dışında daha fazla fonu sisteme 
dahil etmek ve daha fazla kişiye 
ulaşmak. Biz de sektörle birlikte 
büyüme hedefimiz kapsamında 
katılım bankacılığında pazar 
payımızın 2018 yılında yüzde 10’lar 
seviyesine çıkmasını ve 2023’te 
sektör liderliğini bize getirecek 
seviyeye ulaşmasını bekliyoruz.

2017 yılında tüm finansal 
kalemlerde yüzde yüzlük bir 
büyüme hedefi koyduk. Ayrıca, 
Katılım Bankacılığı sistemi, 
üretimi destekleyen bir ekonomik 
model olduğu için doğal olarak 
2017’de KOBİ segmentinde 
ağırlıklı çalışmalarımız olacak. 
Bu doğrultuda KOBİ’lere yönelik 
standart ürünler sunmanın yanında 
onların ihtiyaçlarına çözüm 
olacak yeni ürün ve hizmetler 
de geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Kamu bankası olmamızın verdiği 
güven algısı hasebiyle özellikle 
yurt dışı fonların ülkemize 
kazandırılması konusunda önemli 
bir rol üstleneceğimize ve bu 
alanda da sektöre önemli katkılar 
sağlayacağımıza inanıyoruz. 

Yatırım ve proje finansmanı 
konusunda k r-zarar ortaklıkları 
ve sermaye ihraçları ile etkin 
rol almayı, bunun yanı sıra 

bireysel segmentlerde ürün ve 
hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi 
planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
kamu desteği, Körfez ülkeleri ile 
yürütülen sıcak ilişkiler, İstanbul 
Finans Merkezi projesinde katılım 
bankacılığına verilen önem gibi 
olumlu değişkenler sayesinde 2025 
yılında katılım bankacılığının 
bankacılık sektöründen yüzde 15 pay 
alma hedefinin yakalanacağına ve 
hatta aşılacağına inanıyoruz. 

Ekonomiye	kattığınız	değerler	
hakkında	bilgi	alabilir	miyiz

Sektörün en genç oyuncusu 
olarak henüz birinci yılımızı 
doldurmadan önemli başarılara 
imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 
Sadece 10 aylık hizmet süresini 
kapsayan yılsonu finansal 
sonuçlarımıza göre 2016 yılı 
sonunda net k rımız 19 milyon TL’yi 
buldu. Milli ekonomimize destek 
vermek amacıyla öz kaynaklarımızı 
da devreye sokarak topladığımızdan 
fazla fonu reel sektöre destek 
olarak sunduk ve bu kalemde 4.4 
milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştık. 
Ekonomimize ve sektörümüzün 
gelişmesine verdiğimiz desteği bu yıl 
da istikrarlı bir şekilde sürdürmeye 
devam edeceğiz. 

Katılım bankacılığında referans 
kurum olmak şeklinde belirlediğimiz 
vizyonumuz kapsamında öncelikli 
amacımız sektörü büyütmek; hem 
yurt içi hem de yurt dışında daha 
fazla fonu sisteme d hil etmek ve 
daha fazla kişiye ulaşmak. Biz de 
sektörle birlikte büyüme hedefimiz 
kapsamında katılım bankacılığında 
pazar payımızın 2018 yılında 
yüzde 10’lar seviyesine çıkmasını 
ve 2023’te sektör liderliğini bize 
getirecek seviyeye ulaşmasını 
bekliyoruz.

arkalarla	birlikte,	ev	sahibi	
olmayı	kolaylaştıracak	yeni	
iş	birlikleri	olacak	mı 	Yeni	
pro eleriniz	hakkında	bilgi	alabilir	
miyiz

Marka projeler son dönemde 
sektörün lokomotifleri olarak 
özellikle büyük şehirlerde ciddi talep 
görüyor. Vakıf Katılım olarak marka 
projelerde bulunmak ve desteklemek 
amacıyla bu projeleri yakından takip 
edecek, daha fazla proje ile sektöre 
destek olacağız. Yeni dönemde konut 
sektöründe yapılan marka projelerde 
kar zarar ortaklığı yöntemi ile yer 
alarak, daha uygun kar payı oranları 
ve öz kaynak desteği de sağlayarak 
sektöre hareketlilik kazandırmayı 
amaçlıyoruz. 

Konut	kredisi	şartlarınızı	
anlatabilir	misiniz 	 ektörün	
konut	kredisine	olan	ihtiyacını	
nasıl	değerlendiriyorsunuz

Her finansman işlemimizde 
olduğu gibi konut finansmanı 

2 MART TARİHİNE KADAR 
EMLAK KONUT’A AİT 
3 PROJEDE TOPLAM 

9,1 MİLYON TL’LİK FON 
DESTEĞİNDE BULUNDUK.
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ürünümüzde de öncelikle 
işlemin katılım bankacılığı 
prensiplerine uygunluğu kontrol 
edilmektedir. Tahsis şartları 
çerçevesinde müşterilerimizin 
gerekli kontrolleri yapıldıktan 
sonra, satın almak istediği 
konuta ait bilgiler temin edilerek 
ekspertize sevk edilmektedir. 
Ekspertiz raporu akabinde fonlama 
işlemi müşterimizin talep etmiş 
olduğu vadeye göre fiyatlanarak 
sonuçlandırılmaktadır. 

Sektörün en genç katılım 
bankası olmamıza rağmen 2016 yılı 
içerisinde sektöre 179 Milyon TL 
fon sağlamış bulunmaktayız. 2017 
yılı içerisinde açacağımız 45 yeni 
şube konut sahibi olmak isteyen 
müşterilerimize ile ülkenin dört bir 
yanında ulaşmak ve hizmet sunmak 
istiyoruz.

Sektörün konut ihtiyacına 
baktığımızda kentli nüfusun 
2016 yılında 64 milyon olduğu ve 
önümüzdeki 5 yılda bu sayının 71 
milyon olacağı ön görülmektedir. 
Bu şartlarda yakın zamanda 
ciddi bir konut ihtiyacı olacağı 
aşikardır. Bununla beraber 
kentsel dönüşüm ile bu ihtiyacın 
çok daha fazla aratacağını da 
söylemek gerekir. Bu süreçte 

de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da ifade ettiği üzere tüm finans 
aktörleri sorumluluk almalı ve 
daha cazip oranlar ile reel sektörü 
desteklemelidir.

Eklemek	istediğiniz	bir	şeyler	
var	mı

Katılım bankacılığında merkez 
olma projesini ciddiyetle ele alan 
bir Türkiye’nin, bu konuda ciddi 
şanslara sahip olduğunu belirtmek 
isterim. Ülkemizin bulunduğu 
coğrafyanın yeni dünyanın 
merkezinde yer alması, Doğu’da 
üretilen enerjinin en büyük tüketici 
olan Batı’ya aktarımda ülkemizin 
ana transfer güzerg hında yer 
alması ve ülkemizin İslamiyet’in 
en önemli rol modelinin olması, 
İslami Finans’ın merkezi olmamız 

açısından bizi ön plana çıkarıyor. 
Bu noktada belirtmem gerekir ki 
siyasi otorite, ülkemizde katılım 
bankacılığının büyümesi için pek 
çok adım attı ve atmaya devam 
ediyor. Kamu katılım bankaları 
ile sektöre aktif oyuncu olarak 
girilmesi de bu yaklaşımın en önemli 
göstergesi. 

Katılım Bankacılığı Strateji 
Belgesi’nde, faizsiz bankacılık olan 
katılım bankacılığının bankacılık 
sektöründeki payının 2025 yılında 
yüzde 15’e ulaşması hedefleniyor. 
Bu da 300 milyar dolara ulaşan 
aktif büyüklük ve 181 milyar dolar 
seviyesinde katılım fonu büyüklüğü 
anlamına geliyor. Bunun için 
ülkemizdeki potansiyelin harekete 
geçirilmesi kadar yurt dışı fonların 
Türkiye’ye getirilmesi de önem 
taşıyor. Burada kritik unsurlardan 
biri İstanbul’un Finans Merkezi 
haline gelmesi. Bu aşamada katılım 
bankaları olarak hızla büyümemiz 
ve İslami Finans alanında dünyadan 
aldığımız payı da hızla geliştirmemiz 
gerekiyor. Biz de Vakıf Katılım 
olarak hem sektörü büyütmek hem 
de ülkemizin katılım bankacılığında 
dünyada bir merkez haline gelmesi 
için üzerimize düşen görevleri yerine 
getireceğiz.
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Bölge E E H İ R

IÇ ANADOLU’NUN 
TURI M MERKE ITURI M MERKE I

Nevşehir
 NEVŞEHIR  KÜLTÜR VE TURI M BAKANLIĞI  STRATE ISI 
 KAPSAMINDA ‘MARKA KÜLTÜR TURI M KENTI’ ILAN EDILDI. 
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E E H İ RBölge

NEVŞEHIR’E YOLUNU  DÜŞERSE 
MUTLAKA RÜN

ç Anadolu’nun her 
dönem ilgi çeken mistik 
ili evşehir tarihinde 
birçok isimle anıldı. 1071 
Malazgirt Savaşı’ndan 
sonra bölgede Türk köyleri 
kurulmaya başlayınca 
Muşkara adını aldı. 
Şehirleşmeye başladıktan 
sonra, Osmanlıca’da ‘yeni 
kent’ anlamına gelen 
bugünkü adı evşehir’e 

kavuştu. 20 Temmuz 1954 tarihinde il haline 
getirilen evşehir’in tarihi M.Ö.7000 yıllarına 
kadar uzanıyor. evşehir özellikle, Farsça’da 
Katpatuka yani ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına 
gelen Kapadokya Bölgesi ile yerli yabancı binlerce 
turisti her sene kendine çekiyor. Konya kapalı 
havzasında kalan Derinkuyu ilçesi dışında, 
bütünüyle Orta Kızılırmak Havzası’na giren il, 
konum itibarıyla Türkiye’nin tam ortasında yer 
alıyor. İlin yüz ölçümü ise 5.392 km. 

Bölge, Erciyes, Melendiz ve Hasandağı gibi 
eski yanardağların kül ve lavlarının birikmesiyle 
oluşmuş geniş bir plato üzerinde yer alıyor. Vadi 
yamaçlarından inen sel sularının, tüflerden 
oluşan yapıları aşındırması esnasında daha az 
etkilenerek yüksekte kalmış bazı oluşumlar 
gerçekleşmiştir. eribacası adı verilen bu farklı 
yapıdaki oluşumların yüksekliği 40 metreye dek 
çıkabiliyor. evşehir ve Ürgüp yörelerinde çok 
sayıda görülen eribacaları’na Anadolu’nun başka 
yörelerindeki volkanlık alanlarda rastlanmaz. 

evşehir il alanı, Kayseri topraklarında 
güney-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan kırık 
çizginin de dışında kaldığından, 1. derece deprem 
kuşağı içinde değildir. evşehir neredeyse 
ikinci ve üçüncü derece deprem kuşaklarında 
yer almakta, bu da sarsıntıların zararsız geçtiği 
tehlikesiz yörelerden oluştuğu anlamına gelir. 

eribacaları’nın kolayca yok olmayışının 
bir nedeninin de bu olduğu belirtiliyor. 

eribacalarının bulunduğu alan, doğal engellerle 
adeta çevrilerek korunmuş ve bu dikkat çekici 
yapılar dünyada yalnızca evşehir’de bulunuyor. 

EKONOMİK YAPI
evşehir ekonomisi, tarım ve turizmle ayakta 

duruyor. İl merkezinde gıda ve içecek sektörü 
ön plana çıkarken bunu inşaat, tekstil ve metal 
sanayi izliyor. evşehir, patates üretimine bağlı 
olarak patates cipsi üretimi yapan firmaların 
yatırım için tercih ettiği bir bölge olarak da öne 
çıkıyor. İl, antik çağa dayanan üzüm yetiştiriciliği 
ve buna bağlı içki ve gıda sektörlerinde de her 
zaman dikkat çekmeyi başarmıştır.

evşehir, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Stratejisi 
kapsamında Marka Kültür Turizm Kenti’ ilan edildi. 

ehir, 121 arkeolojik sit alanı, 15 kentsel sit alanı, 12 
karma sit alanı olmak üzere 148 sit alanı ve 1302 

kültür varlığı olmak üzere toplam 1844 adet taşınmaz 
kültür varlığına sahip.

 M  Müzede, 
arkeolo ik ve etnogra k 
olmak üzere iki teşhir 
salonu mevcuttur. evşehir 
evresi a ık hava müzesi 

olarak ziyarete a ık ören 
yerleri, yer altı şehirleri ve 
buralarda bulunan kiliseleriyle 
dünyanın en büyük a ık hava 
müzelerinden biridir.

 A  H  M  4. yüzyıldan 1 . yüzyıla kadar yoğun bir şekilde 
manastır hayatı yaşanan bölgede, hemen her kaya bloğunun i inde kiliseler, 
şapeller, yemekhaneler ve oturma mek nları mevcuttur. Bugünkü öreme A ık 
Hava Müzesi manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul edilir. 

 adi yama larından inen sel sularının ve 
rüzgarın, tü erden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ortaya ıkan 
bu ilgin  oluşumlara Kapadokya Bölgesi civarında bolca 
rastlayabiliyorsunuz.

E E H İ R
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NEVŞEHIR’DE NE YENIR

NEVŞEHIR’DE BIR ELENEK  BALON TURU

Anadolu mutfağının birbirinden lezzetli örnekleri evşehir’de hayat buluyor. 

Koca koca sepetlerin içinde, güneşin, yamaçlar 
üzerinden doğuşunu havada izleme fikri 

herkesin hafızasında egzotik bir tat bırakıyor.

  Sel uklular döneminde, 
Bağdat’a giden kervan yolunun korunması 
amacıyla inşa edilen kale, evşehir’in eski 
yerleşim yerinde, sağlam bazalt kütleli bir 
tepenin üzerinde bulunur. smanlı döneminde 

amat brahim aşa tara ından onarılmış ve 
cumhuriyet döneminde de yeniden restore 
edilerek tahrip olmaktan korunmuştur. 

D    evşehir  iğde 
karayolu üzerinde ve evşehir’e  km 
uzaklıkta bulunan erinkuyu il esinde yer 
alır. Kapadokya bölgesinin eolo ik oluşumu 
sayesinde inşa edilmiş sekiz katlı erinkuyu 
eraltı Şehri, büyük bir topluluğu i inde 

barındıracak ve ihtiya larını karşılayacak 
mek nlardan oluşuyor.

H  B   T  1 . yüzyılda yaşamış 
Türk düşünürü Hacı Bektaş eli’nin smanlı 

evleti’nin kuruluşunda ve Anadolu’nun 
Türkleşmesinde etkisi olmuştur. 1 4  tarihli 
Birleşmiş Milletler nsan Hakları vrensel 
Bildirgesi ile örtüşen insan, evren ve Tanrı 
sevgisine ve hoşgörüye dayalı öğretileri bugün 
yalnızca Anadolu’da değil Balkanlar ve rta 

oğu’da da varlığını sürdüren Bektaşilik’in 
temellerini oluşturmaktadır. Türbe, ünya 
Miras istesi’ne de aday olarak gösterilmiştir. 
Her yıl yüz binlerce ziyaret i ağırlar.

 T   Anadolu 
mut ağının evşehir’de yapılan 
en meşhur yemeklerinden biri 
testi kebabıdır. Testi kebabı 
arpacık soğan aroması ile 
pişirilir. Testinin kırılarak servis 
edilmesi de bir gelenektir.
A  Kuru asulyeye 
yörede ağpakla denir. Beyaz 
asulye, yağ ve kemikli et 

karışımı bir ömleğe konur. 
Çömlek yu ka ekmeğinin 
pişirildiği tandıra gömülür. 

ömülü olduğu yerde ü  dört 
saat pişer.

 Bir örek eşidi olan 
kömbe, esmer undan mayalı 
hamurdan hazırlanarak iki sac 
arasında pişiriliyor.

 T  evşehir 
yöresine özgü güzel bir yemek 
olan evşehir Tavası, ister 
tepside ister tepsi güve te 
yapılabiliyor. 
A  D  vet adından 
da anlaşılacağı üzere, ayvaları 

oyup i ine kuşbaşı etler 
dolduruluyor, daha bir ok 
malzemeyle birlikte elbette… 

 T  ekmez, 
şeker, un ve tereyağından 
yapılan yöresel tatlı, üstüne 
tercihe göre ceviz de 
konulabiliyor.

        
B        

       
  B     
      E    
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DÜNYANIN EN BÜYÜK YERALTI ŞEHRI
evşehir’de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilen, dünyanın en 

büyük yeraltı şehrinin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi 
tarafından 
projelendirilen ve Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı 

işbirliğiyle hayata geçirilen evşehir 
Kalesi Etrafı Kentsel Yenileme rojesi 
uygulaması sırasında keşfedilen 
ve günümüzden 1400 yıl öncesine 
uzanan dünyanın en büyük yeraltı 
şehrindeki tarihi yapılar sürdürülen 
temizlik çalışmaları ile gün yüzüne 
çıkıyor. 

Temizlik çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 
bir bölümü 2018 yılı sonlarında 
turizme kazandırılması planlanan 
dünyanın en büyük yeraltı şehrinin, 
Kapadokya turizmine ciddi bir ivme 
kazandırması bekleniyor.

evşehir Belediye Başkanı 
Hasan Ünver yaptığı açıklamada, 

evşehir Belediyesi tarafından 
projelendirilen evşehir Kalesi Etrafı 
Kentsel Yenileme rojesi uygulaması 
sırasında keşfedilen dünyanın en 

büyük yeraltı şehir yerleşiminde, 
evşehir Belediyesi öncülüğünde 

başlatılan temizleme çalışmalarında 
bugüne kadar, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı dönemine ait çok 
sayıda dini, askeri ve sivil mimarlık 
değerlerinin ortaya çıkartıldığını 
belirtti. 

Sürdürülen temizleme 
çalışmalarında geçmiş dönemlerde 

kullanılan çeşitli kullanım 
araç ve gereçlerinin de ortaya 
çıkartıldığını aktaran Ünver, 

evşehir Belediyesi öncülüğünde 
11 mahalleyi içine alan bölgede 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
alınan izin doğrultusunda Müze 
Müdürlüğü gözetiminde temizleme 
çalışmalarının devam ettiğini ifade 
etti. 

Ünver sözlerine şöyle devam 
etti: “Gerek bölge ve gerekse de 
ülke turizmine önemli katkılar 
sağlayacağına inandığımız dünyanın 
en büyük yeraltı şehri, ülkemizde 
olduğu kadar dünyanın önde gelen 
haber ajans ve gazetelerinde büyük 
bir heyecan yaşattı. Çok sayıda medya 
temsilcisi bu ihtişamlı güzellikleri 
görüntüleme ve fotoğrafl ama 
imkanı buldu. Bizi de oldukça 
heyecanlandıran dünyanın en büyük 
yeraltı şehrini tüm dünya insanlarının 
ziyaretine açmak için yoğun bir çaba 
içerisindeyiz.” evşehi  Bele iye Başkanı asan nve

E E H İ RBölge
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 TEMMU  ŞEHITLERI ANLAMLI ANIT ILE YAŞATILIYOR
evşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla ehitlik 

arkı’ında ehitlik Anıtı oluşturdu.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 
yaptığı açıklamada, dünya tarihinde eşi 
ve benzerine rastlanmamış kahraman 
Türk Milleti’nin fertleri olarak 15 Temmuz 

gecesini ölümsüzleştirmek düşünce ile böyle bir anıtın 
gerçekleştirildiğini söyledi. 

Ünver: “Dünya tarihinde eşi ve benzerine 
rastlanmamış kahraman milletin fertleri olarak o günü 
ölümsüzleştirmek istedik. Bunu unutmadık, kıyamete 
kadar da unutmayacağız. Arkadaşlarımızla güzel bir 
anıt tasarladık. Anıtımız 16 Türk devletini sembolize 
etmesi açısından 16 gen olarak yapıldı. Yine şair Arif 

ihat Asya’nın şehitler tepesi boş değil vurgusunu ortaya 
koyma adına, ‘Şehitler Tepesi’ oluşturduk. Milletimizin 
kaya ve taş gibi iradesini vurgulamak için o tepeyi kaya 
ve taşlarla oluşturduk. Şehit ve gazilerimizin ellerini 
de sembolize etmesi açısından taştan oyulmuş eller 
kullandık. Toplam 30 metrelik bir kaide oluşturduk, 
ışıklandırmasını da yaptık. Halkımızın da bu anıta 
ciddi bir duyarlılığı var, gece yarısında bile çok sayıda 
vatandaşımız geziyor. Alt taraftaki köşelerin üzerine 
de olay gecesi yaşanan birtakım kahramanlıkları ve 
hainlikleri simgeleyen fotoğrafları koyduk. Onların 
hepsini taşın üzerine işlettiriyoruz. Hususi renkli koyduk 

ki insanların hafızalarına 
işlesin diye. Onların hepsi 
taşa işlenmiş vaziyette 
tarihin her döneminde 
ayakta kalacak şekilde 
orada duracak. Etrafını 
da yine kahramanlık 
şiirleriyle donattık. Ayrıca 
terör örgütleri ile yapılan 
mücadeleler sırasında şehit 
olan kardeşlerimizin de 
anısını yaşatma amacıyla bu 
alanda tüm şehitlerimizin 
isimlerini taşıyan birer 
anıt mezar yapıp, hepsinin 
başına birer gül fidanı diktik. 
Öğrencilerimize buradan 
geçerken bu anıtımızı ziyaret etmelerini rica ediyoruz. 
Bu millet kanı ile canı ile tarih yazmayı başardı. Darbesiz 
bir nesil yetiştirecektik, ama alçak hainler yüzünden 
bu nasip olmadı. İnşallah bundan sonra tüm darbeleri 
tarihin kirli sayfalarına gömerek yeni tertemiz sayfalarda 
dünyanın önder ülkelerden biri olarak yolumuza devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
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Daha mutlu bir kent 
BEYKO  BELEDIYE BAŞKANI YÜCEL ÇELIKBILEK   

iz Beykoz’da büyüdünüz… Eski Beykoz ve bugünkü 
Beykoz	arasındaki	farklar	neler 	Beykoz’un	
gelişimine	olan	katkılarınız	çok,	bunları	bir	de	
sizden	dinleyebilir	miyiz 		

İstanbul’un en nadide ilçesi olan Beykoz’a hizmet 
etme şansına ve onuruna sahip bir yönetici, ömrünü 
ilçeye adamış bir Beykozlu olarak öncelikle ilçe 
sakinlerimizin daha mutlu yaşadığı bir kent için 
hayaller yeşerttik.   

Bu hayallerimiz ilçenin çehresini değiştiren 
geleceğini inşa eden birbirinden özel ve değerli 
projelerde hayat buldu. Öncelikle ilçenin sahip 
olduğu dinamiklerden yola çıkarak yatırım ve projeler 
geliştirdik. Beykoz’a turizm, eğitim, spor ve tarih 
kenti olma yolunda ivme kazandıracak yatırımlara 
imza attık. Bazılarını hayata geçirdik, ilçede 
ekonomik gelişimi destekleyecek, turizmi doğayla 

 YILINDA BEYKO  TARIHINDE BIR 
ILKI ERÇEKLEŞTIREREK IKINCI KE  
BELEDIYE BAŞKANLIĞINA SEÇILEN YÜCEL 
ÇELIKBILEK ILE BEYKO ’UN ELIŞIMI 
HI  KESMEDEN DEVAM EDIYOR.
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BEYKOZ’DA NESİLDEN NESİLE MİRAS KALAN MÜLKİYET 
SORUNUNU 2/B ARAZİLERİNİN VATANDAŞLARA SATIŞI 
YOLUYLA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK.

buluşturacak Riva Kanal gibi büyük 
projeler için altyapı hazırladık, 
bazı yatırımlarımız ise halkımızla 
buluşmak için gün sayıyor.  

Beykoz’un sahip olduğu 
değerlerinden güç olan bugününü 
ve geleceğini inşa eden yatırımların 
izlerini ilçenin her köşesinde 
görebilirsiniz. Hayata geçen özel 
ve örnek projelerden bazılarını 
paylaşmak gerekirse: Meydan 
Yenileme rojeleri, Göksu Kapalı 

azar Yeri, 15 Temmuz Gaziler 
Köprüsü, Karlıtepe Mesire Alanı, 
Hobi Bahçeleri, aşamandıra Meyve 
Bahçesi, Orhanveli Kanık arkı, 
Baruthane arkı, Yenimahalle 
Hizmet Binası, Merdivenli 
Sokaklar, Modern Spor Sahaları, 
Riva ve Kabakoz Köprüleri, Sosyal 
Market, Safiye Sultan Çeşmesi 
Restorasyonu, Küçüksu Camisi 
İhyası, Cam Sanat Merkezleri, 
Elmalı İlkokulu, Merdivenli ve 

restij Sokaklar tamamlanan 
çalışmalarımızdan, Kanuni Sultan 
Süleyman Kent Ormanı, Kanal Riva, 
Kılıçlı Film latosu, Alibahadır 
Okçuluk Merkezi, Sultaniye 
Teleferik rojesi gibi yatırımlarımız 
ise vatandaşlarımızla buluşmayı 
bekliyor. 

iz	nasıl	bir	Beykoz	hayal	
ediyorsunuz	yakın	zamanda 	
Yakın	gelecek	hedefleriniz	
nelerdir

Ailelerin, çocukların, yaşlıların, 
gençlerin yani tüm sakinlerinin 
yaşamaktan mutluluk duyduğu bir 
Beykoz inşa etmek en büyük hayalim 
ve arzum. 

Beykoz’un	tanıtımı	için	
yaptığınız	çalışmalar	hakkında	
bilgi	alabilir	miyiz

Binlerce yıllık tarih ve kültür 
mirası, yeşili, mavisi, huzuru, 
İstanbul Boğazı’nın kıyısında eşsiz 
coğrafi konumuyla Beykoz’un sahip 
olduğu güzelliklerin tanıtılması, 
kültürel paylaşımın sağlanması için 
uluslararası ve ulusal alanda birçok 
çalışma yürüttük.

Türkiye’de bir ilk olarak ‘Çocuk 
Kitapları Fuarı’na ev sahipliği 
yaptık. Ülkemizin önde gelen yayın 
evleri, yazarlarını bir hafta boyunca 

ilçemizde ağırladık çocuklar ve 
okurlarla buluşturduk.  

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
(İSTKA) hibe desteğiyle hayata 
geçen ‘Hollykoz rojesi’yle, tarihi 
ve doğal dokusuyla dizilerin 
vazgeçilmez mekanı olan Beykoz’da 
bugüne kadar çekilen dizilere dair 
gezi rotası, rehber kitap ve bir Anı 
Müzesi hazırlandı. 

Beykoz’a gelen ziyaretçilerimize 
rehberlik etmek amacıyla tarihi 
mek nların yer aldığı ve tanıtıldığı 
kültür rehberi hazırladık. Beykoz’un 
kültür mirasını ilmek ilmek ören 
edebiyatçılarını ve sanatçılarını 
hazırladığımız kültür yayınlarıyla 
tanıttık.   

Beykoz’dan ilham alan, 
geçmişten günümüze ilçede 
iz bırakan kültür sanat 
edebiyat insanları için anma 
programları düzenledik, kültür 
mirasımızı oluşturan sanatçı ve 
edebiyatçılarımızı yeni nesillerimizle 
buluşturduk.  

Beykoz’un yüzlerce yıllık 
camcılık geleneğini canlandırmak 

üzere geliştirdiğimiz, ‘Beykoz 
Camcılığının Tarihi Mirasını 
Koruma ve Geleceğe Kazandırma 

rojesi’yle ilçenin turistik 
noktalarında Cam Sanat Merkezleri 
kurduk böylece camı turizmle 
buluşturduk.  Çayır Festivalleri, Yöre 
Geceleri’yle Beykoz’dan dünyaya 
seslendik. 

Beykoz’da	yıllardır	düğüm	
olmuş	mülkiyet	problemi	sizin	
yoğun	çabalarınız	sayesinde	
çözüldü.	Bu	süreç	ve	2B	arazilerinin	
durumları	hakkında	sizden	bilgi	
alabilir	miyiz

Beykoz’da nesilden nesile miras 
kalan mülkiyet sorununu 2 B 
arazilerinin vatandaşlara satışı 
yoluyla çözüme kavuşturduk. Geçen 
hizmet döneminde enerjimizin 
büyük bir kısmını vatandaşlarımızın 
mülkiyet hakkına kavuşması için 
harcadık. 

Hazineden devir alınan 2B 
Taşınmazları, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden devir alınan 
taşınmazlar ve 4706 Sayılı Yasa 
kapsamında Hazine’den devir alınan 
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taşınmazların hak sahiplerine 
satışı sonucuyla vatandaşlarımız 
tapularına kavuşmaya 
başladı. Cumhurbaşkanımız, 
başbakanımızın, bakanlarımızın 
destek ve teveccühleriyle 
Beykoz’da mülkiyet sorunu artık 
tarih oldu.  

2 B’de tapu fırsatını kaçıran 
vatandaşlarımız için yeni bir 
imk n sunduk. Şimdiye kadar 18 
bin vatandaşımız için tapu işlemi 
yaptık. Bu rakam 125 bin ilçe 
sakinimizi etkilemektedir.

2B çalışmalarının nihayete 
ermesi ve tapuların dağıtılmasıyla 
başlayan süreç, imar planlarının 
hazırlanması, onaylanması ve 
sahada uygulanması yani kentsel 
yenilenmenin başlamasıyla 
devam edecek. 

BEYKOZ’UN DÖNÜŞÜMÜ
Bununla	bağlantılı	olarak	

Beykoz’daki	kentsel	dönüşüm	
çalışmaları	hakkında	sizden	bilgi	
alabilir	miyiz 	

İlçe sakinlerine depreme 
dayanıklı sıhhi ve sağlıklı binalar 
sunacak kentsel yenilenme 
çalışmaları için imar planları etap 
etap hazırlanıyor.  

İmar planlarının onaylanması, 
Beykoz’un farklı kurumların görev 
alanında kalan hukuki ve fiziki 
yapısı itibarıyla maalesef bir hayli 
zaman alan uzun bir süreç sonunda 
oluyor.   

Örneğin, Belediye Meclisimizce 
onaylanan ‘1 1000 Ölçekli Geri 
Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 
Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama 
İmar lanı’ İBB, Anıtlar Kurulu 

ve Çevre Şehircilik Bakanlığı 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Müdürlüğü tarafından görüşülüp 
ve onaylandıktan sonra tekrar 
Büyükşehir Meclisi’ne gelecek.  

Bu onay süreçlerinin ardından 
sahada uygulama ve imar faaliyetleri 
başlayacak. Belediye olarak kentsel 
yenileme çalışmalarına öncülük 
ederek de örnek ve model olmak 
istiyoruz. 

Bölgeye	yapılan	konut	
yatırımlarını	değerlendirirken	
kriterleriniz	neler	oluyor

Bizim için en önemli kriter 
ilçenin geleneksel yapısına yani 
komşuluk ilişkilerine çevreye ve 
doğaya saygılı projeler olması. En 
önemli eşiğimiz bu aslında. Bu 
kriterlere uymak kaydıyla tüm konut 
yatırımlarını değerlendirebiliriz.  

AİLELERİN, ÇOCUKLARIN, YAŞLILARIN, GENÇLERİN YANİ TÜM SAKİNLERİNİN YAŞAMAKTAN 
MUTLULUK DUYDUĞU BİR BEYKOZ İNŞA ETMEK EN BÜYÜK HAYALİM VE ARZUM.  
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Beykoz	tarihi	bir	ilçe.	İstanbul	
için	önemi	de	büyük 	Bu	tarihi	
korumak	gün	geçtikçe	zorlaşıyor.	
Tarihi	eser	ve	yapıların	korunması	
ve	restorasyonu	için	hangi	
çalışmaları	yürütüyorsunuz

Beykoz doğal güzellikleri 
kadar tarih ve kültür mirasıyla da 
çok özel bir ilçe. Hz. Yuşa Tepesi, 
Yoros Kalesi, Anadoluhisarı Kalesi, 
Onçeşmeleri, kasırları, koruları, 
yalıları, çeşmeleri ve camileriyle 
eşsiz hazinelere ev sahipliği yapıyor. 

Beykoz’un tarih ve kültür 
mirasına sahip çıkarak ecdat 
yadig rı eserleri restore ediyor ve 
bir bir ilçeye kazandırıyoruz. Tarih 
mirasımızı ihya etmek geçmişimiz, 
bugünümüz ve geleceğimiz için en 
büyük vazifemizdir.   

‘Eski Eser Envanter Çalışması’yla 
ilçemizde mimari özgün formuyla 
tarihe ışık tutan binaların tescil 
envanter kaydını çıkarttık ve 240 
binanın anıtlar kuruluna tescilini 
sağladık. 

Küçüksu Mihrişah Valide Sultan 
Camisi, Ubeydullah Tekkesi, Safiye 
Sultan Çeşmesi, Riva Camisi ihya 
çalışmalarımızla yeniden hayat 
buldu, ilçemizin simgesi Tarihi 
Onçeşmeler (İshak Ağa) Çeşmesi 
ab-ı hayatına yeniden kavuştu. 
Akbaba Canfeda Hatun Camisi, 
Şeyh Ethem Efendi Tekkesi’nde ise 
yenileme çalışmaları sürüyor. 

Beykoz	kültür	sanat	
etkinlikleriyle	de	dikkat	çeken	bir	
belediye	olarak	karşımıza	çıkıyor.	
Bölgenizde	yürüttüğünüz	sanat,	
spor	ve	bilim	çalışmaları	hakkında	
bilgi	alabilir	miyiz

Son 2 yılda 400’den fazla 
etkinliğe imza atarak Beykozluları 
kültür ve sosyal etkinliklerle 
buluşturduk. Geçen sene, 15- 22 

isan 2016 tarihleri arasında 
40. Turizm Haftası etkinliklerini 
ilçemizde kutladık. 

Beykoz’da camcılık geleneğini 
canlandırmak ve turizmle 
buluşturmak üzere Anadolukavağı 
Yoros Cam Sanat Merkezi, Riva Cam 
Sanat Merkezi ve olonezköy Cam 
Sanat Merkezi’ni sanatseverlerin 
hizmetine sunduk. 

BEYKOZ BAL KENT OLACAK. 

Türkiye’nin Tek Çocuk Kitapları 
Fuarı’nı Beykoz’da Açtık, ‘Okumak 
Geleceğim’ temasıyla düzenlenen 
Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı’nda 2 
yıl boyunca 115 yayın evi ve 70 yazarı 
okurlarla buluşturduk.  

Beykozlu hanımların bayan hoca 
eşliğinde spor yapabileceği 3 merkez 
kurduk. Modern spor aletleriyle 
donattığımız merkezimiz ilçemizdeki 
hanımlardan büyük ilgi görüyor. 
Amatör spor kulüplerine ait 10 spor 
sahasını ve tesisleri yeniledik.  

THF Süper Ligi’nde mücadele 
eden erkek hentbol takımımız 
Avrupa Kupaları hedefine yeni 
şampiyonluklarla ilerliyor. 
İstanbul’un en çok bal üreten ilçesi 
Beykoz’da arıcılığı destekliyor, 
düzenlediğimiz festivalle 
arıcılarımıza bilimsel olarak ödüllü 
kovanlar dağıtıyoruz. Bu kapsamda 
‘Dünya 2017 yılındaki Arıcılık 
Kongresi’nin bir ayağı ilçemizde 
yapılacak. İnşallah çalışmalarımızla 
Beykoz Bal Kent olacak. 
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A A A L A R  A L AT R

Binalar birbirine 
bakmıyor, 
manzaramız var

S
izi	biraz	tanıyabilir	
miyiz

Yasemin Uzun: 
İkimiz de özel sektörde 
çalışıyoruz. Ben 

muhasebeciyim.
ğur zun  Ben bir GSM 

sektöründe bölge satış yöneticisi 
olarak çalışıyorum.

Evi	alım	sürecinizden	biraz	
bahsedebilir	misiniz

Yasemin Uzun: Daha önce 
yatırım amaçlı almıştık, teslim 
edildikten sonra satarız belki diye 
düşünüyorduk. Ama daha sonra 
siteyi ve daireyi görünce, salonu 
ve mutfağı bu kadar ferah görünce 
taşınmak istedim. Kiraya verelim 
kirada oturmaya devam edelim 
diye düşünürken, burası beni 
cezbetti, uzak olsun ama kendi 
evimiz olsun diyerek taşınmaya 
karar verdik. 1 Ekim 2016 tarihinde 
de taşındık.

ğur zun  Ben 30 yıl 
Çamlıca’da yaşadım, doğma 
büyüme oralıyım. Eşim beni ikna 
etti buraya taşınmaya. Taşındıktan 
sonra da yönetim her konuda 

BU SAYIMI DA YENI EVLI  ENÇ BIR ÇIFTIN EVINE KONUK OLDUK. BAŞAKŞEHIR 
EVLERI . ETAP’TA OTURAN YASEMIN VE UĞUR U UN BI E EKIM AYINDA TAŞINDIKLARI 
YENI EVLERININ HAYATLARINA KATTIĞI ARTILARI ANLATTI.
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“SİTEDE YÜRÜYÜŞ 
YAPMAK BİLE BİZE  
İYİ GELİYOR.”

destek oldu. Hala da yardımcı 
oluyorlar. Özellikle Emlak Konut’tan 
Abdurrahman Soylu’ya çok teşekkür 
ediyoruz. Kardeş gibi olduk artık  

Bu	evin	size	kattığı	avanta lar	
neler	oldu

ğur zun  Benim için en 
büyük avantajı otopark oldu. Önceki 
evimizde otopark sıkıntımız vardı, 
15 dakika kadar yer arıyorduk. Hem 
kapalı hem açık otoparkımız var, 
her dairenin kendine ait 1 otopark 
yeri var. Elektrikli sarj üniteleri var 
her otoparkta. Şu an sitede elektrikli 
araç kullanan var mı bilmiyorum 
ama o da artı bir etken. Bu bölgede 
çok fazla elektrikler kesiliyor ama 
biz onu da hiç hissetmiyoruz, 
jeneratörümüz var. Deprem için en 
alt katta sığınaklarımız var.

Yasemin Uzun: Buraya 
taşınmamızdaki en büyük 
etkenlerden biri manzaramız oldu. 
Evimiz çok ferah. Diğer evimizde 
hemen karşımızda bir bina vardı, 
perdemizi rahat rahat açamıyorduk 
mesela. Buranın ferah olması 
avantaj oldu, evler birbirlerine 
bakmıyor. Ayrıca diğer evimizde 
bunalıyorduk, gezmek istiyorduk, 
özellikle ben eşime hadi çıkalım 
bir hava alalım dediğimde uzak 
bir yerlere gitmemiz gerekiyordu. 
Burada çıkıp peyzajın orada 
dolaşabiliyoruz, havuzun yanında 
oturabiliyoruz. O bizim için avantaj 
oldu.

itenizin	sosyal	donatılarından	
memnun	musunuz

Yasemin Uzun: Basket sahamız 
var, çocukların oynayacakları, 
yürüyebileceğimiz güvenli bir alan 
var. Onlardan faydalanıyoruz. Yoğun 
olarak çalışıyoruz, bir tek pazar 
gününü değerlendirebiliyoruz. 
Çok fazla uzaklaşamasak da sitede 
yürüyüş yapmak bile bize iyi geliyor.

Evinizin	konut	tipini	ve	
metrekaresini	öğrenebilir	miyiz

ğur zun  Biz 2 1’de yaşıyoruz, 
114 metrekare brüt, 90 metrekare 
net alanımız var. 7 katlı bir binada 
oturuyoruz.

Yasemin Uzun: 2 1’e göre 
oldukça geniş ve ferah bir evimiz var. 
Özellikle salonumuzu çok seviyoruz.

itenizin	güvenliği	nasıl	
sağlanıyor

ğur zun  Bu yeni bir proje 
olduğu için mahalle konsepti var. 
Güvenlik var ama bariyer yok, site 
çitle örülü değil. Güvenlik görevlileri 
siteyi geziyorlar. Binanın girişinde 
de görüntülü diyafon bulunuyor.

ahalle	konseptinde	bir	
sitede	oturuyorsunuz,	komşuluk	
ilişkileriniz	nasıl

Yasemin Uzun: Komşuluk 
ilişkilerimiz iyi, hatta bir hatsapp 
grubumuz var, bütün komşularımız 
orada. Taşınırken birbirimize çok 
destek olduk açıkçası. akliye 
firmasından tutun da vanaların 
nerede olduğuna, temizlik 
firmalarını birbirimize haber 

vermeye kadar geniş bir skalada 
yardımlaştık. Sosyo kültürel yapıları 
benzer insanlar yaşıyor sitemizde.

ğur zun  Biz eşimle yoğun 
çalıştığımız için sabah erken çıkıp, 
akşam geç dönüyoruz, çok fazla 
komşularımızla oturup çay içme 
lüksümüz olmuyor ama diğer 
komşularımız için bu durum geçerli. 
Bu sadece bizim için geçerli değil.

Yasemin Uzun: Hatta geçen bir 
futbol etkinliği düzenlendi. 

Uğur Uzun: Arkadaşlar 
kendi aralarında aktiviteler 
yapıyorlar. Halı saha gibi birkaç 
farklı etkinlik düzenleniyor. Ben 
maalesef zamansızlık yüzünden 
katılamıyorum.

ğur zun  Sitemiz yeni bir 
site, yeni konutlar da yapılıyor, 
Şehir Hastanesi yapılacak, bir 
AVM yapılıyor hatta, temeli atıldı. 
2 sene içerisinde çok daha gelişmiş 
bir bölge olacak. 500 metre ileride 
Botanik ark yapılıyor mesela, 
o buraya farklı bir ambiyans 
katacaktır. 2019’da kapımıza kadar 
metro gelecek, oturduğumuz yere 5 
dakika mesafede metro durağımız 
olacak.

Toplu	taşıma	kullanıyor	
musunuz 	 laşım	imkanlarından	
memnun	musunuz

Yasemin Uzun: Ben toplu taşıma 
kullanıyorum, eşimin aracı var. 
Benim için yeterli olan 2 hat var, 
sitemizin önünden geçen  Şu an 
için merkez olarak Mecidiyeköy 
otobüsümüz var, Yenibosna’ya da 
otobüsümüz var.

Dairenizin	ısınma	sistemi	
hakkında	bilgi	alabilir	miyiz

sınmada hiçbir problemimiz 
olmuyor. Ortak alanı ödüyoruz, 
onun haricinde ne kadar yakıyorsak 
o kadar ödüyoruz. 
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Mimari S A F R A N B O L U  E V L E R İ

OSMANLI’NIN 
RUHU SAFRANBOLU 
EVLERİ’NDE YAŞIYOREVLERİ’NDE YAŞIYOR
Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
Safranbolu Evleri yaz-kış binlerce turist ağırlıyor.

EVLERİ’NDE YAŞIYOREVLERİ’NDE YAŞIYOR
Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 
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 ki veya ü  kattan oluşurlar.
 Birbirinin güneşini engellemezler.
 vlerinin camı, diğer komşu evin 

camına bakmaz.
 iriş katlar genelde erzak deposu olarak 

kullanılır, bu katlar yaz aylarında da soğuktur.
 vler mahremiyete dayalı bir i  mimariye 

sahip olup, haremlik selamlık bölümleri 
mevcuttur.

 vlerin so a denilen ortak kullanım alanında 
büyük bir havuz vardır.

 vlerde ısınma aracı ocaktır. 
 Türk misa  rperverliği gereği yaklaşık her 

odada mutlaka tuvalet  banyo vardır.
 vin kapısında  adet i  i e biri kü ük biri 

büyük kapı tokmakları vardır. e mişte, kü ük 
kapı tokmağını kadın misa  rler alar, bu tiz 
sese evin kadınları bakmaya giderdi. rkek 
ziyaret iler kalın tokmağı alar ve bu se er de 
misa  ri karşılamaya erkekler giderdi.

 Sokaklar ve evlerin avluları taş döşeme olan 
Arnavut Kaldırımları’ndan oluşur. Bunun da 
nedeni, rutubetin en aza indirilerek, sel sularının 
oluşmasını engellemek ve aynı zamanda ağa  
köklerinin yeterli su almasını sağlamaktır.

afranbolu 
Evleri’nden 
önce kısaca 
Safranbolu’dan 
bahsedelim   
Geleneksel 
evleri ile tanınan 
Safranbolu, 
Karabük ilinin 
en büyük ve 
gelişmiş ilçesi 
olma unvanına 

sahip. Adını, ağırlığına göre 
dünyanın en pahalı baharatı olan 
Safran bitkisinden alan Safranbolu, 
ayrıca dünyada bu bitkinin yetiştiği 
yerlerden biridir. 

Safranbolu, en gelişmiş 
ekonomik ve kültürel düzeyine 
Osmanlı döneminde ulaştı. 
Kentin 17. yüzyılda İstanbul-Sinop 
Kervan yolu üzerinde önemli bir 
konaklama merkezi oluşu, ticaretin 
gelişimine olanak sağlayarak bölgeyi 
zenginleştirmiştir.

Safranbolu’da harika bir 
şehir planlaması vardır. 18. ve 19. 
yüzyıl Osmanlı kent dokusunu 
günümüze kadar korumayı başarmış 
Safranbolu’daki tarihi eserlerin çoğu, 

Candaroğulları ve Osmanlı’dan 
mirastır.

HER DÖNEM İLGİ ÇEKİYOR
Yerli ve yabancı turistlerin 

her dönem ilgisini çekmiş olan 
Safranbolu Evleri, Karabük iline 
bağlı Safranbolu ilçesinde yer alan 
bölgenin genel adıdır. Evler 2-3 
katlı olarak planlanmış, geniş aile 
yapısı düşünülerek 6 veya 8 odalı 
tasarlanmıştır. 

Tarihi çok eskilere dayanan 
Safranbolu’da 18. ve 19. yüzyıl ile 
20. yüzyıl başlarında yapılan 2000 
civarı Türk mimarisinin essiz 
güzelliklerini barındıran bu bölge, 
U ESCO tarafından 1994 yılında 
Dünya Kültür Mirası listesine 
alındı. 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı 
kent dokusunun günümüze kadar 
korunduğu bölge, tarihi evleri ile 
Karabük ilinin turizm merkezi 
konumda.

Yapıldıkları dönemlerde bölgede 
yaşayan halkın kültürü ve sahip 
oldukları üstün yapı teknikleri 
hakkında bizlere fi kir veren 
Safranbolu Evleri, yöre mimarisinin 
en gözde eserleri olarak öne çıkıyor.

Kaleiçi ile Üçdere Vadisi’nin 
yamaçlarına yayılan bu evlerin 
en büyük özelliği, birbirilerinin 
manzaralarını kapatmayacak şekilde 
konumlandırılmış olmalarıdır. 

Safranbolu Evleri hakkında 
yıllardır süregelen bir rivayet 
de yapımında yumurta akının 
kullanıldığıdır. Ayrıca bu evlerin, 
toprağın dibine yapılmamış 
oldukları için depreme de dayanıklı 
olduğu belirtiliyor. 

SİT ALANI OLARAK 
BELİRLENDİ

Türk mimarisinin en özgün 
örneklerini oluşturan Safranbolu 
evleri, meyve bahçelerinin arasında 
yükselen, ahşap, taş ve kerpiç 
örgülü beyaz badanalı duvarları, 
selamlık köşkleri, sedirlerle 
çevrili fıskiyeli havuzları, geniş 
saçakları, süslü halkalı kapıları 
ile sizi tarihe ışınlıyor. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Tarihi ve Restorasyon Entitüsü’nün 
öncülüğünde gerçekleştirilen 
çalışmalarla koruma altına alınan 
bölge, aynı zamanda sit alanı olarak 
belirlendi.

L E LE I I
ELLI LE I
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ÇEŞME ILE 
BERABER 
BÜYÜDÜM
Tercihlerin hepsini kalben ve isteyerek 
yaparsanız doğru tercih olur.
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 büyük takımla 
şampiyonluk 
yaşayan, 
Türkiye’nin en 
önemli teknik 
direktörlerinden 
Mustafa 
Denizli ile 
Emlak Konut’a 
özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 
Şu an 

Eskişehirspor’u çalıştıran deneyimli 
antrenör, Avrupark’ın da reklam 
yüzü olmuştu.

Aldığınız	reklam	teklifleri	
arasında	Avrupark’ı	tercih	etme	
sebepleriniz	neler	oldu

İki tane önemli sebebi vardı. 
Birincisi projenin iyi bir proje 
olması. Bir diğeri de uygun şartlarda 
ev sahibi olmayı sağlaması  
İnsanlarımızın böyle güzel bir 
projeye çok fazla maddi sıkıntı 
yaşamadan sahip olabilmesi. Bunlar 
reklamda oynamam için iki önemli 
etken oldu.

Tabii bu tercihte en önemli 
faktörlerden bir tanesi de muhatap 
olduğunuz şirketin insanları. 
Onlarla konuştuğunuz zaman; 
sağlıklı bir karar mı veriyorsunuz, 
tercihiniz doğru mu noktasında bazı 
şeyleri belirleyebiliyorsunuz. Onların 
davranış biçimi, proje ve benle 
ilgili görüşleri benim için olumlu 
intiba bırakan hadiseler oldu. Öyle 
bir yerde projeyi ve şartları da 
gördüğüm zaman, özellikle çocuklu 
aileler için son derece sağlıklı bir 
proje olduğunu düşündüm, tercih 
etmemde bunlar önemli faktörlerdi. 

Bir	eve	taşınmadan	önce	ilk	
aradığınız	özellikler	neler	oluyor

Benim hayatta en nefret 
ettiğim şey mekan değiştirmek, 
ev değiştirmek, taşınmak  Ama 
mecbur kalınca bir takım faktörler 
arıyorsunuz tabii ki. Güvenlik, 
kapalı otopark, konum, şehirle 
ilişkisi, trafikle ilişkisi ve en önemlisi 
de bende maalesef çok olmadı ama 
komşular. ‘Ev alma komşu al’ derler. 
Biz ev aldık ama hakikaten sağlıklı 
komşu alamadık veya ben sağlıksız 
bir komşuyum. Çünkü komşularla 

vakit geçirecek zamanlarımız pek 
olmadı. Belki benim mesleğim icabı 
olmadı. Ben hafta sonları çalışırken 
insanlar evlerinde oluyordu. 
Bunlar önemli faktörler açıkçası, 
30 yılda 3-4 tane yakın ilişkide 
olduğum insan hariç hiç olmamıştır 
diyebilirim. 

Benim için salon önemlidir, 
büyük olmasını tercih ederim. Yatak 
odamı ise uyku konsantrasyonumu 
sağlayabilmek için küçük tercih 
ediyorum. Arkadaşlarımın evinde de 
uyuyacak bir odam oluyor. 

Büyüdüğünüz	mahallede	
komşuluk	ilişkileri	nasıldı 	

Harikaydı ama sadece benim 
değil, Türkiye’nin komşuluk ilişkileri 
harikaydı. Hem mahalleyi tanırdınız, 
hem yaşadığınız şehri, kasabayı, 
her şeyi yaşayıp paylaşırdınız. Ben 
Çeşme’de büyüdüm, aslında Çeşme 
ile beraber büyüdüm. Çeşme’de 
tanımadığım insan yoktu. Komşuluk 
o dönemler önemliydi. Yaşamı bölen 
teknoloji yoktu, şimdi teknolojiyle 
paylaşıyor insanlar hayatı, o 
zamanlar komşularla paylaşıyordu. 
Dolayısıyla hem çocuklar için hem 
büyükler için komşuluk kaçınılmaz 
bir ilişki biçimi doğuruyordu. 
Bizim Türkçe’mizde bir söz vardır 
ya, ‘Ah nerde o eski günler’ diye, 
bu herhalde en çok komşuluk için 
kullanılır.

Eskişehirspor’u	tercih	etme	
sebepleriniz	neler	oldu

Burayı tercih etme sebebim, 
kafamdaki hedeflerimle ilgiliydi. 
Yapabileceklerimle ilgili  Şehrin 
bana olan ilgisi, elektriği de benim 
için önemlidir. Eskişehir olayında 
farklı bir hadise de söz konusu. 
Daha önceki yıllarda şehre birkaç 
defa gelmiştik. Yani ‘Bir gün, benim 
aklıma yattığı anda tercihimi sizden 
yana kullanırım şüpheniz olmasın’ 
sözünü vermiştim. Tercihlerimi 
belirlerken bu sözün de benim 
adıma değeri vardı.

Hayaliniz	nasıl	bir	
Eskişehirspor

Bu birliktelikte, her iki taraf için 
de düşünülenlerin gerçekleşmesi.

izin	hiçbir	antrenörde	
görülmeyen	farklı	bir	profiliniz	

BU ŞEHRİ, 
İNSANLARIYLA, 
YÖNETİMİ, 
KADROSUYLA, 
HER ŞEYİYLE 
TERCİH ETTİM.
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var.	Bir	gün	 üper	 ig’te	
şampiyonluğa	oynarken,	ptt	
1.	 ig	takım	çalıştırırken	
de	görebiliyoruz	sizi...	
alıştıracağınız	takıma	karar	

verirken	başlıca	motivasyon	
kaynağınız	nedir 	Karar	
mekanizmanızdaki	etkenler	
neler

O takımda neler yapabileceğim 
oluyor. Ben futbolda, Türkiye’de 
yaşanabilecek her şeyi yaşadım. 
Mesela Eskişehir’e gelmeden önce, 
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 
5-6 tane Süper Lig kulübünden 
teklif aldım. Ancak kafama 
yatmadı, yatmadığı için de herhangi 
bir kulüple çalışmayı tercih 
etmedim. Doğru bir soru sordunuz, 
şampiyonluktan sonra mekan 
değiştirirken epey ciddi konuşmalar 
oluyor benim için: “Bu nasıl bir 
tercihtir ” diye  Tercihlerin hepsini 
kalben ve isteyerek yaparsanız 
doğru tercihtir

Onun için, şimdiye kadar 
yaptığım diğer tercihlere 

MEKANLAR, 
İNSANLARIN 
ÇOCUKLARIN 

HUZUR BULDUĞU 
YERLER OLSUN 

VE TİCARİ AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLİRKEN 

İNSAN YAŞAMINDAN 
HERHANGİ BİR ŞEY 

EKSİLTMESİN. 

baktığımızda, Eskişehirspor 
çalışması benim adıma ilk değil. 
Daha önce birkaç defa yaptığım, 
çok mutlu olduğum çalışmalar oldu. 
Aynı şeyleri burada da yaşayabilirim 
düşüncesiyle geldim. Bu şehri, 
insanlarıyla, yönetimi, kadrosuyla, 
her şeyiyle tercih ettim.

Yatırımlarınızı	gayrimenkulde	
değerlendiriyor	musunuz

Az bir bölümünü 
değerlendiriyorum.



61E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 7

ÜLKEMI IN KENTSEL 
D NÜŞÜM SÜRECI
KENTSEL D NÜŞÜM PRO ELERIMI IN  KENT LÇEĞINDE BÜTÜNCÜL 
OLARAK Y NETIME IHTIYACI VARDIR.

K
entleşme süreci, 
ülkemizde özellikle 50’li 
yıllardan itibaren devlet 
eliyle gerçekleştirilen 
sanayi hareketleri ve 

yatırımları ekseninde hızla gelişmiştir. 
Bu dönemde hızla gerçekleşen bu 
faaliyet, beraberinde nüfus artışını 
ve göç olgusunu gündeme getirmiş, 
kentlerimizdeki planlı ve altyapılı 
arsaların ‘barınma ihtiyacını’ 
karşılamaya yetecek büyüklükte 
olmamasından dolayı göç ile gelen 
nüfus bu ihtiyacını ‘gecekondulaşma’ ile 
çözmeye çalışmıştır. Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine göre 1950’li yıllarda 
ülkemiz nüfusunun yüzde 75’i kırsal 
alanlarda, yüzde 25’i kentsel alanlarda 
yaşamakta iken bugün bu durum yüzde 
23’ü kır, yüzde 77’si kent şeklinde tam 
tersi duruma dönüşmüştür. 

İstanbul ağıthane nka a İzmi

Haber E T S E L  D M
azan  Selçuk Aydemir
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Haber E T S E L  D M

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ, ÜLKESEL, BÖLGESEL VE KENT 
ÖLÇEĞİNDE HAZIRLAYACAĞIMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜM 
AMAÇLI STRATEJİK PLANLAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MASTER PLANLARI İLE YÖNETMELİYİZ.

Altyapı ve teknik yeterlilikler 
gözetilmeksizin yapılan yapılar 
bugün ekonomik ömürlerini 
tamamlamış, bu yapıların 
bulunduğu alanlar ise kentin 
gelişen ve değişen dinamiklerine 
de uyum gösterememesinden 
dolayı sosyal çöküntü alanları 
haline gelmiştir. 

Bununla birlikte, ülkemiz 
topraklarının büyük bir kısmı 
deprem bölgeleri içerisinde 
yer almaktadır, geçmişte 
yaşadığımız büyük depremler 
sonucu şehirlerimizin ekonomisi 
onlarca yıl öncesine gerilerken 
yaşanan can kayıpları nedeniyle 
de vatandaşlarımız uzun yıllar 
psikolojik travmalar geçirmiştir. 
Tüm bu hususlar devletimizce 
değerlendirilmiş ve Mayıs 
2012’de kabul edilen 6306 
sayılı ‘Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’ ile afet riski 
altındaki yaşam alanlarımızın 
güvenli yaşam alanlarına 
dönüştürülmesine başlanmıştır.

Bu süreçte, mek nsal 
planlama, afet yönetimi ve 
kentsel dönüşümle ilgili hukuki 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 
Ülkemizde her türlü afete karşı 
riskli bulunan yapı stoku, 2012 
yılında çıkartılan 6306 sayılı 
kanunun sunduğu kolaylık, teşvik 
ve muafiyetler çerçevesinde 
hızla yıkılarak yeniden yapım 
sürecine girmiştir. Bu kanun 
ve yönetmelik, süreç içerisinde 
uygulamalarda yaşanan 
aksaklıkların çözümü amacıyla 
birçok kez revize edilmiş, ancak 
Bakanlık, TOKİ ve Belediyeler 
iş birliğinde rezerv alanlar, riskli 
alanlar gibi bütüncül uygulama 
alanları dışında yürütülen 
dönüşüm çalışmaları parsel 
ölçeğinden kent ölçeğine doğru 
genişletilememiştir. 

Kentlerimizin değişik 
noktalarında farklı yöntemler ve 
bakış açıları ile birçok dönüşüm 
uygulaması yürütülmekte ancak 
uygulamaların kente etkileri 
değerlendirilememektedir. 

Ülkemizin 20 milyona ulaşmış 
yapı stokunun 7 milyonunun 
riskli olduğu bilinmekte olup 
başta deprem olmak yaşanması 
muhtemel afetlerin olası 
etkilerinin bir an evvel bertaraf 
edilerek yaşam alanlarımızın ve 
kentlerimizin sürdürülebilirliğini 
sağlamalıyız. Bugün özellikle 
büyükşehirlerimizdeki 
yapılaşmanın neredeyse yüzde 
65’i imar planı olmaksızın veya 
imar afları-ıslah imar planları 
ile yapılaşmış, birçoğu en az 
bir kez orta şiddette depreme 
maruz kalmıştır. Bu amaçla; bu 
kadar yapının yıllara sari olmak 
üzere dönüşümünün, kaç yıllık 
bir sürede yapılabileceği, ne 
kadarlık bir finansman ihtiyacı 
olacağı, ihtiyacın hangi finansman 
araçları ve veya kamu fonları ile 
sübvanse edilebileceği, alt yapı 
ve donatı bakımından yetersiz 
olan alanlarımızın ihtiyaçlarının 
nasıl karşılanabileceği, donatı 
standartlarının arttırılması amacı 
da dahil olmak üzere ne kadarlık 
bir rezerv alana ihtiyaç duyulacağı, 
kent merkezi ve veya çeperinde 
rezerv alan olabilecek kamu 
mülkünün bulunup bulunmadığı, 
varsa bu alanların etkin, verimli 
kullanımının nasıl sağlanabileceği 
gibi soruların cevabını; ülke, bölge 
ve kent ölçeğinde bütüncül olarak 
yapacağımız envanter çalışmaları 
sonucu elde edilecek verilerin 
değerlendirilmesi ile verebiliriz.

Bugün bizi kentsel dönüşüm 

sürecine getiren zeminin bir 
daha oluşmaması ve kentsel 
dönüşüm uygulamalarında 
yaptığımız müdahalelerin kentte 
geri dönülmez tahribatlara 
yol açmaması için bu sürecin, 
parçacıl müdahaleler yerine 
planlama disiplini çerçevesinde, 
bütüncül olarak yönetilmesine 
ihtiyaç vardır. Kentlerimizin 
gelişimine, imar planları ile 
getirdiğimiz arazi kullanım 
kararları ile yön veriyor, yaşam 
alanlarımızın ihtiyacı olan her 
türlü donatı (park, okul, yol, 
cami, hastane vb.) alanlarını 
yine bu planlar ile sağlıyoruz. 
Bu anlamda kentsel dönüşümü 
de kent ölçeğinde bütüncül 
olarak hazırlanacak imar 
planları üzerinden yönetmeliyiz. 
Böylece, sosyal ve teknik altyapı 
ihtiyaçları karşılanan, yaşam 
kalitesi arttırılan kentlerimiz, 
daha rekabetçi, yaşanabilir ve 
sürdürülebilir hale gelecektir. 

Bütüncül yönetim anlayışı; 
 Kentin değişik noktalarında 

dönüşüm sonucu oluşan 
farklı değer artışlarının 
oluşturacağı fırsat 
eşitsizliklerinin önüne 
geçilmesini, 

 Kentin farklı yerlerinde farklı 
değer artışlarının kamu eliyle 
yönetilmesini,

 Dönüşümde finansal çıkması 
olan projelerin, değer artışları 
ile sübvanse edilmesini 
sağlayacaktır.
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Kentsel dönüşümde bir tek 
hedefimiz; yaşam alanlarımızın 
afetlere dayanıklı ve güvenli hale 
getirilmesi olmamalıdır. Kentsel 
dönüşüm, enerji verimliliği yüksek, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanıldığı, doğaya saygılı, çevreye 
duyarlı sürdürülebilir yerleşmeler 
oluşturmak için büyük fırsattır.

Ülkemiz enerji yoğun olan 
ülkeler arasında yer almaktadır. 

ihai enerji tüketiminde ise ikamet 
ettiğimiz konutların payı neredeyse 
yüzde 30’dur. Bununla birlikte 
bu payın yaklaşık yüzde 80’ini 
ısıtma-soğutma-aydınlatma amaçlı 
tükettiğimizi göz önüne alacak 
olursak, burada sağlayacağımız 
tasarrufun ve yüksek verimin, 
milli servetimize katkısı büyük 
olmakla birlikte binaların karbon 
(CO2) salınım miktarları azami 
değerlere inmiş olacaktır. Ülkemiz, 
iklim değişikliği konusunda 
uluslararası anlaşmalardan kaynaklı 

yükümlülüklerini yerine getirmek 
amacıyla; Enerji Verimliliği Kanunu, 
Binalarda Enerji Verimliliği 

erformansı Yönetmeliği, Bina 
Enerji erformansı (BE -TR) 
Sertifikası, Bina Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) gibi bir dizi 
yasal düzenleme getirmiştir. Bu 
düzenlemeler, binalarımızın 
enerji tüketimini ve karbon ayak 
izini azaltarak enerji verimi 
yüksek yapılar haline gelmesini 
amaçlamaktadır.

Diğer taraftan, ülkemiz, 

“KENTSEL DÖNÜŞÜM, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YERLEŞMELER 
OLUŞTURMAK İÇİN ÖNEMLİ 
BİR FIRSATTIR”

ÜLKEMİZ, HİDRO, 
RÜZGAR, JEOTERMAL, 
GÜNEŞ VE BİYOKÜTLE 
GİBİ YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KAYNAKLARI (YEK) 
BAKIMINDAN OLDUKÇA 
ZENGİNDİR.

hidro, rüzgar, jeotermal, güneş ve 
biyokütle gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları (YEK) bakımından 
oldukça zengindir. Günümüzde bu 
kaynakların önemi her geçen gün 
artmakta ancak yaşam alanlarımızda 
bu kaynakların kullanımından 
ilave maliyet hususları nedeniyle 
kaçınılmaktadır. Bugün toplu 
konut projelerimizde YEK olarak 
kojenerasyon, mikrokojenerasyon, 
güneş enerji panelleri, merkezi 
ve bölgesel ısıtma-soğutma 
sistemleri kullanılmaya başlanmış 
ancak daha ileri teknolojiye 
ihtiyaç duyan atıktan enerji 
geri kazanım uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. 
Doğaya saygılı, çevreye duyarlı 
yerleşimler oluşturmak için; evsel 
ve yağmur sularını ayrı sistemde 
toplayan, evsel atık suyu arıtan, atık 
suyu (gri su) ve yağmur suyunu geri 
kazanım uygulamalarının hayata 
geçirilmesi gerekmektedir.

Uygulamalarda bu kriterlere 
ilave olarak, arazi kullanımı - 
ekoloji, yerleşim - ulaşım ilişkileri, 
kullanılan malzeme ve kaynaklar, 
iç mekan kalitesi, sağlık, konfor, 
inovasyon, bölgesel öncelik vb. 
kriterlere göre değerlendirilerek 
düzenlenen Amerika’nın LEED, 
Birleşik Krallık’ın BREEAM, 
Fransa’nın H E, Almanya’nın 
DG BD sertifikaları gibi yeşil 
bina sertifikasyon sistemleri 
bulunmaktadır. Ülkemizde, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) 
kurumumuz Güvenli - Yeşil Bina 
Belge uygulamasını başlatmıştır.

Uygulamaların, toplam 
maliyete getirdiği ilave yük yüzde 
8-10 civarlarında iken, sağladığı 
avantaj ise; enerji verimliliği ile su 
tasarrufunun yüzde 60 civarlarında 
olduğu bilinmektedir. 
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METR L  İSTA B L
STA B  ATAŞ H   B S  . TA  A SA SAT Ş  

KA Ş   A AŞ M  Ş  

KÖY
STA B  SA  K AK  A SA KA Ş  

 A AŞ M  Ş

MASLA  
STA B  Ş Ş  A A A A 1. TA  A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş

İSTA B L L SLARARAS  Fİ A S MER E İ 
  ve K AS  A A  A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş

Projelerimizin 
Emlak Konut’un desteği ile Türkiye’nin 
dört bir yanında yükselen projeler hızla 
tamamlanıyor ve sahiplerine teslim ediliyor. 
Yurdun dört bir yanında inşaatı süren 
projelerimizin tamamlanma oranlarını bu 
sayfalardan kontrol edebilirsiniz.
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A
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İ STMARİ A
STA B  KA TA  A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş

L  A AR MA
STA B  A A  KA A K A SA SAT Ş  KA Ş   

A AŞ M  Ş

E EL  İSTA B L   AD M İSTA B L
STA B  BAŞAKŞ H  KA ABAŞ  . TA  A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş

B L AR İSTA B L
STA B  BAŞAKŞ H  A A MA . TA   A SA SAT Ş  

KA Ş   A AŞ M  Ş  

BAH E E T  FL RA
STA B  BAŞAKŞ H  H Ş  . TA  A SA SAT Ş  

KA Ş   A AŞ M  Ş

B AL  İSTA B L
STA B  T B  KA Ç ŞM  A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş
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AR  MA ERA
STA B  BAŞAKŞ H  KA ABAŞ  4. TA  A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş

İ STA B L  ESE LER 
HA AA A  MAHA S  K TS  Ş M A A  . TA  K T 

ŞAAT A  ile A T A  ve Ç  M  Ş

S FAL A
A KA A T M S T A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş

A R AR
STA B  BAŞAKŞ H  H Ş  . TA  A SA SAT Ş  

KA Ş   A AŞ M  Ş

T AL  ADALAR
STA B  KA TA  AKA K A SA SAT Ş  KA Ş   

A AŞ M  Ş
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H DERE  HA AT  AR
STA B  BAŞAKŞ H  H Ş  HA AT A K 

M  ve A T A  ŞAAT Ş

AELİ RFE E T EMLA  TLAR
4. TA  K T ile A T A  ve Ç  

M  ŞAAT A  Ş

İ STA B L  A A MA EMLA  
TLAR  

1. TA  K T ile A T A  ve Ç  M  ŞAAT A  Ş

ARAT  
STA B  BAHÇ  B S A A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş

A R A TLAR  BA A EHİR
STA B  BAŞAKŞ H  KA ABAŞ  . TA  A SA SAT Ş  

KA Ş   A AŞ M  Ş

T AL  BAH E E T
STA B  BAŞAKŞ H  H Ş  4. TA  A SA SAT Ş  

KA Ş   A AŞ M  Ş
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E RA DE İ L İ
 M K   A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş  

EMLA  T  S ARTA LE  E LERİ
STA B  M AK K T S A TAK   1. TA  . K S M 

K T T A T ile A T A  ve Ç  M  ŞAAT A  Ş

İDA LE  A A EHİR
STA B  BAŞAKŞ H  KA ABAŞ  . TA  A SA SAT Ş  

KA Ş   A AŞ M  Ş

EMLA  T  S ARTA LE  E LERİ
STA B  M AK K T S A TAK   1. TA  1. K S M 

K T T A T ile A T A  ve Ç  M  ŞAAT A  Ş

RDİ AT  A L
A KA A ÇA KA A ÇA  A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş

HA AT  AMİ  E  H İ MET  B İR İMLERİ
STA B  BAŞAKŞ H  H Ş  HA AT AM  ve H M T B M  

ŞAAT  ile A T A  ve Ç  M  Ş
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TEMA EHİR  A
K A M AM  A SA SAT Ş  KA Ş  

 A AŞ M  Ş
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K T, A T A  ve Ç  M   ATAŞ H  Ç S  

K , S  SA  ve . .M. K H M T B AS  ve TA AT Ş

E EHİR  EMLA  TLAR  
K T ve T A T ŞAAT A  ile A T A  ve Ç  

M  Ş

İ STA B L  BA A EHİR  A A MA 
EMLA  TLAR   ETA

 K T ve T A T ŞAAT A  ile A T A  ve Ç  M  ŞAAT  Ş
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Röportaj Ğ R  E R  E

ize	eğitim	ve	kariyerinizden	kısaca	
bahsedebilir	misiniz

Aslen Mardin’li, doğma büyüme 
Ankara’lıyım. Üniversiteye kadar 
eğitimimi Ankara’da tamamladım, 
üniversiteyi kazandıktan sonra 
İstanbul’a geldim. Önce Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde lisans, 
daha sonra İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde yüksek lisans 
eğitimi aldım.

Mezun olduktan sonra da 
mesleki deneyim edinmek için çeşitli 
ofislerde çalıştım. Böylece akademik 

uygulamalar dışında piyasada 
yapılanları görme fırsatım oldu. 
Mimarlık pratiği bence halen usta 
çırak ilişkisine dayanıyor. Öğrencilik 
çalışmaları, yaz stajları, mezun 
olmadan profesyonel ofislerde 
çalışmaya başlamam gibi aktiviteler 
sayesinde, bu ilişkinin ‘çömezlik’ 
aşamasını farkında olmadan çok 
erken atlattım. Bize göre eksik olan 
noktaları tespit edip, ‘bunun daha 
iyisini nasıl yapabiliriz’ diyerek 2004 
yılında kendi ofisimizi açtık. 

Aslına bakarsanız ailemizde 

Mimarlığın 
sadece belli bir 
zümreye ait 
olmadığının 
altını çizerek, 
‘herkes için 
mimarlık’ 
anlayışı ile 
hareket ediyoruz.

ÜVEN MIMARLIK’IN KURUCUSU YÜKSEK MIMAR UĞUR ER ÜVEN 
ILE DIKKAT ÇEKEN PRO ELERINI VE KENTSEL D NÜŞÜMÜ KONUŞTUK. 
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veya yakınlarımızda meslekten 
kimse yoktu. Küçükken babamla 
birlikte, arkadaşı Mimar Yaşar 
Köroğlu’nun ofisine gitmiştik. 
Tabii o zaman bilgisayar teknolojisi 
mesleki üretime bu denli h kim 
değil  Kocaman beyaz masaların 
olduğu büyük bir salonda mimarlar 
toplanmış; gömlek kolları sıvalı, 
ellerinde kahvelerle çizim yapıyorlar. 
Gördüğüm bu fotoğraf çok hoşuma 
gitmişti, çok nezih, çok saygın 
gelmişti. İlk defa o gün mimarlıkla 
ilgili bir fikrim oldu ve “ben mimar 
olacağım” dedim. Ondan sonra 
da bütün eğitim hayatım boyunca 
başka bir meslek düşünmedim, hatta 
üniversite sınavında hatırı sayılır bir 
derece yapmış olmama, başka birçok 
mesleği seçme olanağıma rağmen 
mimarlık mesleğini tercih ettim. 
Mimarlık hik yem böyle başladı...

Tasarım	felsefeniz	nedir
Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek, sürdürülebilir, 
kalıcı, yüksek standartlara sahip, 
estetik değerleri yüksek yapılar 
üretme hedefiyle, insan ile yaşayan 
ve gerektiğinde onun ihtiyaçlarına 
göre değişebilen, sürdürülebilir 
mek nlar kurgulama bilinciyle 
tasarımlarımıza yön veriyoruz.

Yeni fikirler, yaklaşımlar ve 
materyalleri araştırarak mimari 
sınırları genişleterek, mimarlığın 
sadece belli bir zümreye ait 
olmadığının altını çizerek, ‘herkes 
için mimarlık’ anlayışı ile hareket 
ediyoruz. ‘Herkes için mimarlık’ 
derken; büyük ölçekli kentsel 
tasarım projeleri, 5 yıldızlı otel, 
metrekaresi on binlerce dolara 
satılan açık konseptli çarşılar, A 
plus lokasyonlarda A plus ofislerden 
oluşan projeler de yapıyoruz;  
şehrin banliyölerinde B gelir grubu 
projeler de, Boğaz manzaralı lüks 
projeler de, Sultanbeyli’de C sınıfı 
konutlar da, taşrada yaşayanlar 
için kırsal yapılar da üretiyoruz. 
Kaliteli mimarlık herkesin hakkı... 
Tüm bu farklı yerlerde mimari 
proje üretmek de ayrı bir çaba 
gerektiriyor. Örneğin Van’da bir 
köy evinde 3-4 aile birden yaşıyor. 
Orada geliştireceğiniz projeyle 

Türkiye’nin batısında herhangi bir 
lokasyonda geliştireceğiniz proje bir 
olamaz malum. Yurt içi olsun, yurt 
dışı olsun mümkün mertebe yerinde 
tespit yapmadan proje üretimine 
geçmiyoruz.

Edindiğimiz deneyimi tüm 
çalışanlara aktararak ve yüksek 
standartlarda bir çalışma ortamı 
yaratarak, sahip olduğumuz 
zengin potansiyel sayesinde 
tasarımlarımızda kendi özgün 
kültürümüzü yansıtabilmeyi, böylece 
farklı coğrafyalarda da adımızdan 
söz ettirerek uluslararası alanda söz 
sahibi olmayı hedefliyoruz.

izce	başarılı	bir	mimari	
pro enin	en	önemli	özellikleri	
nelerdir

Vitruvius’un söylediği gibi, 
“işlevsellik, estetik, dayanıklılık” 
tasarımda en önemli kriterler. 
Buna günümüzde bir de ekonomi 
eklendi. En işlevselini, en sağlamını, 
en estetiğini yapacaksınız ama 
bu aynı zamanda belli ekonomik 
marjlar içinde kalacak. Devamlı 
olarak yarışma halindesiniz, 
devamlı sınava tabisiniz. Siz kent 
ölçeğinde tasarımınızla ilgili hayaller 
kurarken doğal olarak birilerinin 
o projelerden ticari bir beklentisi 
var. Bunların hepsini bir potada 
eritmeniz gerekiyor, bunu başaran 
projeler de başarılı oluyor. 

Yaşadığımız kentlerde yaşanan 
sorunların önemli bir kısmı da 
mimari ve planlama eksiklerinden 
kaynaklanıyor. Çünkü insanlar 
farkında olmasa da, fiziksel mek nın 
insan davranışına etkisi çok büyük. 

Biz de, her projemizde 
çalışmamıza, ulaşımdan 
topoğrafyaya, manzaradan çevresel 
faktörlere kadar detaylı bir 
araştırma yaparak ‘kentsel ölçek’ten 
başlıyoruz. lanlanan her yapının 
siluetiyle ve insanlarda bıraktığı 
etkiyle, o yapıların sahiplerinden 
çok tüm kentlinin hafızasında 
ve hatıralarında yer edeceğinin 
bilinciyle sadece bölgeye bir mimari 
proje değil, kente yeni bir ‘kentsel 
tasarım projesi’ kazandırmaya 
çalışıyoruz. Mimariyi, yalnız iyi 
tasarlanmış - güzel yapılar inşa 

BEN, KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜ 
MEMLEKET 
MESELESİ OLARAK 
GÖRÜYORUM VE ÇOK 
ÖNEMSİYORUM.
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etme çerçevesinden bakmak yerine; 
insana ve kente yönelik bir görüşle 
kullanmayı tercih ediyoruz.

İçinde	bulunduğunuz	kentsel	
dönüşüm	pro eleri	hakkında	
bilgi	alabilir	miyiz 	Türkiye’deki	
kentsel	dönüşüm	pro elerini	nasıl	
değerlendiriyorsunuz

Kentsel dönüşümden 
bahsediliyor ama bu anlamda ciddi 
bir örnek gösteremiyoruz. İstanbul 
planlı büyüyen bir şehir değil, 
kontrol edilemeyen bir organizma 
şeklinde büyüdükçe planlanan bir 
şehir. Seneler içinde çoğunlukla 
parçalı ve hatta kimi bölgeleri 
içgüdüsel şekilde oluşmuş yerler için 
kentsel dönüşüm büyük bir fırsat 
aslında.

Bizim ofi s olarak son yıllarda 
aktif olarak görev aldığımız bir 
konu kentsel dönüşüm. İstanbul’da 
Esenler, Okmeydanı, Ataşehir 
ve Beylikdüzü bölgelerinde ve 
Türkiye’nin birçok bölgesinde, 
ilgili idareler ve yerel yönetimlerin 
desteğiyle master plan 
hazırlıklarında ve mimari proje 
üretiminde görev aldık. Şahsen 
ben, kentsel dönüşümü memleket 
meselesi olarak görüyorum ve çok 
önemsiyorum. Sağlıksız yapılar, ülke 
olarak dertli olduğumuz bir konu. 
Ancak kentsel dönüşüm yaparken 
bilinçli olmamız gerektiğini 

düşünüyorum. Mevcut binayı yıkıp 
yeniden yaptığımız zaman kentsel 
dönüşüm yapmış olmuyoruz. Elbette 
ki belli alanların kurtuluşunun 
sadece yık - yap ile sağlanacağı 
açıktır. Ancak bunun için ilgili 
bölgeyi sosyal donatıları, yeşil 
alanları ve altyapısı ile kurgulayıp 
gerçek anlamda kentsel dönüşüm 
yapmalıyız. Bunu sağlamak 
konusunda da devlete önemli görev 
düşüyor. Sadece yasayı çıkarmak 
yeterli değil. Bunun bir kentleşme 
politikası haline getirilmesi 
gerekiyor. Bu konuda insanların 
bilinçlendirilmesi ve doğru 
uygulamaların hayata geçirilmesi 
için siyasilere ve yerel yönetimlere 
büyük iş düşüyor.

rnek	aldığınız	bir	mimar,	
keşke	ben	tasarlasaydım	dediğiniz	
bir	mimari	eser	var	mı

Öğrenciliğim Üstat Mimar 
Sinan ve Sedad Hakkı Eldem’in 
yapılarını inceleyerek geçti. 
Mesleği öğrenmemde kaynakça 
oldular. Özellikle Eldem’in 1962 
yılında SSK için tasarladığı kamu 
yapıları kompleksi ve 1952 yılında 
tasarlanan Harbiye Hilton Oteli 
halen İstanbul’daki en beğendiğim 
yapılardan, geleneksel mimarimizin 
modernize edilerek, günümüz 
mimarisi için ufuk açıcı olabileceğini 
gösteren örneklerdir benim için. 

Dünya’dan da örnek 
vermek gerekirse, uluslararası 
modern mimarlığın en önemli 
temsilcilerinden olan Brezilyalı 
Mimar Oscar iemeyer’dir. 

iemeyer dökme betonunun 
estetik amaçlar için farklı yapılarda 
kullanılmasının öncülüğünü 
yapan mimarlardan biridir. 
Kendisine hayal gücünün ne olduğu 
sorulduğunda, daha iyi bir dünya 
arayışı olduğunu, mimarlığın sadece 
bir fırsat, önemli olanın ise insan 
ve hayat olduğunu belirtmiştir; bu 
görüşü de kendime yakın buluyorum 
açıkçası.

Yurt	dışı	pro eleriniz	
bulunuyor	mu

Yurt içinde ve dışında büyük 
ölçekli tasarım, projelendirme ve 
uygulama hizmetlerini bir bütünlük 
içinde ele alıyoruz. Kuruluşumuzdan 
bu yana yaratıcı, araştırma odaklı 
ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak 
uygulama deneyimleri üzerinde 
çalışıyoruz. Toplu konuttan ticari 
yapılara, eğitim yapılarından sağlık 
ve turizm yapılarına, büyük ölçekli 
kentsel tasarım projelerinden 
çok küçük ölçekli dini yapılara 
dek çok yönlü tecrübesiyle, yılda 
otuzdan fazla farklı projeye imza 
atıyoruz. Çalışmalarımızın büyük 
çoğunluğunu yurt içi projelerimiz 
oluşturuyor. Ancak rak’ta, Mısır’da, 
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Kırgızistan’da ve Cezayir’de büyük 
ölçekli projeler de yürüttük.  

Kent	kavramı	sizin	için	ne	
ifade	ediyor 	Geleceğin	kentleri	
nasıl	olacak

Çok sevdiğim bir söz var: “Ruh 
düzensizlikte nefes alamaz, ve 
nefes kentlerde bulunmaz.” Tüm 
dünyadaki yerleşim gelişmelerini 
izlediğimizde Küresel Çağın makro 
tercihinin kentlerden yana olduğunu 
görüyoruz. Günümüzde gelinen 
kentleşme oranı ulusal, bölgesel 
ve yerel düzeylerde gelişmenin 
büyük oranda kentler tarafından 
kentlerde belirleneceğini ima ediyor. 
Günümüzün kentleri, ekonomilerin 
dinamoları olarak önemli roller 
üstleniyor. Bu tespit, çağdaş kentin 
kendisi dışında çevresi açısından da 
bağlayıcılık, yaratıcılık, inovasyon ve 
üretim mek nı fonksiyonunu yerine 
getirdiğini gösteriyor. Gelecekte 
de bu yönelimin devam edeceği 
anlaşılıyor.

Günümüzde yaşanan 
sürdürülebilir yaşam çevresi 
sorunlarının pek çoğu plansız 
büyüyen kentler yüzünden oluştu. 
Diğer yandan, enerji ve kaynak 
kıtlığı gibi sorunların gelecekte 
aşılması da gene kentler tarafından 
gerçekleştirilecek. Kentte birikmiş 
kolektif bilgi, yetenek ve deneyim 
sayesinde gelişimin bu yönde 
olmasını umut ediyoruz. Çağdaş 
kentler hakkında bu iyimser umudu 
taşırken bu kentlerin aynı zamanda 
işsizlik, yoksulluk ve ayrımcılık gibi 
sorunların da kaynağı ve mek nı 
olduğunu hatırlamak gerekiyor.

Geçmişin kentlerine daha çok 
fiziksel altyapı sorunları meydan 
okurken, yaşadığımız çağda insana 
ve topluma özgü yeni ekonomik, 
sosyal ve psikolojik sıkıntılar öne 
çıkabiliyor. Artık kentin idari 
sınırları kentsel değişim ve gelişimin 
ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel 
ve çevresel gerçeğini ifade etmek için 
yeterli değil. Hem kentin yönetimi 
hem de kentin daha büyük ölçekli 
(hiyerarşik olarak üst) platformlarda 
yetkili temsili açısından farklı 
yönetim modelleri gerektiriyor. 
Küreselleşmenin işaret ettiği ufka 

baktığımızda bunu daha kolay 
kavrayabiliyoruz.

Emlak	Konut	GYO	
pro elerinde	de	yer	alıyorsunuz,	
bu	pro elerden	biraz	bahsedebilir	
misiniz 	Yeni	pro eler	de	olacak	
mı

Bugüne kadar Emlak Konut’un 
gerek hasılat paylaşım modeliyle, 
gerekse kendi geliştirdiği projelerde 
yer alma fırsatı bulduk. Hem sosyal 
konut hem de yüksek nitelikli konut 
özelliğindeki toplu konutlar, master 
plan, kentsel tasarım projeleri, 
ticaret, eğitim, dini ve sosyokültürel 
yapılar sınıflarında birçok projeye 
imza attık.

Halen üzerinde çalışmakta 
olduğumuz, Emlak Konut GYO’nun 
Halkalı’da geliştirmekte olduğu, 
yaklaşık bir milyon metrekarelik 
arsa alanına sahip olan Halkalı 
Kentsel Tasarım projelerini 
yürütmekteyiz. 

Gelecek	hedefleriniz	hakkında	
bilgi	alabilir	miyiz

Aslında bu çok yönlü bir 
soru, elimden geldiği kadar kısa 
kısa cevaplamaya çalışayım. 
Genel çerçeveden başlayacak 
olursak, ülkemizde sanatın hiçbir 

EMLAK KONUT, 
TÜRKİYE’NİN 
YÜZ AKI 
KURUMLARINDAN 
BİR TANESİ. 
UMUYORUM, GEREK 
MALİ GEREKSE 
MİMARİ ALANDAKİ 
BAŞARILARI 
ARTARAK DEVAM 
EDECEK VE 
ÜLKEMİZDEKİ DİĞER 
BENZER YAPILAR 
İÇİN ROL MODEL 
OLMAYA DEVAM 
EDECEKTİR.

alanında sanatçının yeterli değeri 
gördüğünü düşünmüyorum, buna 
mimarlar da dahil. Ülkemizde 
mimarın ve mimarlık pratiğinin 
daha iyi bir noktaya taşınması için 
meslektaşlarımla birlikte elbirliğiyle 
bir farkındalık oluşturmak 
istiyorum. Ofis ölçeğinde, 
Özgüven’in ulusal çapta olduğu gibi 
uluslararası alanda da takip edilen 
bir ofis olabilmesi için ekibimize 
ve mesleki yatırımlara devam 
etmek istiyorum. Şahsi olarak da, 
ofisimiz bünyesinde bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonrasında da 
gerek firmamıza yıllarını vermiş 
arkadaşlarımı, meslektaşlarımı 
her türlü ticari kaygının dışında 
tutarak yaşam kalitelerini ve refahını 
artırmak; gerekse ofisimizden 
ayrılıp kendi ofisini açmak isteyen 
meslektaşlarımı destekleyip 
firmamızın bir tür ‘eğitim kurumu’ 
veya ‘mesleki altyapı’ misyonunu 
sürdürmesi için gerekli şartları 
korumayı hedefliyorum.
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 H E R  Y Ö N Ü Y L E 

BÜTÇE AÇIĞI
ütçe	Açığı:	İsminden	
de	anlaşılacağı	üzere	
bütçe	giderlerinin	
gelirlerden	fazla	
olması	durumuna	
bütçe	açığı	
denmektedir.	Bütçe	
açığı	bütçenin	
yapıldığı	dönemde	
öngörülemeyen	ya	

da	öngörülen	açıktan	beklenmedik	
nedenlerle	sapmalardan	meydana	
gelebilir.	Yetkili	otoriteler	
açığı	kapatmak	için	genellikle	
borçlanma	araçlarını	kullanırlar.	
Bu	başlık	altında	inceleyeceğimiz	
kavramlar	aşağıdaki	şekilde	
olacaktır.

a)Merkezi Yönetim Bütçe Açığı
b)Kamu Kesimi Borçlanma 

Gereği
c)Faiz Dışı Fazla
a)Merkezi Yönetim Bütçe Açığı:
Merkezi yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin gelir ve gider 
tahminlerini gösteren bütçedir.

b)Kamu Kesimi Borçlanma Gereği:
Kamu kesiminin bir mali 

yıl içerisindeki harcamalarının 

gelirlerini aşması durumunda oluşan 
meblağ Kamu Kesimi Borçlanma 
gereğidir. Kamu açığının fazla 
olması borçlanma gereğini artıracak 
ve ülke içindeki tasarrufl arın 
daha fazla kamuya kaymasına yol 
açacaktır. Yurt içi tasarrufl arın açığı 
karşılamaması durumunda yurt 
dışından borçlanılmaya gidilecektir. 
Yüksek Kamu Kesimi Borçlanma 
gereği hem faizleri yukarı taşıyacak 
hem de özel sektöre fon aktarılması 
imkanını azaltacaktır. Bu da 
ekonomik büyüme üzerinde olumsuz 
etki yapacaktır.

c)Faiz Dışı Fazla:
Bütçede önceki yılların 

borçlanması nedeniyle ödenmesi 
gereken faiz ödemeleri de 
olmaktadır. Cari dönemdeki 
bütçe gelirlerinden faiz ödemeleri 
haricindeki giderlerin düşülerek 
yapılan hesaplamadır. Buradaki 
amaç faiz ödemeleri olmadan 
bütçenin fazla ya da açık verip 
vermediğini saptamaktır. Bu 
nedenle yüksek borç yüküne 
sahip ekonomiler faiz dışı fazla 
verebildikleri takdirde faiz 

Haber B İ R  A R A M  B İ R  A A L İ
Yazan: Hakan Akbulut

yüklerinin gelecek yıllara olan etkisini 
azaltmaya çalışmaktadırlar.

Şekil 1’e baktığımızda 2001 yılında 
‘Merkezi Yönetim Bütçesi’ndeki 
açığın GSYH oranının 2001 yılında 
11,6 ile en yüksek seviyede olduğunu 
görüyoruz. Yıllar itibarıyla sadık 
kalınan bütçe disiplini sayesinde bu 
oranın kademeli olarak düştüğünü 
görüyoruz. Global ekonomik krizin 
etkilerinin zirveye çıktığı 2009 
yılında tekrar bir sıçrama olsa da (5,3) 
bütçe açığının tekrar düşüş trendine 
girdiğini görmekteyiz. Bu kapsamda, 
son yıllarda elde edilen en büyük 
kazanımlardan biri de bütçe açığı 
alanında görülmüştür. Türkiye hem 
GSYH rakamını arttırmayı başarmış 
hem de istikrarlı bir şekilde uyguladığı 
mali disiplin sayesinde bütçe açıklarını 
düşürmüştür. Uzun yıllar faiz dışı 
fazla vermeye özen gösterilmiş olması 
da bütçe dengelerine oldukça önemli 
oranda katkı sağlamıştır. Elde edilen 
bu bütçe performansı ile yalnızca 
gelişmekte olan ülkelere kıyasla değil, 
Avrupa Birliği ortalamalarının da çok 
altında bütçe açıkları oluşmuştur. 
Bütçe açığı alanında yaşanan olumlu 
performansın en önemli etkilerini 
enfl asyon, kamu kesimi borçlanma 
gereği ve faiz oranları üzerinde 
görmekteyiz.

Yine şekil 2’de AB Tanımlı 
Genel Yönetim Bütçe Açığı’nın 
GSYH’ye oranına baktığımızda 
da bütçe açığında 2001 yılından 
itibaren ciddi düşüşün yaşandığını 
görmekteyiz. 2001 yılında bütçe 
açığının GSYH’ye oranının yüzde 
23,7 olduğu görülmektedir. Özellikle 
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2004 yılından itibaren bu oranda 
önemli ölçüde düşüş yaşanmış ve 
2009 yılında yaşanan global krizin 
etkisiyle oluşan yükselişi saymazsak 
yüzde 1 seviyesinde hareket 
etmiştir. Maastricht kriterine göre 
yüzde 3 olan bu alanda Türkiye 
ekonomisi Maastricht kriterinden 
daha iyi bir bütçe gerçekleşmesi ile 
karşılaşmıştır. AB ülkelerinin bütçe 
açığına baktığımızda Türkiye’nin 
sadece kendi içinde yıllar itibarıyla 
bütçe açığını düzeltmekle 
kalmadığını ve Avrupa Birliği’ne 
üye ülkelerin daha üstünde bir 

performans 
gösterdiğini 
görmekteyiz. 
Pek çok 
gelişmiş 
Avrupa Birliği 
üyesi ülkeden 
çok daha 
düşük bir 
açık rakamı 
oluşmuştur. 

Şekil 3’te 
de Türkiye 
ekonomisinin 
yıllar itibarıyla 
kamu kesimi 
borçlanma 
gereği 
alanında 
göstermiş 
olduğu 
performans 
görülmektedir. 

Grafikten 
de görüleceği gibi 90’lı yıllarda 
KKBG’ nin GSYH’ye oranı yüzde 
7 seviyesindedir. Bu oran yaşanan 
ekonomik krizin etkisiyle 2001 
yılında yüzde 11,8 ile tavan yapmış 
ve 2003 yılından itibaren hızlı bir 
şekilde düşmeye başlamıştır. Yine 
2009 yılında yaşadığımız global 
krizde bu oran yüzde 4,8 seviyesine 
gelmiş ancak tekrar hızlı bir düşüş 
yaşayarak yüzde 1 seviyesinin altına 
gelmiştir. Türkiye ekonomisinin 
bugüne kadar gerek ülke içinden ve 
gerekse ülke dışından kaynaklanan 
sorunlara karşı bu kadar sağlam 
durabilmesinin altında yatan en 
önemli sebep bu disiplin olmuştur.

ŞEKIL 

ŞEKIL 

ŞEKIL 

AB ÜLKELERİNİN 
BÜTÇE AÇIĞINA 
BAKTIĞIMIZDA 

TÜRKİYE’NİN 
SADECE KENDİ 
İÇİNDE YILLAR 

İTİBARIYLA 
BÜTÇE AÇIĞINI 
DÜZELTMEKLE 

KALMADIĞINI VE 
AVRUPA BİRLİĞİ’NE 

ÜYE ÜLKELERİN 
DAHA ÜSTÜNDE 

BİR PERFORMANS 
GÖSTERDİĞİNİ 

GÖRMEKTEYİZ. 
PEK ÇOK GELİŞMİŞ 

AVRUPA BİRLİĞİ 
ÜYESİ ÜLKEDEN 

ÇOK DAHA DÜŞÜK 
BİR AÇIK RAKAMI 

OLUŞMUŞTUR. 
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K E L L E R  W I L L I A M SRöportaj

I
adetlerini de yüzde 100’ün üzerinde 
artırmayı başardık.

Müthiş bir ivme ile yükselen bu 
rakamların arkasındaki en önemli 
sır ise insanlarımızı sürekli olarak 
geliştirmeye olan bağlılığımız. 2016 
yılı içerisinde danışmanlarımıza 
1646 gün ve 5110 saatin üzerinde 
eğitim ve koçluk desteği verdik.

2016 yılı, 2017 yılı için bize 
cesaret ve ümit verdi. Geçtiğimiz 
dönemde başardıklarımız, ileride 
başaracaklarımızın bir göstergesi. 
Değişen piyasa koşullarına rağmen 
Keller illiams Türkiye, büyümeye, 
büyütmeye, daha üretken olmaya 
devam edecek. Danışmanlarının 
gelirlerini daha fazla artırarak, 
firmamıza güvenip yatırım yapan 
iş ortaklarımızın daha karlı işletme 
sahipleri olmasını hedefliyoruz.  

2017 yılı sonuna kadar İstanbul 
ve Ankara’nın seçkin ilçelerinin 
yanı sıra Adana, Bursa, Antalya, 
Konya başta olmak üzere doğru iş 
ortaklarını bulduğumuz illerimizde 
büyümeye devam edeceğiz. Yıl sonu 
hedefimiz, 22 bölge müdürlüğü 
ve 1400 danışman ile ailemizi 
büyütmek.

Global	portföyünüz,	yabancı	
yatırımcıların	Türkiye’den	konut	
almasını	da	sağlıyor.	Yabancıların	
en	çok	tercih	ettiği	bölgeler	ve	
pro e	tipleri	neler	oluyor

Sön dönemde yabancı 
yatırımcıların ilgisinde bir düşüş 
gözlemlememize rağmen başta 
İstanbul olmak üzere, sahil 
şeridindeki illerimiz ve son dönemde 
Trabzon, Bursa ve konjonktürel 

Son dönemde Trabzon, Bursa ve 
konjonktürel sebeplerden dolayı Gaziantep, 
Şanlıurfa, Hatay, Adana Mersin gibi 
illerimizde yabancı ilgisi devam ediyor.

eller illiams Türkiye 
Başkanı Emre Erol, gayrimenkul 
sektörünü Emlak Konut’a 
değerlendirdi.

2016	Keller	 illiams	için	nasıl	
bir	yıldı 	2017’deki	hedefleriniz	
hakkında	bilgi	alabilir	miyiz

2016 yılı, Keller illiams’ın 
büyümeye devam ettiği bir yıl oldu. 
Bugün, Keller illiams Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs’ta 11 bölge müdürlüğü 
ve 700’e yakın gayrimenkul 
danışmanıyla çalışmalarına tüm 
hızıyla devam etmektedir. Geçen yıla 
oranla danışman sayımızı yüzde 50, 
gelirlerini yüzde 80 oranında ve satış 
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“HER SEKTÖRDE OLDUĞU GİBİ GAYRİMENKUL PİYASALARINDA DA DEĞİŞİM YAŞANIYOR. SEKTÖRÜN HER 
OYUNCUSUNUN BU DEĞİŞİMİ FARKINDA OLMASI, KABUL ETMESİ VE PİYASA İLE BERABER DEĞİŞMESİ 

GEREKTİĞİNE İNANIYORUM. GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA, ŞİRKETİNİ, NAKİT AKIŞI VE BÜTÇESİNİ İYİ YÖNETEBİLEN 
FİRMALARIN FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEĞİNİ, DİĞER OYUNCULARIN İSE GİDECEĞİNİ, BU DURUMUN 
DA, UZUN SOLUKTA SEKTÖRÜN DAHA SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM. ”faaliyete geçti ve bugün 5 il ve Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 700’e 
yakın gayrimenkul danışmanımız ile 
büyümeye devam ediyoruz.

ranchise	sisteminiz	hakkında	
bilgi	verir	misiniz 	Şartlarınız	
ve	sizin	bu	süreçte	sunduğunuz	
hizmetler	neler	oluyor

Bizim için nerede değil, kiminle 
iş birliği içerisinde olduğumuz 
her şeyden daha önemlidir. Keller 

illiams kültürünü, sistem ve 
modellerini benimseyen, gelişime ve 
eğitime açık, lider ruhlu girişimciler 
ile uzun soluklu bir iş birliğine 
girmek istiyoruz. Onların karlı bir 
işletmeye sahip başarılı liderler 
olmaları için danışmanlarımızı 
ve yatırımcılarımızı başta eğitim 
ve koçluk, teknoloji, pazarlama 
ve fi nansal varlıklarını büyütüp 
yönetebilecekleri model ve 
sistemlerle sürekli olarak 
destekliyoruz.

Biz, franchise satmıyoruz, uzun 
soluklu iş birlikleri yaratıyoruz. 
Adaylarımız ile yaklaşık 1-2 ay 
süren mülakat döneminden 
sonra birlikte yatırım yapılması 
planlanan bölgenin dinamiklerine 
bağlı olarak bölgenin rakamlarını 
çalışıyoruz. Söz konusu bölgenin 
yatırım bedelini de iş planımızı 
oluşturduktan sonra belirliyoruz. 
Bölgenin dinamiklerine göre 
yatırım bedeli de farklılık 
göstermektedir. 

kalbi. Uzun yıllardır göç almanın 
yanı sıra yabancıların da ilgisini 
çekiyor. Dolayısıyla, İstanbul her 
zaman değerini korumuş ve hatta 
sürekli artış göstermiştir. Bir konut 
alırken ne amaçladığınız önemli: 
yatırım amaçlı bir ev ile içerisinde 
hayat kuracağınız bir ev yatırımı 
arasında farklılıklar olabilir. 

Son yıllarda İstanbul doğu ve 
batı ekseninde büyüyor. Avrupa’da 
Bahçeşehir, Başakşehir, Esenyurt, 
Beylikdüzü gibi bölgeler ve 
Anadolu’da Kurtköy, Sancaktepe, 
Çekmeköy hatta İzmit’e kadar 
uzanan bölgelerdeki ulaşılabilir yeni 
konut stoku bu bölgeleri daha cazip 
hale getirmektedir. 

Bununla beraber İstanbul’un 
merkezi ve eski semtleri özellikle 
kentsel dönüşümün etkisiyle 
müthiş bir değişim yaşıyor. Şehir 
genişlerken, şehrin merkezi de 
değerleniyor. Arz ve talep arasındaki 
dengenin değişmesi, alıcılar 
için avantajlı yatırım fırsatları 
sunmaktadır.

Türkiye	pazarına	girdiğinizden	
beri	sağladığınız	istihdam	ve	
büyüme	oranlarını	öğrenebilir	
miyiz

2013 yılında, Keller illiams’ı 
Avrupa’da ilk defa Türkiye 
’de temsil etmeye başlayarak 
altyapı çalışmalarımıza başladık. 
2014 yılı ocak ayında ilk bölge 
müdürlüğümüz dört danışman ile 

sebeplerden dolayı Gaziantep, 
Şanlıurfa, Hatay, Adana Mersin 
gibi illerimizde yabancı ilgisi devam 
ediyor.

İstanbul’da	hangi	bölgelere	
yatırım	yapmak	avanta lı	olacak

İstanbul, hem ülkemizin hem 
de dünyanın en gözde kentlerinin 
başında geliyor ve bir dünya markası 
konumunda. Tarihsel dokusunun 
yanı sıra iş hayatının ve ekonominin 

BİZ, FRANCHISE SATMIYORUZ, 
UZUN SOLUKLU İŞ BİRLİKLERİ 

YARATIYORUZ.

Şanlıu a atay



78 E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 7

Analiz S AT  R A R

Türkiye’de konut 
satış eğilimleri

on dönemde açıklanan raporlar, 
Türkiye’deki konut satış eğilimleri 
konusunda önemli bilgiler sunuyor. 
Raporlara göre İstanbul, Ankara, 
İzmir hala en çok konutun satıldığı 
iller. Ancak İzmir’in Aralık ayında 
diğer şehirlere göre daha hareketli 
olduğu görülüyor. Ayrıca Türkiye’de 
en verimsiz ay kabul edilen Ocak 
ayında bile pazar hareketliydi, saatte 
128 konut el değiştirdi.

ARALIK’TA İZMİR YÜKSELİŞTEYDİ
Eva Gayrimenkul Değerleme’nin her ay düzenli 

olarak yaptığı sektör analizine göre, Türkiye genelinde 
konut satışları 2016 Aralık sonu itibarıyla geçen yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 4,04 artış kaydetti. Raporda, 2016 
Aralık sonu itibarıyla geçen yıla kıyasla konut satışlarında 
İstanbul’da yüzde 3, Ankara’da yüzde 1 azalma olduğu, 
İzmir’de ise yüzde 4,5 oranında arttığı belirtiliyor. 

eriskop Analiz’in 2017 Ocak ayı raporuna göre 
Aralık ayı itibarıyla son bir yıllık süreçte, konut kredisi 
kümülatif değişimi yüzde 14,4 artış gösteriyor. Geçen 
yılın aynı döneminde yüzde 14,2 büyüyen konut kredileri 
bu yıl yüzde 14,4 büyüdü. Raporda, kredi miktarının 
2017’nin ilk çeyreğinde hareketleneceği öngörülüyor.

eriskop Analiz’in 2017 Ocak verilerini 
değerlendiren Eva Gayrimenkul Değerleme Genel 
Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2016 Aralık sonu 

itibarıyla Türkiye genelinde toplam konut satışlarının geçen 
yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,04 arttığını kaydetti.

VERİMSİZ AYDA YÜKSEK SATIŞ
TÜİK’in Ocak satış rakamlarına ilişkin raporu da bir 

başka gerçeği ortaya çıkardı. Müteahhitlerin en verimsiz ay 
dediği Ocak ayında satışlar hareketliydi. Türkiye genelinde 
ocak ayında el değiştiren konut sayısı, gecen yılın aynı ayına 
göre yüzde 12,8 artarak 95 bin 389 oldu. Müteahhitler, soğuk 
kış günlerine rağmen uygun ödeme koşullarının yüksek 
satışta etkili olduğunu söyledi. 

Türkiye genelinde Ocak ayında saatte 128 konut el 
değiştirdi. Satılan toplam konut sayısı 95 bin 389 oldu. 
Geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 12,8’e ulaştı. 

SATIŞIN ŞAMPİYONLARI DEĞİŞMEDİ
Rakamlara göre, satışın şampiyon illerinde hala bir 

değişiklik gözlenmiyor. Hala İstanbul, Ankara, İzmir en 
yüksek satış yapılan iller

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 807 konutla en yüksek 
payı aldı. İstanbul’u, 10 bin 686 konut satışıyla Ankara, 5 
bin 665 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller ise 
8 konutla Hakkari, 11 konutla Ardahan, 48 konutla Şırnak 
olarak kayıtlara geçti. 

Ocak ayında ipotekli konut satışları yüzde 35,4 artış 
göstererek 35 bin 993’e yükseldi. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,7 olarak belirlendi. 
Diğer konut satışları, ocakta 2016’nın aynı ayına göre yüzde 
2,5 artarak 59 bin 396 oldu. 

Türkiye’de en verimsiz ay kabul edilen Ocak ayında bile 
pazar hareketliydi, saatte 128 konut el değiştirdi.

Haber: Selma ŞENOL
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İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI OCAKTA 
GEÇEN YILIN AYNI AYINA KIYASLA 
YÜZDE 15 ARTIŞ GÖSTEREREK 51 

BİN 154’E ÇIKTI.

KONUT FİYAT ARTIŞINDA GERİLEDİK
Uluslararası ara Fonu ( MF) dünyada konut 

fiyatlarının en çok arttığı ve en fazla düştüğü ülkeleri 
sıraladı. ‘Küresel Konut İzleme Raporu’nun 2016 üçüncü 
çeyrek sonuçlarını yayımlayan MF’nin verilerine göre 64 
ülke arasında konut fiyatları yüzde 13 artışla en fazla Yeni 
Zelanda’da yükseldi. Brezilya ise yüzde 20’lik düşüşle ev 
fiyatlarının en çok azaldığı ülke oldu. 

Türkiye, yüzde 5.5 ile dünyada konut fiyatları en fazla 
artan 18’inci ülke olurken 2015 yılının aynı döneminde 
yüzde 10.4’lük artışla 7’nci sırada yer alan Türkiye’nin 11 
basamak gerilediği görüldü.

Öte yandan MF verilerine göre dünyada konut  
fiyatı - kira makasının en açık olduğu ülke, önceki yıllarda 
olduğu gibi yine Türkiye oldu. Konut fiyatı kira rasyosu 
endeksinde 2010 yılı 100 kabul edildiğinde, 2016 yılında 
148.8 ile Türkiye birinci sırada yer aldı. Satın alınan 
evin kiraya verildiği durumda kaç yıl sonra alış fiyatını 
yakalayabileceğini gösteren yatırım geri dönüş süresinin 
en uzun olduğu ikinci ülke Yeni Zelanda olurken, İsrail 
üçüncü, İsveç dördüncü, Kanada beşinci sırada yer buldu.

MF raporuna göre, yatırım geri dönüş süresinin en 
kısa olduğu ülkeler sırasıyla Rusya, İspanya, Hollanda, 
Yunanistan ve Estonya oldu. 

BÜYÜME HIZI YAVAŞLADI
2015 yılında, 44 ülke arasında reel konut kredisi 

artışında yüzde 17’lik büyüme ile birinci sırada yer alan 
Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 0.1’lik büyüme ile 29’uncu 
sıraya geriledi. Reel konut kredisi hacmi en fazla büyüyen 
ülke yüzde 14.8’lik artışla Meksika oldu. Bu ülkeyi yüzde 
14.4’lik artışla Filipinler ve yüzde 10.4 ile Çin izledi. Reel 
konut kredisi hacmi en çok azalan ülke yüzde 9.9’luk 
düşüşle Brezilya oldu. Bu ülkeyi yüzde 8.1’lik kayıpla 
İrlanda ve yüzde 7’lik azalışla Slovenya izledi. 

YABANCIYA KONUT SATIŞI 
4 YILDA YÜZDE 49 ARTTI

Yabancıların Türkiye’deki konutlara yönelik ilgisi 
2016 yılında da devam etti. Buna göre, 2013’te yabancıya 
satılan toplam konut sayısı 12 bin 181 iken, bu rakam 
yüzde 55,6 artışla 2014’te 18 bin 959’a yükseldi. Söz 
konusu sayı, 2015’te 2014’e göre yüzde 20,4 artarak 22 
bin 830’a ulaştı. Yabancıların satın aldığı konut sayısı 
geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,3 azalarak 18 bin 
189’a geriledi. Son 4 yılda ise yabancılara yönelik konut 
satışı yüzde 49 artış gösterdi. 

44 BİN KONUT İLK DEFA SATILDI
İlk defa satılan konut sayısı yüzde 10,4 artarak 44 

bin 235’e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın 
payı yüzde 46,4 oldu. İkinci el konut satışları ocakta 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artış göstererek 
51 bin 154’e çıktı. Aynı dönemde yabancılara yapılan 
konut satışları da bin 386 olarak hesaplandı.
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9. yüzyıldan bu yana Tuzla 
sahil şeridinde yerleşik 
hayatın sürdüğü biliniyor. 
Cumhuriyet sonrası 
yıllarda, İzmit Körfezi ile 
İstanbul arasındaki ulaşım 
hareketliliği sebebiyle 
Hereke, Gebze, Darıca 
ve Tuzla gelişim gösterdi. 
1936 yılında müstakil 
belediye olan Tuzla, 1951 
yılında Kartal ilçesi’ne 
bağlanmış, 1987 yılında ise 

endik ilçesinin kurulması birlikte 
endik ilçesine geçmiş. Son olarak, 

27.05.1992 tarihindeki Bakanlar 
Kurulu Kararı ile endik ilçesinden 
ayrılarak yeniden Tuzla adı altında 
müstakil bir ilçe oldu. E-5 üstünde 
de hızlı bir gelişme kaydeden ilçe, 
tersaneler bölgesinde yapılan 
yatırımla önemini arttırdı. Bölgedeki 
işçi sayısına bağlı olarak, nüfusunda 
da oldukça artış yaşadı. 

Eva Gayrimenkul 
Değerleme Lisanslı 
Değerleme Uzmanı 
Şeyma Şehirli, bizim 
için her geçen gün 
gelişen Tuzla bölgesini 
değerlendirdi.

Konut alanında 2000 yılı ve 
sonrasında önemli ölçüde yatırım 
yapılan Tuzla ilçesi, özellikle 
son yıllarda İstanbul merkezde 
yaşanan arsa arzı sıkıntısı ve 
gayrimenkul sektöründe de yaşanan 
hareketlenmenin etkisi ile cazip bir 
bölge konumuna yükselmektedir. 
E-5 Karayolu yakın çevresindeki 
boş arsaların fazla olması nedeniyle 
de inşaat firmaları tarafından ilgi 
görmektedir. 

Tuzla bölgesindeki konut 
projeleri incelendiğinde; konutların 
büyük kısmının Aydınlı bölgesinde, 
kalan kısmının ise Tuzla sahiline 
yakın bölümde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bölgenin sanayi 
kenti olan Kocaeli’ye yakın 
olmasından dolayı, İstanbul’dan 
kopmak istemeyen sanayi çalışanları 
için Tuzla iyi bir yaşam alanı olarak 

E-5 üstünde de hızlı bir gelişme kaydeden 
ilçe, tersaneler bölgesinde yapılan yatırımla 
önemini arttırdı.
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 TUZLA’NIN 
DEĞERI ARTIYOR

BİRİM DEĞERİ 6.000 TL 
VE ÜSTÜ KONUTLARDA 

YIL GENELİNDE 
FİYATLARDA ARTIŞ 

OLMAYACAĞI 
ÖNGÖRÜLMEKTE.
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görülmektedir. endik-Kurtköy 
bölgesi gibi son dönemlerde toplu 
konut olarak gelişimini sürdüren 
bu bölgede de farklı tip ve tarzlarda 
konut siteleri bulunmaktadır. 
Bölgede İzmit-Gebze bölgesinde 
çalışan yöneticelerin tercih 
ettiği bazı lüks konut projeleri, 
villa tipinde site olup fiyatların 
bölge genelinin üzerinde olduğu 
söylenebilir. Bölgedeki konut 
projelerinde fiyatların yaklaşık 
2.000 TL m2 – 5.800  TL m2 
(KDV’den arındırılmış fiyatlardır) 
gibi geniş bir aralıkta değiştiğini 
görmekteyiz. Ayrıca bölgede 
dairelerin şerefiyelerine göre 10.000 
TL m2 gibi birim fiyatlara da 
rastlamak mümkün. Bölgede mevcut 
2016 yılı ağırlıklı bölge ortalaması 
ise 3.800 TL m2 olarak tespit 
edilmiştir. 

Bugün Cami Mahallesi’nde inşa 
edilmiş olan ‘Tuzla Marina rojesi’, 
ilçeyi gelişim grafiğindeki en üst 
noktaya taşımış durumdadır. 750 
tekne kapasitesi ile ülkenin en büyük 
marinalarından biri olma özelliğine 
sahip olan Tuzla Marinası, Viaport 
Marina otel, alışveriş adası, tema 
park, akvaryum ve iş merkezinden 
oluşmakta, bununla beraber 
Türkiye’nin ilk ve tek 6 fonksiyonlu 
projesi olarak adlandırılmaktadır. 
Marina ve alışveriş bölümleri Mayıs  
2015 tarihinde kullanıma açılmıştır.  
Denizin üzerine konumlanacak 
otel ve binlerce deniz canlısının 
içerisinde bulunacağı Türkiye nin 
‘en uzun tüneline sahip’ akvaryum 
ise 2016 yılında hayata geçirilmiştir. 
İlçe merkezinde yapılan gözlemlerde 
ilçenin günübirlik ziyaretçi sayısının 
oldukça artmış olduğu ve Şelale 

ark Tesisleri’nden marinaya 
ulaşımı kolaylaştıracak nostaljik 
tramvay çalışmalarının yapıldığı, 
zemine taşıyıcı rayların döşendiği 
tespit edilmiştir. Aynı amaç ile 
önümüzdeki zaman içerisinde 
D-100 Karayolu ile sahil arasında 
ulaşımı sağlamak amacıyla Havaray 
projesi inşa edilecektir.

Gebze - Orhangazi - İzmir 
Otoyolu ve İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü projesi hayata 

geçtiğinde Yalova’nın İstanbul, 
Kocaeli ve Bursa ile bütünleşmesine 
önemli katkılar sağlaması 
beklenmektedir. Körfez geçişi projesi 
ile kara ulaşımının yanı sıra bölge 
limanların, marinaların ticaretteki 
etkinliği de önemli ölçüde artacaktır. 

roje sayesinde, Yalova ilinin 
İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük 
metropollere ulaşımı kolaylaşacak, 
ulaşılabilirliğin artmasıyla da 
ekonomik hayatta canlanma ve 
özellikle sanayi üretiminin artması 
sonucunda çevre illerden Yalova 
iline doğru olan iç göçün hızlanması 
ile birlikte nüfusun artması 
beklenmektedir. Son dönemde en 
çok konut satışının yapıldığı endik 
ilçesi de Körfez Geçişi projesinden 
en çok etkilenecek bölgeler arasında 
yer almaktadır. Önümüzdeki 
dönemde insanlar, İzmit’ten 
hatta Bursa’dan İstanbul Anadolu 
Yakası’na çalışmak için gelebilecek  
ve aynı şekilde Anadolu Yakasından 
Bursa’ya kolaylıkla gidilebilecek. 

EVA Gayrimenkul Değerleme 
Danışmanlık olarak hazırladığımız 
2016 İstanbul Markalı Konut 
Sektör Raporuna göre bu bölge 
2013 senesinde yüzde 12, 2014 
senesinde yüzde 18, 2015 senesinde 
yüzde 19 ve 2016 senesinde yüzde 
14 fiyatı artmıştır. Son dört yılda 
bileşik olarak bakıldığından konut 
fiyatlarının yüzde 80 arttığı bir 

SON DÖNEMDE EN 
ÇOK KONUT SATIŞININ 

YAPILDIĞI PENDİK 
İLÇESİ DE, KÖRFEZ 

GEÇİŞİ PROJESİNDEN 
EN ÇOK ETKİLENECEK 
BÖLGELER ARASINDA 

YER ALMAKTA.

bölge olarak İstanbul’da 34 adet 
bölge toplamı bileşik değer artışı 
sıralamasında 20. sıradadır.

Ulaşım bağlantılarının gelişmesi 
ve erişilebilirliğin artması ile 
bölgede önceki yıllara benzer değer 
artışlarının yaşanacağı söylenebilir.

2017 yılı ve sonrasında özellikle 
yeni konut ihtiyacı devam edecek, 
bu yüzden erişilebilir fiyatta konut 
geliştirilebilen bölgelerde üreticiler 
satışlarında zorlanmayacak ama 
metrekare fiyatı 6.000 TL üzerinde 
konutlarda alıcı daha temkinli 
olacak. Bu nedenle birim değeri 
6.000 TL ve üstü konutlarda yıl 
genelinde fiyatlarda artış olmayacağı 
öngörülmektedir.
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TU LA’NIN S OT ANALI I SOM Kurumsal Gayrimenkul eğerleme  
Emlak Konut için Tuzla’nın S OT analizini çıkardı.

GÜÇLÜ YÖNLER
• luslararası öneme sahip 1  

ve T M bağlantıları üzerinde 
yer alması

• Hizmet merkezi stanbul ile 
sanayi merkezi Kocaeli aksı 
üzerinde yer alması ve her iki 
merkeze olan yakınlık

• Tersane ve SB’nin bölge 
ekonomisine kattığı artı değer

• l e sınırları i erisinde 
yapılaşmaya uygun alanların 
oransal azlalığı

• Mercan bölgesinin yazlık ve 
turistik onksiyon a ısından 
önemi

• Mevcut meskun bölgelerinin 
genel olarak planlı gelişmiş 
olması

• l e sınırları i erisine ve yakın 
lokasyonda yer alan üniversite 
ve teknolo i enstitüleri

• Tuzla Marina ro esi’nin, turizm 
potansiyeli 

ZAYIF YÖNLER
• Kadıköy  Tavşantepe 

metro bağlantısının bölgeye 
ulaşmaması

• Tersane ve SB’nin yarattığı 
evre kirliliği

• Kentsel altyapının artan 
kentleşme ve nü usa yetersiz 
kalması

• stanbul kent merkezi ile toplu 
taşıma ilişkisinin karayolu ile 
sınırlı kalması

• zun bir sahil şeridine sahip 
olmasına karşın deniz suyu 
kalitesinin düşük olması

• enizyolu ulaşımının yetersizliği

Bölgede markalı konut piyasası akti  olarak  
yılında başlamış olup 1  yıldır yaklaşık 7 arklı 

rma rekabet etmektedir. Bölgede arsa arzının 
azla olması sebebi ile markalı konut pro e sayısı 

1  yılından itibaren artmaya başlamıştır.

TUZLA 
L E I
I

LI I

KONUT  T I P I 
DAĞ I L I M I

Bölgede en ok 1 1, sonrasında 
ise 1 ve 1 konut tipinin 

üretildiği görülmektedir.

TEHDİTLER
• 1. derece deprem kuşağı i erisinde yer alması
• Tersaneler bölgesinin il ede yarattığı evresel kirlilik
• iyade okulunun bütüncül kentsel gelişimi engellemesi ve tampon bölge etkisi
• Artan sanayi alanlarının mevcut konut bölgeleri ile i  i e ge mesi sonucunda yaşam kalitesinin zayı ama tehlikesi
• eri sanayi ve arıtma tesislerinin varlığı

FIRSATLAR
• Sabiha ök en Havaalanı’na 

yakın mesa ede yer alması
• l e sınırları i erisinde ge ecek 

olan Kaynarca  Tuzla metro 
pro esi

• Tamamlanması planlanan 
Marmaray aksı üzerinde yer 
alması

• K mil Abduş ölü turizm 
potansiyeli

• apılaşmaya müsait boş 
arsa varlığının gayrimenkul 
gelişimine uygun bir altyapı 
sunması

• Kentsel dönüşüme yönelik 
yasal düzenlemeler ve teşvik 
uygulamaları
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Gayrimenkul 
sektöründe bir ilk!

OKİ öncülüğünde 
gayrimenkul sektöründe 
bir ilke imza atılıyor. 

Sermaye iyasası Kanunu 
ile 2016’da yenilenen 
Gayrimenkul Sertifikası arzı 
tebliği sonrasında, ilk kez 
Gayrimenkul Sertifikası, 
İstanbul Başakşehir’de bu 
yılın Şubat ayında inşaatına 
başlanan ark Mavera 3 
projesi ile halka sunuluyor. 

Gayrimenkul sektöründe 
yeni bir finansal yatırımı aracı 
olacak sertifika ile gayrimenkul 
alacak birikimi olmayan 
küçük yatırımcı, gayrimenkul 
projelerinden pay satın alarak 
projelere topraktan ortak olabilecek. 
İlk Gayrimenkul Sertifikası İstanbul 

Başakşehir’de bu yılın Şubat ayında 
inşaatına başlanan ark Mavera 3 
projesi ile halka sunuluyor. 

Resmi Gazete’de 2016 yılında 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
Gayrimenkul Sertifikası, TOKİ 
öncülüğünde hayata geçiyor. 
Gayrimenkul ve inşaat sektörün 
için yeni bir finansal araç olan 
Gayrimenkul Sertifikası, Makro 
İnşaat’ın ark Mavera 3 projesi 
ile halka sunuluyor. Gayrimenkul 
Sertifikası ile daire alacak birikimi 
olmayan ancak gayrimenkule 
yatırım yapmak isteyen küçük 
yatırımcı ve kurumsal yatırımcılar, 
gayrimenkul projesinden hisseleri 
oranında pay sahibi olacak.

Gayrimenkul Sertifikasının 
detayları, TOKİ Başkanı Mehmet 

Resmi Gazete’de 2016 
yılında yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
Gayrimenkul 
Sertifikası, TOKİ 
öncülüğünde ilk kez, 
İstanbul Başakşehir’de 
bu yılın Şubat ayında 
inşaatına başlanan ark 
Mavera 3 projesi ile 
halka sunuluyor.
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“YENİ HAYATA 
GEÇİRECEĞİMİZ 
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI 
SİSTEMİ DE BİZİM 
AÇIMIZDAN HASILAT 
PAYLAŞIMI MODELİ’NİN BİR 
ÜSTÜNE ÇIKARAK, KÜÇÜK 
YATIRIMCILARA ALTERNATİF 
YENİ BİR YATIRIM MODELİ 
SUNMAKTIR. GAYRİMENKUL 
SERTİFİKASI MODELİ 
İLE SADECE TOKİ DEĞİL, 
ARTIK VATANDAŞLARIMIZ 
DA BU PROJEYE ORTAK 
OLABİLECEKLER”

Ergün Turan, Sermaye iyasası 
Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin 
Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim 
ve İcra Kurulu Başkanı Himmet 
Karadağ, Makro İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve 
Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal 
Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda paylaşıldı. Buna göre, 
gelir paylaşımı modeliyle TOKİ 
ve Makro İnşaat iş birliğiyle inşa 
edilen ark Mavera 3 projesinin 
belli bir kısmı, paylara bölünecek ve 
paylar, inşaatın teslim süresi olan 
36 ay boyunca Borsa İstanbul’da 
işlem görecek. Bölünen paylar 
doğrultusunda inşaatın teslim süresi 
olan 36 ay boyunca Borsa İstanbul’da 
işlem görecek sertifikalarla, dileyen 
herkes projeye ortak olabilecek.  

KÜÇÜK YATIRIMCILARA 
ALTERNATİF YENİ YATIRIM 
MODELİ

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 
Gayrimenkul Sertifikasının konut 
sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar 
sunan önemli bir yatırım aracı 
olacağını belirterek, uygulamanın, 
küçük birikimlerle yatırım yapmak 
ve konut edinmek isteyenleri 
cesaretlendireceğini söyledi. 

Turan, TOKİ’nin projenin 
tamamlanmasında ‘garantör’ 
kuruluş olduğunu belirterek; 
“Bu projenin tamamlanmasında 
garantör TOKİ’dir. Uygulama bu 

hali ile bir ilk olmakla birlikte, 
modelin altyapısında idaremizin 
çok güçlü bir birikimi ve tecrübesi 
bulunmaktadır. TOKİ son 14 yıl 
içinde Gelir aylaşımı Modeli 
olarak tarif ettiğimiz bir modeli 
hayata geçirmiş ve başarılı sonuçlar 
almıştır. Bu kapsamda TOKİ ve 
iştiraki olan şirketler, şimdiye kadar 
yaklaşık 110 bin konut üretmiştir.

Yeni hayata geçireceğimiz 
Gayrimenkul Sertifikası Sistemi de 
bizim açımızdan Hasılat aylaşımı 
Modeli’nin bir üstüne çıkarak, 
küçük yatırımcılara alternatif yeni 
bir yatırım modeli sunmaktır. 
Gayrimenkul Sertifikası modeli 
ile sadece TOKİ değil, artık 
vatandaşlarımız da bu projeye ortak 
olabilecekler” diye konuştu.

PROJENİN AYRINTILARI…
ark Mavera 3 Gayrimenkul 

rojesi ile Türkiye’de ilk defa hayata 
geçirilen bir projenin içerisinde 
yer almaktan gurur duyduklarını 
söyleyen Makro İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Ercan Uyan; 
“Gayrimenkul Sertifikası, uzun 
süredir takibimizde olan bir 
konuydu ve ilk uygulamasını TOKİ 
ile Gelir paylaşımı ortaklık modeli 
ile hayata geçirdiğimiz ark Mavera 
3 projesinde yapma kararı aldık. 

roje 723 daire ve 31 adet cadde 
mağazasından oluşan karma bir 
proje. ark Mavera 3, İstanbul’un 

en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan 
Başakşehir ilçesinin yeni merkezinde 
yer almaktadır. rojenin çevresinde 
ihalesi ve yapımı başlamış, Botanik 
şehir parkı, Başakşehir yeni 
meydanı, resmi kurum alanları, şehir 
hastaneleri, üniversite gibi büyük 
ölçekli yatırımlar yer almaktadır. 
Ayrıca ulaşım açısından da oldukça 
fazla alternatif imkana sahip olan 
proje, 3. Çevreyolu Bağlantısı, 
Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantısı, 
3. Havalimanı Yolu Bağlantı 
Kavşakları’na rahat bir bağlantı 
imkanı sunmaktadır. İnşaatı devam 
eden metro, tramvay ve havaray gibi 
toplu ulaşım imkanı bulunan bölge, 
3. Havalimanı’na da 13 km mesafede 
yer almaktadır. Gayrimenkul 
Sertifikası’ndaki öncelikli amacımız, 
daire alacak birikimi olmayan 
vatandaşlarımızın, bu projenin 
ve bölgenin geleceğine bugünden 
yatırım ortağı olmasını sağlamaktır” 
şeklinde konuştu.
TALEP TOPLAMA TARİHİ 
29 - 31 MART

Sertifikanın inşaat sektörüne 
de büyük hareket getireceğini 
ifade eden Uyan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İnşaat şirketleri 
açısından baktığımızda, 
Gayrimenkul Sertifikası ile satışa 
çıkarılan gayrimenkul projesinin 
finansman kaynağını sağlamak 
daha da kolaylaşacak.” ark Mavera 
3 projesinin belli bir kısmının 
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Gayrimenkul Sertifikası rojesi’ne 
dahil edileceğini açıklayan 
Uyan, talep toplama döneminin, 
29 - 31 Mart tarihleri arasında 
gerçekleşeceğini ve projelerine ortak 
olmak isteyen herkesin süreci takip 
etmesi gerektiğini söyledi.

Başakşehir’in yeni şehir 
merkezinde inşa edilen ark 
Mavera 3, tüm ihtiyaçlara cevap 
veren bir merkezde hayat buluyor. 
50 bin 696 metrekarelik alan 
üzerinde 9 blokta toplam 723 
daireden oluşan ark Mavera 3, 
Yıldız arkı ile eş büyüklükteki 
380 bin metrekarelik Başakşehir 
Şehir arkı’na komşu parselde yer 
alıyor. roje, 8 ihtisas hastanesine 
sahip şehir hastanelerine 1 km 
mesafede bulunuyor. 3. Köprü ve 
TEM bağlantı yolları üzerinde yer 
alan ark Mavera 3 projesinden 
3. Çevreyolu kullanılarak Anadolu 
Yakası’na 18 dakika içinde 
ulaşılabiliyor. roje; metro, tramvay, 
havaray hattına yakınlığı ile oldukça 
zengin ve alternatifli toplu ulaşım 
imkanları sunuyor. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJELERİ İÇİN YENİ BİR 
FİNANSMAN YÖNTEMİ

Gayrimenkul Sertifikasını, 
“Bir gayrimenkul projesinin 
yatırımcılardan elde edilecek 
fonlarla finanse edilmesine ve 
böylelikle yatırımcıların projeye 
sertifikaları nispetinde ortak 
olmalarına olanak tanıyan bir 
sermaye piyasası aracı” olarak 
tanımlayan Sermaye iyasası 

Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin 
Ertaş, sertifikaların bu özelliğiyle 
gayrimenkul geliştiriciler için 
alternatif bir finansman yöntemi, 
yatırımcılar içinse gayrimenkule 
dayalı kazanç elde etme imkanı 
sunan bir yatırım aracı olduğunu 
belirtti.

Ertaş, sistemin işleyişinin 2 ayrı 
mekanizma üzerine kurgulandığını 
belirterek; “Elinde yeterli sayıda 
gayrimenkul sertifikası bulunan 
yatırımcılar sertifikaları karşılığında 
diledikleri gayrimenkul veya iş 
yerinin sahibi olabilecek, elinde 
yeteri kadar sertifikası olmayan veya 
mülk talep etmeyen yatırımcılar 
ise sertifikalarına konu olan 
yerlerinin ihraççı tarafından 
piyasa koşullarında satılmasından 
sağlanacak satış tutarının 
sertifikaları oranında kendilerine 
dağıtılmasını tercih edebilecek” 
ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sertifikalarının 
kentsel dönüşüm kapsamındaki 
projelerde de yeni bir finansman 
yöntemi olarak kullanılabileceğine 
vurgu yapan S K Başkanı Ertaş, 
uygulamanın sermaye piyasalarının 
gelişimini destekleyeceğini kaydetti. 

ŞEFFAF BİR GAYRİMENKUL 
BORSASI 

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim 
ve İcra Kurulu Başkanı 
Himmet Karadağ, Gayrimenkul 
Sertifikası’nın halka sunulmasının 
ülke ekonomisi ve sermaye 
piyasaları açısından önemli bir adım 
olduğunu aktararak; “Gayrimenkul 

sertifikaları, Türkiye ekonomisinin 
itici gücü olan inşaat sektörü ve yan 
sektörlere büyük hareket getirecek 
ve güçlü büyümeyi destekleyecektir. 
Diğer yandan, ülke insanımızın 
yoğun ilgi gösterdiği gayrimenkul 
yatırımını güvenilir, yüksek likiditeye 
sahip şeffaf bir platform olan Borsa 
İstanbul’a taşımış olacağız. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları 
doğrultusunda, Balkanlar’dan Körfez 
Bölgesi’ne uzanan bir coğrafyada, 
gayrimenkul projelerinin işlem gördüğü 
Gayrimenkul Borsası da böylelikle 
hayata geçiyor” diye konuştu. 

Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal 
Şahin, Türk sermaye piyasalarına 
ilkleri kazandıran Vakıfbank Grubu 
olarak; gayrimenkul sektörüne ve 
sermaye piyasalarına yeni bir soluk 
kazandıracak modele katkı sunmaktan 
ve ilk halka arza aracılık yapmaktan 
memnuniyet duyduklarını söyledi. 
Şahin: “TOKİ gibi sektörünün 
öncü bir kurumuyla yola çıkılan 
gayrimenkul sertifikası modelinin, 
önümüzdeki dönemde özel sektör 
inşaat projelerinin finansmanında 
ve büyük ölçekli kentsel dönüşüm 
projelerinin hayata geçirilmesinde 
en önemli araç olacağına inanıyoruz. 
Geleneksel bir yatırım aracına, sermaye 
piyasası üzerinden yatırım yapma 
imkanı veren, küçük yatırımcıya büyük 
proje getirilerine ortak olma fırsatı 
sağlayan, borsa üzerinden nakite 
çevrilerek faizsiz kazanç imkanı sunan, 
inşaat sektörünün finansman ve 
satış imkanlarını genişleten modelin 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.
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Açılışı umhurbaşkanı 
gerçekleştirdi

OKİ’ye ait toplam 
yatırım bedeli yaklaşık 
587 milyon TL olan; 

Elazığ’da 484 konut, 2 büfe, 
Malatya’da 3.387 konut, 2 
cami Gaziantep’te ise 2.118 
konut, ticaret merkezi ve 
cami uygulamalarının açılış 
törenleri Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleşti. 

Elazığ, Malatya ve 
Gaziantep’te Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 
tarafından tamamlanan konut ve 
sosyal tesislerin de yer aldığı toplu 
açılışları gerçekleştiren Erdoğan 
törende konuşma yaptı.

Erdoğan, üç ilde de törene 
katılan vatandaşlara hitaben yaptığı 
konuşmada, hizmete sunulan 
spor salonları, gençlik merkezleri, 
hastaneler ve sosyal tesislerle 
birlikte TOKİ’nin bugüne kadar 
Elazığ, Malatya ve Gaziantep’te inşa 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN  
TOKI’NIN ELA IĞ  MALATYA 
VE A IANTEP’TE INŞA ETTIĞI 
KONUTLARIN VE SOSYAL 
TESISLERIN AÇILIŞINI YAPTI. 

ettiği toplu konut ve sosyal tesislerin 
toplam maliyetinin 4 milyar 446 
milyon lira olduğunu açıkladı. 
TOKİ’nin yürüttüğü çalışmalar 
hakkında konuşan Erdoğan; “TOKİ 
idaremize teşekkür ediyorum. 
Hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.

HANGİ ŞEHRE NE KADAR 
YATIRIM YAPILDI?

TOKİ, Elazığ’da 8 bin 19 konut 
uygulamasının yanı sıra; 3 hastane, 
3 ilköğretim okulu, 3 lise, 7 aile 
sağlığı merkezi, 1 işitme engelli 
ilköğretim okulu, 1 pansiyon, 1 
kütüphane, 4 ticaret merkezi, 
1 sosyal tesis, 1 spor salonu, 1 
sevgi evleri, 7 cami, 2 eczane inşa 
etti. TOKİ’nin Elazığ’a yaptığı 
yatırımların toplamı ise yaklaşık 883 
milyon TL oldu.

TOKİ, Malatya‘da, 11 bin 708 

konut, 1 stadyum, 5 hastane, 4 
ilköğretim okulu, 6 lise, 4 yurt, 3 aile 
sağlığı merkezi, 2 bin konteyner ve 
altyapısı ile sosyal donatı, 5 engelsiz 
yaşam merkezi, 1 spor salonu, 5 
sosyal tesis, 13 ticaret merkezi 9 
cami, 1 kreş, 1 kütüphane projelerini 
hayata geçirdi. Malatya’ya TOKİ’nin 
yaptığı yatırımların toplamı ise 1 
milyar 200 milyon TL oldu.

TOKİ’nin yoğun olarak çalıştığı 
iller arasında yer alan Gaziantep’te 
ise bugüne kadar 20 bin 217 
konut uygulamasının yanı sıra; 1 
stadyum, 1 hastane, 3 sağlık ocağı,12 
ilköğretim okulu, 7 lise, 3 pansiyon, 
4 anaokulu, 1 kütüphane, 21 spor 
salonu, 3 sosyal tesis, 10 ticaret 
Merkezi, 14 Cami ve 1 vergi dairesi 
inşa edildi. TOKİ’nin Gaziantep’teki 
yatırımlarının toplamının ise 
yaklaşık 2 milyar 363 milyon TL 
olduğu bildirildi.
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Gayrimenkul sektöründe 

ayrimenkul 
sektörü özelinde 
hem arzı hem de 
talebi etkileyen 
pek çok unsur 
bulunmaktadır. Bu 
tip kıstasların en 
önemlileri arasında; 
projelerin konumu, 
mimarisi, sosyal 
yaşam alanları ve 
ulaşım kolaylıkları 
gibi alıcının kararını 
etkileyen unsurlar 
da yer almaktadır. 

Ancak bunlarla birlikte gerek 
talep kararları açısından gerekse 
arzın satış kolaylığı yönünden, 
konutun fi nansmanında kolaylık 

sağlanması diğer şartlar ne olursa 
olsun önemli ölçüde alım kararını 
hızlandırmaktadır.

Ülkemizde gayrimenkul 
sektörünün canlı kalmasındaki en 
önemli unsurların başında nüfusa 
bağlı gelişmeler gelmektedir. 
Demografi k etmenlere bağlı 
doğan talep önemli bir itici güç 
oluşturmaktadır. Bu noktada genç 
bir nüfus yapısına sahip olunması, 
doğum, evlenme, boşanma oranları 
ile halen devam eden köyden kente 
göç unsurları sayılabilir.

Adrese Dayalı üfus Kayıt 
Sistemi verilerine göre (TÜİK) 
Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 
871 kişi olmuştur. Yıllık artış hızı ise 
binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Haber  L A  B A
Yazarlar: a a  L L   a a Ş N

HÜKÜMETIMI IN ALDIĞI NEMLI 
TEŞVIK VE DESTEKLER YALNI  SEKT RE 
DEĞIL BILEŞENLERINE DE NEMLI BIR 
DESTEK SAĞLAMAKTADIR.
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Etkin bir konut 
fi nansman sistemi  

o piyasada arz 
edilebilir yeterli 
miktarda uzun 
vadeli konut 

kredilerinin varlığı 
ile değerlendirilir

Ülkemizde 15 – 64 yaş grubunda 
bulunan (çalışma çağındaki) 
nüfusun oranı 2016 yılında, bir 
önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 
yüzde 68 olarak gerçekleşmiştir. 
Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 
0 – 14 yaş grubundaki nüfusun oranı 
ise yüzde 23,7’ye gerilerken, 65 ve 
daha yukarı yaştaki nüfusun oranı 
da yüzde 8,3’e yükselmiştir. İl ve 
ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin 
oranı 2015 yılında yüzde 92,1 
iken, bu oran 2016 yılında yüzde 
92,3’e yükselmiş, belde ve köylerde 
yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 
olarak gerçekleşmiştir. 

Demografi k değişkenler 
incelendiğinde başta konut 
olmak üzere gayrimenkul sektörü 
ürünlerine ‘doğal’ bir talebin 
sürdüğü gözden kaçırılmamalıdır. 
Konut talebine etki eden diğer 
bir unsur ise farklı gelir grupları 
ve toplumsal özelliklerin karar 
alıcılıların tercihlerini etkilemesidir. 
Gayrimenkul (özelinde konut) 

aynı zamanda ‘homojen’ olmayan 
bir varlıktır. Öte yandan konutun 
önemli bir özelliği de gözden 
kaçmamalıdır ki, bu da ‘temel 
barınma’ ihtiyacıdır. Doğal nüfus 
artışının getirdiği yeni konut ihtiyacı 
ile giderek küçülen ve bireyselleşen 
aile yapısının ülkemizde talebi diri 
tutması beklenmelidir. 

Türk konut sektöründe orta ve 
orta-alt gruba ait konut ihtiyacı 
oldukça yoğun olarak sürmektedir. 
Orta-üst ve lüks segmente ise 
talebin orta-alt segmente göre biraz 
yavaşlamakta olduğu söylenebilir. 
Ancak yatırım amacıyla hareket 
eden gerçek ve tüzel kişilerin 
(yerli-yabancı) markalı, belli 
standartların üstündeki lüks 
konut talebi de bu segmenti canlı 
tutmaktadır. Ticari konut pazarı 
ise ekonomideki gelişmelerden ve 
ticari hayattan daha fazla etkilenir 
bir tutum sergilemek ile birlikte, 
gerek demografi k etkenler gerekse 
sağlanan belli bir büyüme hızı 

neticesinde canlı kalabilmektedir. 
Türkiye’de konut arzı ile 

talebi yavaş yavaş oturmaya 
başlamıştır. Yıllık ortalama (son 
beş yılda) 1.000.000 adet konut el 
değiştirmekte olup, 650.000 adet
yıl yeni konut ihtiyacı sürmektedir. 
TÜİK verilerine göre ülkemizdeki 
hane halkı sayısı 19.481.000 
civarındadır. Ortalama hane halkı 
büyüklüğü ise 3,8 kişidir. 2006 
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yılında konut sahipliği oranı 
yüzde 60,9 iken 2013 yılında 
ise oran yüzde 61,0 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Söz konusu oranın 
günümüzde yüzde 67 civarında 
olduğu ifade edilmektedir.

Gayrimenkul sektörünün önemli 
göstergelerinden birisi olan konut 
satışları rakamlarına bakıldığında 
yukarıda ifade edilen canlılığın 
yansıması da görülmektedir. 
2011 yılında 997.550 adet konut 
satışı yaşanırken sırası ile bu sayı; 
2012 yılında 971.757 adet, 2013 
yılında 1.157.190 adete yükselmiş, 
2014 yılında 1.165.381 olarak 
gerçekleşmiş, 2015 yılında ise 
yeni bir rekor olan 1.289.320 adet 
sayısına ulaşmıştır. 2016 yıl sonu 
rakamı ise; 1.341.453 adet olarak 
bir önceki yıla göre yüzde 4 artış 
göstermiştir. Bu rakam sadece 
bir artışı değil her türlü olumsuz 
gelişmelere karşın sektörün ve 
talebin gücünü de göstermektedir. 

Türkiye’de 2016 yılında, 
günde (takvim günü olarak) 3.675 
adet, saatte 153 adet, dakikada 
ise 2,5 adetin üzerinde konut 
el değiştirmiştir. 2016 yılında 
meydana gelen gelişmeler sonucu 
konut piyasasındaki fiyat artışları 
daha ölçülü olarak devam etmiş 
görünmektedir. Hem yatırım hem de 
kullanım amaçlı konut talebi devam 
etmekte olup, 2017 yılında da satış 
toplamında yeni bir rekor görülme 
olasılığı bulunmaktadır.

TCMB tarafından hesaplanan 
Konut Fiyat Endeksi’nin kalite 
etkisinden ayrıştırılması amacıyla 
hedonik1 regresyon analizi  
kullanılarak hedonik Konut Fiyat 
Endeksi’ni hesaplamaktadır. 
Sonuçlara göre, Türkiye genelinde 
konut fiyatlarında meydana gelen 
nominal artışın yaklaşık dörtte 
birinin, reel artışların ise yaklaşık 
yarısının kalite artışlarından 
kaynaklandığı söylenebilir. İfade 
ettiğimiz fiyat dinamiklerinde dikkat 
edilmesi gereken çok önemli bir 
nokta da, piyasa mekanizmasının 

fiyatı giderek dengelediği düşük 
fiyat artışı olan yerlerde fiyatların 
toparlandığı, hızlı fiyat artışı 
olan yerlerde ise artış hızının 
yavaşladığıdır. Bunun da giderek 
daha rasyonel davranan konut 
piyasanın öncü bir göstergesi olduğu 
düşünülebilir. 

Etkin bir konut finansman 
sistemi, o piyasada arz edilebilir 
yeterli miktarda uzun vadeli 
konut kredilerinin varlığı 
ile değerlendirilir. iyasaya 
gayrimenkul satın alınacak 
düzeyde kredinin arz edilmesi, 
ödenebilecek koşullarda bunların 
sunulması ve geri ödeme sürelerinin 
uzun bir vadeye yayılması konut 
finansmanının başarısını belirleyen 

faktörlerdir. Türkiye Bankalar 
Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın istatistikleri 
incelendiğinde, 2016 yılının son 
çeyreği ile birlikte toplamda 2 
milyon kişiyi aşan ve 160 Milyar 
TL’yi yakalayan ölçekte konut 
kredisi kullanıldığını söylemek 
mümkündür. Göreceli olarak 
konut kredi artış hızında görülen 
yavaşlama sektörün etkin piyasa 
yapıcılarının dikkatini çekmiş ve 
bu amaçla çeşitli kampanyalar 
yapılmaya başlanmıştır. 

Emlak Konut GYO öncülüğünde 
başlayan GYODER KO UTDER 
ve diğer gayrimenkul geliştiricilerin 
de destek verdiği 240 ay vadeli 
kampanyalar tüketicilerin geçmiş 

Haber  L A  B A

1 Hedonik model, bir malın özelliklerinin yat üzerindeki etkisini incelemektedir. Konut yatlarını etkileyen en önemli değişkenler konutun tipi, yapı türü, oda sayısı 
konutun büyüklüğü ve diğer yapısal değişkenlerden konutun su sistemi, havuz, doğal gaza sahip olmasıdır.
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dönemlere kıyasla daha düşük 
maliyete katlanmaları anlamına 
gelmektedir. Konut satışlarında 20 
yıl vadeyle çıkmasıyla taksitlerin 
düşmesi, dar ve orta gelirlinin 
sisteme dahil edilmesi hedeflendiği 
bu tür çalışmaların yılın ilk 
çeyreğine olumlu katkı yapacaktır. 
TÜİK tarafından açıklanan verilerde 
Türkiye genelinde konut satışları 
2017 Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında 
artarak 95.389 olmuştur. 

Türkiye inşaat ve konut sektörü 
büyüyen ülkemizin lokomotif 
sektörlerinden biri olmaya devam 
edecektir. Demografik ve ekonomik 
gelişmeler göz önüne alınıp dünya 
ile kıyaslandığında sektörün daha 
çok potansiyel içerdiği görülecektir. 
Ancak fiyatlar konusunda zaman 
zaman yaşanabilecek dalgalanmalar 
‘çöküş’ veya ‘balon’ olarak 
adlandırılmamadır. Hangi tip varlık 
olursa olsun ne daima fiyatı artacak 
ne de daima düşecektir. Dolayısıyla 
gerek ülkemiz ile ilgili gerekse 
sektörle ilgili istikrar ve dinamik 
yapı devam ettikçe orta vadede 
eğilim büyüme yönünde olacaktır. 
Bunlarla birlikte hükümetimizin 
aldığı önemli teşvik ve destekler 
yalnız sektöre değil bileşenlerine de 
önemli bir destek sağlamaktadır.

Aşağıda belirtilen unsurlar 2017 
yılı içinde bahsedilen dinamiklere 
paralel bir seyir oluşturarak, 
konut satışlarının yukarı trendini 
desteleyecektir: 

En az 1 milyon dolarlık taşınmaz 
satın alan ve 3 yıl satılmaması şartı 
ile yabancıya vatandaşlık veren 
düzenleme.

Konuttaki KDV indiriminin 
Mart ayından Eylül ayına uzatılması. 

Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra 
alınan konut inşaatı projeleri ile kamu 
tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren 
yapılacak konut inşaatı projelerinde 
de metrekare vergi değeri bin lira 
ile iki bin lira arasındaki konutların 
tesliminde KDV’nin yüzde 8 olarak 
sürekli uygulanması. 

Gayrimenkul satış vaadi 
sözleşmeleri ile ön ödemeli 
konut satış sözleşmelerine ait 

damga vergisi oranı sıfır olarak 
uygulanması.

Yurt dışında çalışma veya oturma 
izni bulunan Türk vatandaşlarına 
gayrimenkul alımında sağlanan 
KDV muafiyeti.

Emlak Konut GYO A.Ş ve 
GYODER üyelerinin öncülük ettiği 
ilk kez 20 yıl vade ve düşük konut 
kredi faizleri sektöre itici bir güç 
kazandırmaktadır. 

Diğer yandan konut talebinin 
özellikle orta ve alt segment 
için gerçekleştirilebilir olması, 
uygun maliyetli arsa üretiminin 
yanı sıra konuta uzun vadeli 
yatırımın sermaye piyasalarında 
mümkün olması ile sağlanabilir. 
Sermaye piyasasındaki en uygun 
finansal araç olan gayrimenkul 
sertifikalarının geliştirilerek halka 
ve yatırımcılara sunulması, arz ve 

SEKTÖR İÇİN EN ÖNEMLİ AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UZUN 
VADELİ BÜYÜME TRENDİNİN DEVAM ETTİRİLMESİDİR.

talebin uzun vadede dengelenmesini 
sağlayacaktır. 

2017 yılına yönelik beklentileri 
sektörel gelişmeler ve trendler, 
global ekonomi ve ulusal 
ekonomi, yasal mevzuat ve 
finansal uygulamalar, şehircilik 
ve kentsel dönüşüm başlıklarında 
değerlendirmek uygun olacaktır. 

Her bir ana başlık için gerek 
yasa gerekse piyasa altyapısının 
oluşturulması ve iyileştirilmesi için 
çalışmalar devam etmektedir. Sektör 
için en önemli amaç sürdürülebilir 
ve uzun vadeli büyüme trendinin 
devam ettirilmesidir. Bu amaçla 
sektör ve bileşenleri için yapılması 
gereken iyileştirme faaliyetlerin 
başta hükümetimiz nezdinde olmak 
üzere diğer meslek kuruluşlarıyla 
birlikte devam ettiğinin bilinmesi 
önemlidir.
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Projelerimizi bölge 

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım 
ile projelerini ve sektörü konuştuk.
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nşaat	sektörü	en	güzel	şubat	
ayını	yaşamış	görünüyor.	
Teknik	Yapı	olarak	şubat	ayı	
nasıl	geçti 	

Şubat ayında, yılın ilk 
lansmanını gerçekleştirdik. 
Fikirtepe’de satışa çıktığımız 
830 rezidanstan oluşan Uplife 
Kadıköy projesi, yoğun ilgi ile 
karşılandı. Yaklaşık 16 dönüm 
arazi üzerine yükselecek 
olan projemizin yüzde 30’u 
ilk ay içerisinde satıldı. 
Diğer taraftan Emlak Konut 
önderliğinde başlayan 240 
ay vadeli konut kampanyası 
kapsamındaki Evora Denizli 
projemizde de gözle görülür 

bir hareketlenme oldu. Beklemeye 
alınan konut taleplerindeki 
çözülmeye bağlı olarak bir ay içinde 
80 civarında satış gerçekleştirdik. 
Kampanya şartlarını adapte 
ettiğimiz Metropark ve Evora 
İstanbul projelerimizde de güzel 
sonuçlar aldık. Müşterilerimiz 
240 ay vadeden ziyade 60 ay 
vadedeki düşük faiz seçeneklerini 
tercih ederek, beklemeye aldıkları 
taleplerini realize ettiler. 

Kampanya	hakkında	
değerlendirmeniz	nedir 	Bu	
kampanyanın	sektörde	kalıcı	
etkileri	olmasını	bekliyor	
musunuz

Yukarıda bahsettiğim gibi 
satış açısından son yılların en 
güzel şubat ayını yaşadık. Ancak 
asıl güzel gelişmeler sektör adına 
alınan kararlarda oldu. Sektörü 
sevindiren haberler peş peşe geldi. 
Önce tüketici üzerinde önemli bir 
yük olan damga vergisi kaldırıldı. 
Hemen ardından gayrimenkul 
satışlarındaki KDV oranları 
iyileştirildi. Beyaz eşya satışlarındaki 
KDV oranının da düşürülmesi 
dolaylı olarak sektörümüze olumlu 
yansıdı. Bu mutluluğu yaşarken bu 
kez yabancı yatırımcıların beklediği 
vatandaşlık hakkı, hükümetimizin 
kararıyla yürürlüğe girdi. (Bu 
yasayla birlikte yabancı yatırımcılara 
gerçekleştirilen konut satışlarının 
2017 yılında rekor seviyede 

gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.)
Şubat ayını güzelleştiren 

bir diğer olumlu adım ise yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımız 
için sağlanan KDV indirimi 
oldu. Hükümet bu karar ile çifte 
kazanç sağlamanın önünü açtı. 
Birincisi anavatanlarında yatırım 
yapmak isteyen vatandaşlarımıza 
getirisi yüksek bir yatırım imkanı 
sağlanacak, ikincisi ise gayrimenkul 
sektöründeki satış ivmesine hız 
kazandıracaktır. Fakat bunlardan 
daha da önemlisi ülkemize döviz 
girdisi sağlanacaktır. Söz konusu 
KDV indiriminin bir diğer faydası 
ise son zamanlarda artan ofis ve 
ticari projelerde sağlayacağı ivme 
olacaktır. 

Tüm bu olumlu adımlar için 
hükümete sonsuz teşekkürlerimizi 
iletmek isterim. Sayın Çevre ve 
Şehircilik Bakanımızın bizzat özel 
ilgi göstermesi ve yoğun mesai 
harcaması nedeniyle ‘Kentsel 
Dönüşüm’ uygulamalarına bir nefes 
geldi. Sorunlu olan birçok bölge 
ivme kazandı. Sektörün önünde 
yükselen sorunlar hızla çözülmeye 
başladı. 

Tabii bu sevindirici haberlerin 
temelini, Emlak Konut GYO’nun 
başlattığı 240 ay seferberlik 
niteliğindeki kampanyası oluşturdu. 
Hem Emlak Konut GYO’nun, hem 
inşaat firmalarının hep birlikte 
elini taşın altına koymasıyla birlikte 
dip seviyeye çekilen konut kredisi 
faiz oranlarına finans sektörü 
de destek verince, son ayların en 
güzel konut satış rakamları ortaya 
çıktı. Her sektörün, her kurumun 
hazırladığı bu güzel ortam ‘konut 
almak için tam zamanı’ cümlesinin 
hakkını verdi. Mart sonuna kadar 
devam edeceği açıklanan bu 
kampanya fırsatlarının bir daha 
bulunamayacağını düşünüyorum. 

İstanbul’dan	farklı	olarak	
Denizli’de	de	pro e	yapmaya	
başladınız.	Anadolu’da	konut	
yapmanın,	konut	zevklerinin	
İstanbul’dan	farkı	nedir 	
Denizli’deki	satış	oranlarını	
öğrenebilir	miyiz 	Hedefinizde	

HEM EMLAK KONUT GYO’NUN, 
HEM İNŞAAT FİRMALARININ 
HEP BİRLİKTE ELİNİ TAŞIN 
ALTINA KOYMASIYLA BİRLİKTE 
DİP SEVİYEYE ÇEKİLEN KONUT 
KREDİSİ FAİZ ORANLARINA 
FİNANS SEKTÖRÜ DE DESTEK 
VERİNCE, SON AYLARIN 
EN GÜZEL KONUT SATIŞ 
RAKAMLARI ORTAYA ÇIKTI. 

Denizli’den	başka	şehirler	var	mı
Emlak Konut GYO’nun hasılat 

paylaşım modeli kapsamında 
Teknik Yapı tarafından Denizli’de 
gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 1.500 
konuttan oluşan Evora Denizli 
projesi, sunduğu yaşam ile Denizli’ye 
farklı bir yaşam konsepti getiriyor. 
Denizli ekonomisine de katma 
değer sağlayacak olan projenin, 
üç yıllık süreç içinde en az 2.500 
kişilik istihdam da sağlayacağını 
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düşünüyoruz. Bu kapsamda 
Denizli’de ilk etapta 500 daireyi 
satışa sunduk ve bunların 170’i yani 
yüzde 25’i satıldı. 2. etap satışlar ise 
1. etapta yaşam başladıktan sonra 
yapılacak. Denizli’nin geleceğine 
inanıyoruz ve orada tek bir proje 
ile kalmak istemiyoruz. Denizli’de 
sosyal sorumluluk kapsamında 
ayrıca yaklaşık 15 bin metrekarelik 
bir kültür merkezi inşa ediyoruz.

Teknik Yapı’nın proje 
gerçekleştirdiği her bölge ve 
şehre ekonomik katma değer 
kazandırdığının altını çizmek 
istiyorum. rojelerimizi 
bölge halkıyla el ele vererek 
gerçekleştiriyoruz. Kalifiyeli iş 
gücünü bölge insanlarından seçmeye 
özen gösteriyoruz. Kullanacağımız 
kaliteli malzemeyi temin ederken 
önceliği bulunduğumuz şehre 
veriyoruz. Sosyo-ekonomik 
kalkınmada, katkımızın 
olması markamızın en önemli 
önceliklerinden biri. 

Turizm, tarım ve sanayi 
açısından önemli şehirlerimizden 
biri olan Denizli, çalışkan bir nüfusa 
sahip. Denizli’deki çalışan oranı, 
Türkiye’deki çalışan oranından 
fazla. Öne çıkan bir diğer özellik 
ise kaliteli konut alma potansiyeli. 
Teknik Yapı’nın hayata geçirdiği 
her projede müşterisine en az 1’e 2 
kazandırmasının sağladığı güveni, 
Denizli’de de devam ettirmek için bu 
şehre özel rekabetçi ve uygun fiyat 
politikasını uyguluyoruz. 

Anadolu’da ise Emlak Konut 
ile ilerlemek ve en az 1.000 
konuttan oluşan yeni projeler 
yapmak istiyoruz. Emlak Konut 
GYO güvencesi ve birlikte yaratılan 
sinerjimizi şartlarımıza uyan her 
şehre götürebiliriz. roje geliştirmeyi 
düşündüğümüz şehrin nüfus artış 
hızının ve genç nüfus oranının 
Türkiye ortalamasının üzerinde 
olmasına dikkat ediyoruz. Üretken 
ve göç alan bir şehir, her zaman 
potansiyeli olan bir pazar sunar.

Konutta	yatırımcı	ile	
oturumcunun	bakış	açıları		
arasındaki	farklar	neler 	

Aslında amaçları farklı olsa 
da her iki alıcı kitlesinin çok fazla 
ortak paydası var. Yatırımcı olarak 
konut almak isteyenler, satışı veya 
kiralamayı kolaylaştıran  cazip hale 
getiren özelliklere dikkat ediyor. 
Lokasyon, prim potansiyeli, satış 
sonrası hizmet, düşük aidat, doğru 
tercih edilen sosyal donatılar, marka 
gücü gibi kriterler yatırımcının 
daha kolay satış yapmasını sağlar. 
Bu özelliklere sahip bir projeye 
olumlu bakan kiracı veya alıcı da, 
doğal olarak oturum amaçlı müşteri 
kitlesini de tarif eder. 

Bu kapsamda gerek yatırım 
amaçlı gerekse oturum amaçlı 
konut almak isteyenler; öncelikle 
projeyi geliştiren firmanın yaptığı 
işlere bakmalı. Mümkünse firmadan 
gayrimenkul alan kişiler ile irtibat 
kurup bu alımdan memnuniyetlerini 
öğrenilebilir. Firmanın taahhütlerini 
yerine getirip getiremeyeceği 
sorgulanmalı. Satın alma amacına 
bağlı olarak bölge seçimi de çok 
mühim. Şayet ikamet etmek için 
konut alınıyorsa, iş yerine veya 
çocukların okuluna yakın bölgeler 
tercih edilmeli. Satın alma yatırım 
veya kira geliri için yapılıyorsa,  
bölgenin gelişmesinin ne olabileceği 
hususunda araştırma yapmak şarttır. 

ikirtepe’nin	presti ini	yukarı	
taşımak	üzere	yeni	pro eler	
için	kollarınızı	sıvadınız,	önce	
pro elerden	son	bilgileri	alabilir	
miyiz 	 ikirtepe’nin	geleceği	için	
planlarınız	nelerdir

Fikirtepe’de şu anda 5 adada 
faaliyet gösteriyoruz. Bize sürekli 
geliyorlar, yeni yerler için de 
görüşmeler yürütüyoruz. Concord 
projesinin yanı sıra bölgede 
başlayacağımız üç farklı proje var. 
Bunlardan birincisi Fikirtepe’nin 
en yüksek noktasındaki tepede yer 
alacak. Dolayısıyla bölgenin en 
yüksek manzarasına sahip proje 
bizimkisi olacak. Şu anda iki-üç katlı 
binaların bulunduğu bu noktadan 
Tarihi Yarımada’yı bile görmek 
mümkün oluyor. Bulunduğu doğal 
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yükseklik nedeniyle gelecekte 
yanına ne projesi olursa olsun önü 
kapanmayacak bir proje olacak. 
Bunun yanı sıra bir de Ziverbey 
adamız var. Burası da tamamen 
köprü yoluna cepheli bir noktada, 
ayrıca Fenerbahçe Stadı’na en 
yakın bölgede yer alıyor. Böylelikle 
buradan da önünün kapanma 
ihtimali yok. 

2016’nın ilk yarısında Metropark 
projesindeki daireler teslim 
edilirken yılın sonunda ise Concord 
İstanbul projesinin ilk adasında 
daire teslimleri başladı. Fikirtepe 
Concord projesinin ikinci adasını
etabını ise yılın sonunda teslim 
etmeyi planlıyoruz.

Fikirtepe’de geçirdiğimiz 5 
yıl sonrasında kentsel dönüşüm 
konusunda en deneyimli 
firmalardan birisi haline geldik. İki 
parselde de yaklaşık 300’e yakın 
kişiden olur aldık. Bunları bir araya 
getirmek çok zor iş. Fikirtepe’de 
yüzde 60 müteahhit payı olarak 
başladı. Aradan geçen zamanda 
müteahhittin bu payı yüzde 45’e 
kadar indi. Şu anda çizgi çekildi. 
Fikirtepe’de ruhsat ve kat irtifakı 
almadan hiç satışa çıkmadık ve 
sorun yaşamadık.

Fikirtepe yüzük taşı gibi bir yer. 
Firmalar prestij için bulunacakları 
yerde burada hayata geçirecekleri 
projeleri bitiremediler ve kötü 
duruma düştüler. Keşke proje 
yapacaklara bazı zorunluluklar 
getirilseydi, bu olmadı. Biz 
Fikirtepe’nin bir tarafından girelim, 
diğer tarafından çıkalım istiyorduk. 
Ancak böyle köşe köşe yapmak 
zorunda kaldık. Fikirtepe milli bir 
servet. Fikirtepe’de oturum oranının 
yüzde 60’a ulaşmasıyla birlikte 
bulunduğumuz bölgenin metrekare 
fiyatları bakımından yolun hemen 
karşısında bulunan Akasya projesini 
geride bırakacağını öngörüyoruz. 

YURT DIŞINDA YAŞAYAN 
VATANDAŞLARIMIZ İÇİN 
SAĞLANAN KDV İNDİRİMİ 
İLE DEVLETİMİZ ÇİFTE 
KAZANÇ SAĞLAYACAKTIR.

Ataşehir ile Fikirtepe karşılaştırılırsa 
kesinlikle Fikirtepe derim. Burası 
gelecekte İstanbul’un Anadolu 
Yakası’nın merkezi haline gelecek.

Yabancıya	ve	gurbetçiye	
yönelik	KDV	istisnasının	etkileri	
gözlenmeye	başladı	mı

Yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımız için sağlanan 
KDV indirimi ile devletimiz çifte 
kazanç sağlayacaktır. Birincisi 
anavatanlarında 
yatırım 
yapmak isteyen 
vatandaşlarımıza 
getirisi yüksek bir 
yatırım imkanı 
sağlanacak, ikincisi 
ise gayrimenkul 
sektöründeki 
satış ivmesine hız 
kazandıracaktır. 
Fakat bunlardan 
daha da önemlisi 
ülkemize 
döviz girdisi 
sağlanacaktır. 
Söz konusu KDV 
indiriminin bir 
diğer faydası 
ise son zamanlarda artan ofis ve 
ticari projelerde sağlayacağı ivme 
olacaktır. 

Mütekabiliyet kapsamında 
yabancılara vatandaşlık hakkı 
verilmesinde atılan en somut 
adımlardan biri oldu. Birçok 
gelişmiş ülke örneğinde olduğu 
gibi ülkemize katma değer 
yaratacak yatırımlarda bulunan 
veya gayrimenkul alan yatırımcıları 
heyecanlandıran bu gelişme döviz 

girişine de katkı sağlayacaktır. Yapılan 
yönetmelik değişikliğinde vatandaşlık 
hakkının şartlı olarak verilmesinde 
fayda olacağını düşünüyorum. 
Mesela yabancı yatırımcı satın aldığı 
gayrimenkulü 3 yıl içinde satmazsa, 
gayrimenkulün büyüklüğüne 
bakılmaksızın ödeyeceği KDV yüzde 1 
olarak sabit tutulabilir. Aksi durumda 
ödeyeceği KDV miktarı fazlasıyla 
alınacak şeklinde erken satışı caydırıcı 

bir ek madde 
yapılabilir. 

Diğer taraftan 
yabancıya 
satışın sadece 
bu yönetmelik 
değişikliği ile 
zirve yapmasını 
beklemiyoruz. 
En az 1 milyon 
dolarlık 
yatırımını 
Türkiye’ye yapan 
yabancı yatırımcı 
‘müktesep 
hak’kının da 
garanti altına 
alınmasını istiyor. 
Sonuç olarak 

2016 yılında yüzde 20 oranında 
gerileyerek 18 bin seviyesinde 
olacağını hesapladığımız yabancıya 
satış rakamının, vatandaşlık hakkıyla 
birlikte 2017’de en az yüzde 20 
artmasını bekliyoruz. Bu kapsamda 
2017’yi 20 binin üzerinde bir 
satışla tamamlamayı hedeflerken, 
öngördüğümüz bu artışın genelde 
Rusya, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine 
yönelik satışlardan kaynaklanacağını 
düşünüyoruz.

17 Teknik apı i in yeni pro elerin art arda 
geleceği bir yıl olacak. Kartal’da yaklaşık 
1.  konutluk kentsel dönüşüm pro esini 
yılın ikinci yarısında hayata ge irmeyi 
öngörüyoruz. Maltepe’de yeni bir o s pro esi 
yapacağız. ki blok halinde yükselecek 
pro enin, yılın ilk yarısında hayata ge mesi 
i in alışmalarımızı hızlandırdık. iğer 
tara tan Bağdat adde’sinin her yerinde 
Teknik apı imzası taşıyan binalar inşa edildi 
ve edilmeye devam ediyor. Bugüne kadar 
Sadece Bağdat addesi ve etra ında yaklaşık 

 ayrı bina pro esinde ’den azla daire 
yapıldı. Teknik apı’nın Bağdat addesi’nin 

 arklı bölgesinde 1  bloktan oluşan ve  
lüks dairelik inşaatı bulunuyor.
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Haber A L L A R  H A F TA S

Ülkemizde her yıl 18–24 Mart tarihleri arası 
‘Yaşlılar Haftası’ olarak kutlanıyor. 

aşlılık, hayat 
deneyimleri yüzünden 
insan ömrünün 
en özel dönemini 
oluşturuyor. Geçmiş 
ve bugün arasında 
bir kültür köprüsü 
kurmamızı sağlayarak 
yarınlara emin 
adımlarla yürümemizi 

sağlayan yaşlıların, toplumda 
aktif olarak yer almasını sağlamak 
hepimizin görevi  Bu bilinç ile 
hareket ederek hem fiziksel hem 
manevi iyileştirmelerle, yaşlıların 
toplumdan soyutlanmalarına izin 
vermeyerek, geleceğe karşı daha 
güçlü yol alabiliriz.

YAŞLILIKTA HER İLAÇLA BİR 
BARDAK SU 

Vücut fonksiyonlarındaki 
değişikliklere ve vücuttaki su 
oranının düşmesine bağlı olarak, 
yaşlılarda su ihtiyacı günlük iki 
litreyi buluyor. Ancak susama 

hissinin azalması ve unutkanlık gibi 
nedenlerle su tüketimi çoğu zaman 
olması gereken miktarın altında 
kalıyor. 

Su kaybının yaşamsal faaliyetler 
için tehlike arz ettiğini söyleyen 

aternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı 
Diyetisyen Canan Aksoy, 65 yaş 
ve üzeri kişilerde su tüketimini 
artıracak önerilerde bulundu.

Oksijenden sonra en önemli 
yaşamsal öge olan su ihtiyacı; 
kişiye, yaşa, fiziksel aktiviteye, 
fizyolojik duruma ve sosyal yaşantıya 
göre değişiklik gösteriyor. Vücut 
fonksiyonlarındaki değişiklikler, 
metabolizma hızının ve vücuttaki 
su oranının düşmesi nedeniyle 
yaşlılıkta günde iki litre su içilmesi 
gerektiğini Aksoy söyleyen çoğu 
kişinin bu miktarın altında kaldığını 
belirtti. 

TÜİK’in 2015 yılı verilerine göre 
ülkemizde 6 buçuk milyona yakın 65 
yaş ve üzeri kişi yaşadığını hatırlatan 
Diyetisyen Canan Aksoy, yaşlılık 

dönemini daha rahat geçirmek ve 
yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için 
yeterli miktarda su içilmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

DEMANS VE ALZHEİMER 
HASTALARINA DİKKAT!

Yaşlılık döneminde metabolizma 
hızının düşmesiyle beraber su 
tüketiminin azaldığını ifade eden 
Aksoy, bu durumun fazla kilo, 
diyabet, kalp-damar hastalıkları, 
tansiyon, yüksek kolesterol gibi sağlık 
sorunlarına yol açtığını vurguladı. 
Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücuttaki 
su oranı da düşer ve su kaybı artar. 

ormalde su kaybı arttığı zaman 
susama duygusu sayesinde kaybedilen 
su yerine konabilir. Ancak yaşlılık 
döneminde susama hissi azalır. 
Demans ve alzheimer hastaları ise su 
içmeyi unutabilir. Bu durumlarda su 
tüketimine daha çok dikkat etmek 
gerekir.”

Su tüketiminin azalmasının 
yaşamsal fonksiyonlar için tehlike 
arz ettiğini söyleyen Aksoy; “Vücut 
suyunun yüzde 10’u yitirildiğinde 
yaşam tehlikeye girer, yüzde 20 
oranında azalma ise ölümle sonuçlanır. 
Bu nedenle yaşlıların, özellikle 
hastalıkları nedeniyle unutkanlık 
yaşayanların su tüketimi mutlaka 
gözlenmelidir” dedi.

Günlük su ihtiyacının alınan 
kaloriye göre belirlendiğini söyleyen 
Canan Aksoy, bu durumu bir örnekle 
açıkladı: “1500 kalori alıyorsanız günde 
1,5 - 2 litre su içmeniz gerekir. Yeterli su 
alıp almadığınızı, idrara çıkma sayınızı 
ve idrarın rengini kontrol ederek de 
takip edebilirsiniz. Yetişkin bir birey 
günde 6 - 7 kere idrara çıkıyorsa ve 
idrar rengi açık sarı veya soluk sarı 
renkteyse yeterli su tüketimi vardır.” 

65 yaş ve üzeri kişilerde ortalama 
iki litre suyun ideal olduğunu söyleyen 

aternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı 
Diyetisyen Canan Aksoy, “Bu yaşlardan 
itibaren düzenli ilaç kullanımında 
artış görülüyor. Sadece ilacı yutacak 
kadar değil, her tablette bir bardak 
su tüketildiği takdirde, günlük 
su ihtiyacının önemli bir bölümü 
karşılanacaktır” diye konuştu. 
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TOPLAMDA 19.000 
METREKARELİK 
ALANDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FUARDA TÜRKİYE 
TEMSİLİYET ALANINI 
1.800 METREKAREYE 
YÜKSELTİRKEN, 
KATILIMCI FİRMA 
SAYISI İSE 250’YE 
ULAŞTI.

‘ ÜÇLÜ TÜRKIYE’ VUR USU ILE 

ransa Cannes’da, 14-
17 Mart 2017 tarihleri 
arasında 90 ülkeden 
gayrimenkulün iddialı 
isimleri kadar, iddiasını 
yükseltmek isteyen 
yatırımcıları 28’inci 
defa bir araya getiren 
M M’de Türkiye, 
yaklaşık 600 kişiyle temsil 

edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı 
fuarda, 90 ülkenin gayrimenkul 
alanındaki en iddialı yatırımcılarıyla 
bir araya gelen Türkiye M M’de 
gövde gösterisi yaptı. 1.800 
metrekarelik alanda 250 firma, 
6 şehir ve 1 ilçe katılımıyla temsil 
edilen Türkiye’den Cannes’a 600 
civarında katılım oldu.

Adını, dünya yatırım ligine 
yazdırmaya kararlı şehirler de 
Fransa Cannes’daki bu büyük 
gösteriye katıldı. İstanbul başta 

Binlerce yatırım şirketini 
bir araya getiren ve 
500 milyar dolarlık 
yatırım ödeneği verilen 
M M’de Türkiye yine 
ön plana çıktı.

olmak üzere Antalya, Balıkesir, 
Eskişehir, Hatay ve Kocaeli 
şehirlerinin katıldığı fuarda ayrıca 
Beyoğlu da yer aldı. İstanbul, 
İstanbul Ticaret Odası önderliğinde 
Londra ve aris çadırları arasındaki 
685 metrekarelik çadırda kentin 
en prestijli projelerini uluslararası 
yatırımcıya tanıtırken, Antalya ise 
her biri yaklaşık 1’er milyar dolarlık 
Kepez – Santral Mahalleleri Kentsel 
Dönüşüm, Kruvaziyer Limanı, 
Konyaaltı Sahil Yenileme başta 
olmak üzere pek çok projeyle 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
temsil edildi. Fuarda yine 
Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 
yer alan Kocaeli ise ulaşım 
projeleri kadar ticari gayrimenkul, 
konut yatırımları ve turizmi konu 
alan pek çok projeyle temsil edildi. 
Bunlar içinde İzmit Teleferik, 
Gebze-Darıca Metrosu, Körfez-
Derince-İzmit Kartepe Hafif 
Raylı Sistem, Mannesmann, İzmit 
Kent Merkezi, Kanalboyu, Gezbe-
Sultanorhan ve Kartepe projeleri 
dikkat çekenler arasında yer aldı. 

Diğer yandan Beyoğlu ise 
Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde 
35 firmayı bir araya getiren 
Beyoğlu nvestors Group (B G) ile 
uluslararası yatırımcıların karşısına 
çıktı. 47 projeyle temsil edilen 

Beyoğlu’nda öne çıkan projeler ise 
Galataport, Haliçport, iyalepaşa 
İstanbul, Taksim 360, Okmeydanı ve 
Sütlüce-Örnektepe oldu.

İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği (İMİB) ve turkishceramics 
– Seramik Tanıtım Grubu’nun 
Türkiye’deki sektörel fırsatları 
anlattığı fuarda ayrıca, Alışveriş 
Merkezi Yatırımcıları Derneği 
(AYD),  Gayrimenkul ve Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) 
de Türkiye’deki hız kaybetmeyen 
yatırımları ve bu çerçevedeki 
fırsatları uluslararası platformda 
anlatan kuruluşlar arasında yer 
aldı. Diğer yandan, M M 2017’de 
Türkiye’nin son yıllardaki en önemli 
prestij projeleri arasında yer alan 3. 
Havalimanı, bir başka deyişle İGA 
Havalimanı ve hemen yanındaki 
Airport City İstanbul da uluslararası 
yatırımcıya tanıtıldı. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI’NDAN TAM 
DESTEK

Fuarda Türkiye bakanlık 
düzeyinde temsil edildi. Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki’nin de katıldığı fuarda 
ayrıca, Türkiye’deki yatırım fırsatları, 
Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut 
ve TOKİ Başkanı M. Ergün Turan 
tarafından da anlatıldı.   

Haber M M  
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B İ D E  H A B E R L E R

Emlak Konut 
etkinlikleri
Emlak Konut GYO çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek 
için kurum içi etkinliklerine Şubat ayı boyunca devam etti.

OYUNCAK MÜZESİ’NDE 
EĞLENCELİ BİR GÜN
Emlak Konut kreş öğrencileri, 
Ataşehir Oyuncak Müzesi’ni 
gezdiler. 24 Şubat tarihinde Emlak 
Konut GYO’nun organizasyonu 
ile gerçekleşen ziyarette Emlak 
Konut’un kreşlerinde öğrenim 
gören çocuklar eğlenceli bir gün 
geçirdi.

EMLAK KONUT’TA VEDA
2004 yılında inşaat 
mühendisi olarak Emlak 
Konut GYO bünyesinde 
çalışmaya başlayan Tülay 
Odakır, emekliye ayrıldı.
Çeşitli dönemlerde ihale, 
hakkediş, kabul müdürlüğü ve daire 
başkanlığı da yapan Odakır, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
mezunu, evli ve 1 çocuk annesidir.
Odakır’a veda için düzenlenen törende, 
kendisine Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Murat Kurum tarafından, uzun 
yıllardır verdiği hizmetler dolayısıyla 
teşekkür plaketi takdim edildi.

KADINLAR 
GÜNÜ’NDE 
ANLAMLI JEST
Emlak Konut GYO, 
Kadınlar Günü’nde 
bütün kadın 
çalışanlarına orkide 
hediye etti. 

İLK ÖNCE SAĞLIK!
Emlak Konut GYO, iş 
prensibi gereği çalışanlarının 
sağlığını her zaman ön planda 
tutuyor. Düzenli zamanlarda 
sağlık kontrolünden geçen 
çalışanlara kan testi, göz 
taraması gibi sağlık kontrolleri 
yapılıyor. Çalışanlara bu 
kontroller sırasında ikramlar 
da sunuluyor.

KAHVE GÜNÜ
Emlak Konut GYO İdari 
İşler ve İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü’nce organize 
edilen kahve etkinliği 
renkli görüntülere sahne 
oldu. 15 Şubat 2017 
tarihinde gerçekleştirilen 
‘Kahve Günü’ etkinliğinde 
kahve tadımları 
gerçekleştirildi. Kış 
bahçesinde, Starbucks 
Coffee Master sunumu 
eşliğinde, kahve ile uygun 
beslenme konularında 
Emlak Konut çalışanları 
bilgilendirildi.

Haber

ÇOCUKLAR ÇİÇEKLERLE GELDİ
Kadınlar Günü’nde, Emlak Konut 
GYO kreşlerinde öğrenim gören 
minikler, kendi elleriyle yaptıkları kağıt 
çiçekleri Emlak Konut GYO’nun kadın 
çalışanlarına dağıttı. 
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BIR EVDEN MÜ EYE...
TEVFİK 
FİKRET 
KİMDİR? 

1  yılında alatasaray isesi’nin bitiren Tev k 
ikret’in memuriyet hayatında iki önemli durak 

vardır  alatasaray isesi ve obert Kole ’deki 
öğretmenlik zamanları. 1 4’de Malumat’ dergisini 
ıkaran ekibin arasında adı ge er. 1 ’da ise 
Servet i ünun’ dergisine yazı işleri müdürü olarak 
atanır. Basın kariyeri ok uzun sürmemiştir ne 
yazık ki ve öğretmenlik mesleğine dönüş yapmış, 
bu süre te üretimini sürdürmeye devam etmiştir. 

nemli eserleri arasında ubab ı Şikeste, Haluk’un 
e teri, ubab’ın evabı, Şermin, Tarih i Kadim, 

Sancak ı Şeri  Huzurunda, Sis ve üc  bulunur. 

 14  atih Sultan Mehmet, stanbul’u 
kuşatmak i in operasyona başladı.

 17  Sultan . Abdülhamid öldü yerine . 
Selim ge ti.

 1 1  Bir Alman şirketi tara ından yapılan 
alata Köprüsü hizmete a ıldı.

 1 1  ünyanın en büyük gemisi Titanik 
buzdağına arparak battı. 

 1  Türk kadınlarına belediye 
se imlerinde se me ve se ilme hakkı 
tanıyan yeni Belediyeler Kanunu 
yürürlüğe girdi.

 1 4  AT  kuruldu ve hizmete girdi.
 1  ngiltere’de üretilen oncorde u ağı 

ilk u uşunu yaptı.
 1 1 lk uzay mekiği olumbia zay 

Mekiği uzaya gönderildi.
 1  üneydoğu Anadolu ro esi A  

ile Harran vası suya kavuştu. 

u ay sizi farklı 
bir adrese davet 
ediyoruz. Burası 
Türk edebiyat 
tarihinin en önemli 
yazar, şair ve 
düşünürlerinden 
Tevfik Fikret’in 
Bebek sırtlarındaki 

muhteşem evi. Şimdilerde ise bir 
müze. Bu müzeye adım atar atmaz 
hem manzarası hem de atmosferiyle 
içinizde bir şeylerin kıpırdadığını 
hissedebilirsiniz. Tevfik Fikret’in 
eşsiz dizelerini burada nasıl kaleme 
aldığını manzaraya bakınca daha iyi 
anlıyorsunuz. eki bu müzeyi, yani 
evi nasıl gezmeliyiz  Tevfik Fikret’in 
sevdiği tablolarla dolu salon bölümü 
geçen yüzyıl başına doğru yolculuğa 
çıkarıyor insanı. Özellikle Osmanlı 
dönemine ait oturma grupları 
nefesinizi kesecek türden. Büyüleyici 
köşelerden bir diğeri ise Edebiyat-ı 
Cedide odası. Burada Tevfik Fikret, 
Halit Ziya, Cenab Şahabettin, 
Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, 
Hüseyin Siyret, Hüseyin Suad, 
Ali Ekrem, Süleyman azif gibi 

edebiyatçıların tablo ve resimlerine 
rastlayacaksınız. Müzenin en 
etkileyici noktalarından bir diğeri 
de yemek odası. Tevfik Fikret’in 
dostlarıyla buluştuğu ve edebiyat 
konuştuğu bu nokta ses efektiyle 
renklendirilmiş. Sanki etrafta yemek 
yiyen ve kahkaha atan hayaletler 
varmış gibi hissediyorsunuz. Yemek 
odasının duvarlarında Tevfik 
Fikret’in kendi yaptığı natürmort 
tablolar yer almakta. Döneme 
ait sofra aksesuarları da ortamı 
zenginleştiriyor. Onun dışında 
Fikret’in hayata gözlerini yumduğu 
yatak odası da etkileyecektir sizi; 
muhteşem tarihi karyolanın yanı 
sıra Fikret’e ait mask etkileyici 
parçalar arasında yer alıyor. Bir 
diğer çarpıcı noktalardan birisi 
de çalışma odası, buradan şairin 
çalıştığı koleje kestirme bir yol da 
vardır. Hatta bu yola ithafen ‘İzler’ 
adında bir şiiri de vardır Fikret’in. 
Aşiyan Müzesi’nin Şair igar ve 
Abdülhak Hamid Tarhan bölümleri 
de görülmeye değer. 

Aşiyan Yokuşu, Bebek, İstanbul
Tel: 0212 263 69 86

Ünlü şair Tevfik Fikret’in anısına ithafen kurulan 
Aşiyan Müzesi şairin bir zamanlar yaşadığı evin 
dönüştürülmesiyle hayata geçmiş bir yer. Muhteşem 
bir manzaraya sahip olan müzenin her köşesi 
edebiyat ve şiir kokuyor. 

azı layan  Sami Özbudak

TARİHTE NİSAN!
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Haber D Ü N YA  K A D I N L A R  G Ü N Ü

8 Mart
KADINLARIN GÜNÜ

Babacan Holding, kadınlar her zaman 
ayrıcalıklıdır’ diyerek Kadınlar ünü’nün 
bulunduğu ha ta olan 4 1  mart tarihleri arasında 
konut satın alanlara seyahat veya alışveriş eki 
hediye etti. Babacan remium, Babacan ort 

oyal’ ve Babacan alace pro elerinden 4 1  Mart 
tarihleri arasında konut alan kadınlar, uygun 
ödeme avanta ları ile konut sahibi olma şansını 
yakalayarak, seyahat veya alışveriş eki kazandı. 

egrand rubu, kadınların iş gücüne katılım 
oranını yüzde  ile destekleyerek eşitlik’ 
konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya 
koyuyor. Kadınları ekonomide daha etkin kılmak 
gerektiğine inanan egrand, 4  kadın alışanıyla 
daha gü lü yoluna devam ediyor.

er yıl 8 Mart’ta 
kutlanan ve 
Birleşmiş Milletler 
tarafından 
tanımlanmış 
uluslararası bir 
gün olan Dünya 
Kadınlar Günü, 
Türkiye’de coşkuyla 

kutlanan günlerden biri. 
Temelinde kadınların siyasi ve 
sosyal bilincinin geliştirilmesine, 
ekonomik, siyasi ve sosyal 
başarılarının kutlanmasına 
ayrılan gün, Türkiye’de ilk kez 
1921 yılında kutlanmaya başladı. 

KADIN ZİRVESİ’NE 
YOĞUN İLGİ

Ankara Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (ASİAD) 
tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen ve yoğun katılımla 
gerçekleşen Uluslararası 
Kadın Zirvesi’nde, kadınların; 
istihdamda ve girişimci olarak 
iş hayatında, eğitim alanında 
daha fazla rol alması, ekonomik 
ve sosyal alandaki yerinin 
güçlendirilmesi talepleri dile 
getirildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Konferans 
salonunda gerçekleştirilen 
ve 35 civarında yerli ve 

yabancı konuşmacının yer 
aldığı Zirve’ye izleyici olarak 
yoğun bir katılım gerçekleşti. 
Katılımcıların yüzde 80’ini 
kadınların oluşturduğu dikkati 
çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü çerçevesinde düzenlenen 
etkinlikte girişimcilik, çalışma 
hayatında kadın, sivil toplum 
kuruluşlarında kadının rolü, 
kadın ve eğitim, hukuk, sağlık, 
sanat ve spor alanlarında kadının 
yeri konularında paneller 
gerçekleştirildi.

BAKANLIK’TAN KADIN 
HAKLARI İÇİN YOĞUN 
MESAİ

Aile Sosyal olitikalar 
Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 
Müdürü Gülser Ustaoğlu, tüm 
uluslararası belgelerde fırsat 
eşitliği çerçevesinde ‘cinsiyet 
ayrımcılığı kabul edilemez’ 
ilkesini hatırlatarak; “Kadının 
gücü, toplum yapısında oldukça 
belirleyicidir. Kadınların varlığını 
Bakanlık olarak her düzeyde 
desteklemeye devam ediyoruz. 
Kadınlara yönelik sağlık, 
istihdam ve kadına yönelik 
şiddetle mücadele alanlarında 
daha özgün çalışmaları hayata 
geçirmeye kesintisiz devam 
ediyoruz” diye konuştu. 

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanıyor.

BABACAN 
H L I E

KONUT ALANLARA 
L E
EL E T

LE
KADINLARLA 

H L

Babacan Port Royal



101E M L A K  K O N U T
M A R T  2 0 1 7

ildinizi kış 
soğuklarından koruyun

Kış aylarında tahriş olan, 
su dengesini kaybeden 
ve ısı farklılıklarına 

maruz kalan ciltler için hücre 
yenilenmesine destek veren 
bakım kremleri kadınların 
kurtarıcısı oluyor.

Fenjilyan Gece Bakım 
Kremi, cildin dış savunma mekanizmasını 
güçlendirerek yıpratıcı hava koşullarına karşı 
kalkan görevi görüyor. Fenjilyan, son teknolojiyle 
tasarlanan Gece Bakım Kremi ile cildin dış savunma 
mekanizmasını güçlendirerek yıpratıcı hava 
koşullarına savaş açıyor.

BAHAR RENKLERİYLE 
GELİYOR

 Türkiye’nin beğenilen 
tasarımcılarının koleksiyonlarını 
aynı atı altında satışa sunan 

izia ate, ilkbahar yaz sezonunu 
tanıttı. eni sezon gardrobunuzu 
oluştururken Türkiye’nin en 
beğenilen moda tasarımcılarının 
ilkbahar yaz koleksiyonlarını bir 
arada bulabileceğiniz izia ate’e 
göz atabilirsiniz.

TIBBIN YENİ MUCİZESİ ACI BİBER
 Son yıllarda doktorlar acı biberi romatizmal ağrıları dindirmek şekeri düşürmek ya 

da damar sertliğini önlemek amacıyla kullanmaya başladılar. zellikle şeker hastalarının 
ayaklarında görülen yanma gibi ıstırapları dindirmede eşsiz özellikleri nedeniyle bazı 
toplumların zaten binlerce yıldır ağrıyı dindirmek i in kullandığı acı biber, güncel tıpta 
da hak ettiği yeri ve saygınlığı almaya başladı. kan niversitesi Hastanesi örolo i 

zmanı ro . r. kan Bölükbaşı  Sürülerek uygulanan acı biber özü, romatizmal eklem 
hastalıklarına bağlı artrit, antom ağrıları, tendonit, miyal i ve zonada kullanılmaktadır. 

ine acı biber özü ile yapılan ağız yıkama solüsyonları ve burun spreyleri diş ağrısı, bronşit, 
astım ve migren i in re ete edilmektedir. Burun spreyleri kronik burun akıntılarını durdurur 
hapşırma ve kon esyonu azaltır. Acı biber, sindirime yardım eder, iştah a ıcıdır ayrıca kanda 
şeker ve kolesterolü azaltır ve kanın pıhtılaşmasını engeller kanı inceltir  diyor.

TIBBIN YENİ MUCİZESİ ACI BİBERBAHAR RENKLERİYLE BAHAR RENKLERİYLE 

 Türkiye’nin beğenilen 
tasarımcılarının koleksiyonlarını 
aynı atı altında satışa sunan 

izia ate, ilkbahar yaz sezonunu 
tanıttı. eni sezon gardrobunuzu 
oluştururken Türkiye’nin en 
beğenilen moda tasarımcılarının 
ilkbahar yaz koleksiyonlarını bir 
arada bulabileceğiniz izia ate’e 

 Son yıllarda doktorlar acı biberi romatizmal ağrıları dindirmek şekeri düşürmek ya 
da damar sertliğini önlemek amacıyla kullanmaya başladılar. zellikle şeker hastalarının 
ayaklarında görülen yanma gibi ıstırapları dindirmede eşsiz özellikleri nedeniyle bazı 
toplumların zaten binlerce yıldır ağrıyı dindirmek i in kullandığı acı biber, güncel tıpta 
da hak ettiği yeri ve saygınlığı almaya başladı. kan niversitesi Hastanesi örolo i 

zmanı ro . r. kan Bölükbaşı  Sürülerek uygulanan acı biber özü, romatizmal eklem 
hastalıklarına bağlı artrit, antom ağrıları, tendonit, miyal i ve zonada kullanılmaktadır. 

ine acı biber özü ile yapılan ağız yıkama solüsyonları ve burun spreyleri diş ağrısı, bronşit, 
astım ve migren i in re ete edilmektedir. Burun spreyleri kronik burun akıntılarını durdurur 
hapşırma ve kon esyonu azaltır. Acı biber, sindirime yardım eder, iştah a ıcıdır ayrıca kanda 
şeker ve kolesterolü azaltır ve kanın pıhtılaşmasını engeller kanı inceltir  diyor.

FOTOĞRAFLARA DOKUNMAK 
İSTEYENLER İÇİN 

 anon S H  1 , akıllı tele onlar 
ve otoğra  makinelerindeki anıları, ömür 
boyu dayanacak kalitede baskılarla kağıda 
döküyor. i i özelliği ile otoğra  arı 
anında aktarma kolaylığı sağlarken kü ük 
boyutlarıyla antada rahatlıkla taşınabiliyor.

TIBBIN YENİ MUCİZESİ ACI BİBERTIBBIN YENİ MUCİZESİ ACI BİBERTIBBIN YENİ MUCİZESİ ACI BİBER

SOFRALARDA BAHAR ESİNTİSİ..
 Türkiye’de ilk kez Güral Porselen tarafından üretimi 

gerçekleştirilen şeff af, dayanıklı, ışık geçirebilen, zarif, 
bone porselen serisinin ‘HAS’ yemek takımı, çiçek desenli 
çeşitleriyle kış sofralarında bahar havası estiriyor. 87 
parçadan oluşan 12 kişilik, krem rengi, ışığı geçirebilen, 
dayanıklı, şeff af ve fonksiyonel yapısıyla ‘HAS’ yemek 
takımı çeşitleri şık hediye önerileri arayanlar için de uygun 
alternatifl er sunuyor. 
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‘N
e ekersen onu 
biçersin’ derken, 
atalarımız aslında 
ebeveynliğin 
ilk kuralını 

da söylemiş. Çünkü çocuk 
gelişiminde anne-babanın rolü 
büyük ve yadsınamaz. Siz ona 
nasıl davranırsanız, gelecekte 
çocuğunuzun nasıl biri olacağını da 
belirleyebilirsiniz. eki ya siz nasıl 
bir ebeveynsiniz

Çocukların ilk rol modelleri 
anne-babalardır. Siz ona nasıl 
davranırsanız, dünyanın geri 
kalanının da kendisine öyle 
davranacağını zanneder. sikolojik 
Danışman Kübra Karakaş, farklı 
ebeveyn tiplerinin çocukların 
yetişkinliklerini etkileyerek, 
kişiliğinin belirlenmesinde önem 
taşıdığını belirterek; “Bazen 
iyi niyetle yaptıklarınızın hiç 
istemediğiniz sonuçlara neden 

olduğunu görürsünüz. Eğer söz 
konusu olan çocuk eğitimi gibi 
önemli bir alansa, çocuğunuzun 
ileride nasıl bir kişi olacağını 
belirleyen tutumlarınıza biraz daha 
dikkatli bakmakta yarar var” diyor.

sikolojik Danışman 
Karakaş’tan bilimsel 
araştırmaların ortaya koyduğu 
ebeveyn tipleri ile bunların 
belirgin özellikleri hakkında bilgi 
aldık.

Sevgi, saygı, huzur, güven ve şeffaflık olan ailede çocuk tüm yönleriyle kabul edilir. 

t m  E L İ İ M İ
Haber: e m 
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN KÜBRA 
KARAKAŞ, FARKLI EBEVEYN 

TİPLERİNİN, ÇOCUKLARIN 
YETİŞKİNLİKLERİNİ ETKİLEYEREK, 

KİŞİLİĞİNİN BELİRLENMESİNDE 
ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTİYOR.

AŞIRI KORUYUCU
Bu tutumu sergileyen anne-

babalarda çocuğa karşı sevgi 
aşırıyken, disiplin yok denecek kadar 
azdır. Yaptığı her şey hoş görülen 
çocuk, aşırı özgür bırakılır. Böyle 
bir ailede yetişen çocuklar, bir süre 
sonra ebeveynini denetim altına 
alır. Eleştiriye açık olmadıkları 
içinse kendilerini geliştiremezler. 
Kuralsızlığa alışan çocuklar, okulda 
kurallarla karşılaşınca eğitim 
ortamına ve arkadaş çevrelerine 
uyum sağlamakta zorluk çekebilir. 
Bu çocuklar muhtemelen bencil, 
sorumsuz, kırılgan, her dediğinin 
anında olmasını isteyen, sabırsız, 
şımarık ve anti-sosyal olur.

MÜKEMMELİYETÇİ
Bu tür ailelerde hem aşırı sevgi 

hem de sıkı disiplin görülür. Anne-
baba, bir yandan aşırı koruyucu 
davranırken, diğer yandan çocuktan 
yaşının üzerinde olgun davranışlar 
bekler. Üstelik kusursuzluk 
beklentisi bir alanla sınırlanmaz. 
Her konuda büyük başarı talep 
edilir. Çocuğun birey olarak gelişimi, 
kendi tercih ve davranışları ise aile 
tarafından desteklenmez. Arkadaş 
seçimi bile ailenin etkinlik alanı 
içerisinde kalır. Mükemmeliyetçi 
bir ailede yetişen çocuklar aşırı titiz 
ya da tam tersi dağınık çocuklardır. 
Kendilerine güveni olmadığı gibi, 
yanlış yapmaktan korkarlar.

OTORİTER VE REDDEDİCİ
Ailede çocuğa karşı sevgi ve 

şefkat yoktur. Bunun yerine katı bir 
disiplin anlayışı ve baskıcı tutum 
görülür. Çocuk, anne-babanın 
kurallarını yerine getirme çabasında 
olduğu için kendini ifade edemez. 
Aile içinde korku hakimdir. Çocuğun 
en basit hatası dahi cezalandırılır. 
Otoriter bir ailede yetişen çocuklar 
stresli, tedirgin olur; attığı her 
adımda yanlış yapma korkusu 
içinde olduğundan kendine güveni 
yok denecek kadar azdır. Sürekli 
eleştirildikleri için aşağılık duygusu 
gelişebilir. Kendi başlarına karar 
veremeyen, kaygılı, güvensiz, suç 
işlemeye meyilli, insan ilişkilerinde 

başarısız ve tutarsız kişilik 
geliştirebilirler.

İLGİSİZ VE KAYITSIZ
Ebeveyn, çocuğun davranışları 

karşısında ilgisiz ve vurdumduymaz 
davranışlar sergiler. Aile için 
çocuğun varlığı ile yokluğu belli 
değildir. Bu tür anne-babalar 
genellikle hoşgörü ile boş vermeyi 
birbirine karıştırır. Çocuk onları 
rahatsız etmediği müddetçe bir 
problem yaşamazlar. İlgisiz ve 
kayıtsız ebeveynin çocukları fiziksel 
ve duygusal olarak yalnızlığa 
itilir. Özgüven eksikliğinin yanı 
sıra hayattan ve kendilerinden 
beklentileri olmaz. Bu tarz ailelerde 
büyüyen çocuklar anne-babalarını 
kendilerine model alamadıkları için 
dışarıdan bir modelle ve çoğunlukla 
da olumsuz bir kişiyle kendilerini 
özdeşleştirmeye eğilim gösterir. 
Zararlı alışkanlıklar edinmeye de 
meyilli olurlar.

TUTARSIZ
Bu ailelerde çocuğun yaptığı bir 

davranış, genellikle anne-babanın 
o anki psikolojik durumu ile ilintili 
olur; bazen sert bazen olumlu 

karşılanabilir. Anne ya da babanın 
farklı tutumları çocukları olumsuz 
etkileyebilir. Anne-babanın mutlaka 
aynı görüşte olması gerekir. Biri 
davranışı olumlu görürken diğeri 
ceza uygulamamalıdır. Bu durum, 
cezanın anlamı ve suçun niteliği 
hakkında kuşku uyanmasına neden 
olduğundan çocuk ne zaman, 
nerede, ne yapacağını bilemez.

OLUMLU VE SAĞLIKLI
Sevgi, saygı, huzur, güven ve 

şeffaflık olan ailede çocuk tüm 
yönleriyle kabul edilir. Anne-baba, 
davranışları ile çocukları için iyi 
birer model olmanın yanı sıra 
aynı zamanda rehberdir. Bu tarz 
ebeveynler çocuğa yol gösterir 
ama alacağı kararlar konusunda 
onu serbest bırakır. roblemlere 
ebeveynle birlikte çözüm arayarak, 
zamanla bu becerisini geliştiren 
çocuk, seçimlerinin sonuçlarına 
da kendisi katlanır. Aile içinde 
kurallar ve sınırlar herkes için ve 
hep birlikte belirlenir. Bu sınırlar 
içinde çocuk özgürdür. Kuralların 
mantıklı açıklaması yapılır. Her 
konuda çocuğun düşünce ve 
fikirleri dinlenir, mantıksız da olsa 
saygı gösterilir. Çocuk, kendine ve 
çevresine saygılı, sınırları bilen, 
tasarım gücü yüksek, aktif, fikirlerini 
rahatlıkla söyleyebilen, dengeli, 
sorumluluk duygusu gelişmiş, 
hoşgörülü, arkadaş canlısı ve mutlu 
bir birey olarak yetişir. 
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Dekorasyon

KADIFE ERI D NÜYOR
eni bir ev 
kurulurken 
en çok 
zaman 
harcanan 
bölgelerden 
biri de 

salon. Sadece kadınlar değil son 
zamanlarda ev dekorasyonunda 
erkeklerin de söyleyecek sözleri 
var. Yeni nesil gençler için 
salonun önemi büyük… Kimi 
zaman yatak odasından çok 
televizyon karşısında uyumayı 
seven, eşi ya da ailesi evden 
gittiği gibi, arkadaşlarını 
çağırarak layStation gecesi 
yapan erkekler için salon 
değerli bir hazine. Bu yüzden 
gençlerin tercihleri rahat ve 
enerjik modellerden yana 
oluyor. Tercih edilen bu 
modeller, baharla birlikte gelen 
sezon renkleriyle 2017’nin 
modasını oluşturdu.

COUNTRY TASARIMLAR 
YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

Dekorasyon trendlerine 
ilişkin konuşan Evgör Mobilya 
Yönetici Ortağı Ahmet Ekmen; 
“Özellikle şehirli yaşam alanlarının 
küçülmesiyle birlikte mobilya 
gruplarındaki fonksiyonellik 
2017’nin dekorasyon trendlerinde 
daha fazla öne çıkıyor. Bu senenin 
trend rengi yeşil ve koyu yeşil. 
Mobilyalarda bu yıl ağırlıklı olarak 
bu renkleri göreceğiz. Ayrıca, 
salonlarda ve oturma odalarında 
farklı renklerle ve dekoratif objelerle 
çok rahat kombin edilebildiği için gri 
tonlarda koltuklar öne çıkıyor. Yatak 
başlarından koltuk takımlarına 
kadar kapitone kullanımı ağırlık 
kazanıyor. Kumaş olarak bu yıl 
kadife ve nubuk revaçta. Bununla 
birlikte kır yaşamını şehirli evlere 
taşıyan country tasarımlar da 
2017’nin dekorasyonunda yer 
almaya devam ediyor” diye konuştu.

BAHAR YAKLAŞIYOR  DEKORASYONDA 
BAHARIN RENKLERI N PLANA ÇIKIYOR.
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K AP I  KO LL AR INDAN  A SK I L IK
ski kapı kollarını, askı olarak kullanabilirsiniz. 

Artık kullanmadığınız kapılardan ıkartılan eski 
tokmaklarınızı ya da kapı kollarını banyo askısı 
yapabilir veya yatak odanızda kolyelerinizi asmak 
i in kullanabilirsiniz.

KUPAL AR IN I I  R EN K L END IR IN
Kupalarını tek düzelikten kurtararak 
kişileştirmek isteyenler i in ok basit bir 
yöntem... htiyacınız olan kupa, tek kullanımlık 
plastik kap, o e, kürdan, sünger ır a ve akrilik 
vernik. lık suyla doldurduğunuz plastik kabın 
i ine o elerinizi damlatın. Suda oluşan o e 
birikintilerini kürdan yardımıyla dağıtabilirsiniz.
stediğiniz renk o eleri karıştırın. aha sonra 

kupanızı dairesel hareketlerle o elerin olduğu 
bölümlerde suya doğru batırın. Kupanızdaki 
o elerin kurumasını bekleyip, sonrasında 
sünger ır a ile akrilik verniği kupanın 
renklenen bölgelerinin üzerine sürün. Kupanın 
i  kısmı ile ağzınızın değeceği hi bir bölümüne 
vernik sürmeyin. eni kupanızı bulaşık 
makinesinde yıkamayın.

n mutlu olduğumuz günleri ölümsüzleştirmek 
i in ektirdiğimiz otoğra  ar oğu zaman 
ekmecelerde tozlanıyor, ya da bir bilgisayarın 

arşivinde yaşlanıyor. ysa anıları her dem canlı 
tutmak elinizde. otoğra  arınız odanızın en 
sevdiğiniz köşesinde, hep sizinle olabilir.
Bunun i in ihtiyacınız olan malzemeler  giysi 

askısı, kurdele veya renkli iplikler, yapıştırıcı ve 
kü ük mandallar. iysi askısına bir yapıştırıcı 
sürerek renkli kurdele ve iplerle kaplayın. Minik 
mandallarla otoğra  arınızı kurdele veya iplere 
tutturun. Hatta askıya bile ihtiyacınız olmadan 
sadece basit bir ipi boş bir er eveye bağlayarak, 
otoğra  arınızı mandallayabilirsiniz

S Ü P ER  K AH R AMANL AR 
L AMBA S I
Çılgın  kirlerin sahipleri en sıkıcı nesneleri 
eğlenceli hale getirmeyi başarıyor. Bu ori inal 
alışmanın tasarımcısı bir oyuncak ıdan aldığı 

süper kahraman setiyle eğlenceli bir masa 
lambası yapmış.
htiyacınız olan ucuz bir oyuncak ıdan alınmış 

oyuncak süper kahraman  gürleri ve evinizde 
bulunan eski bir lamba.

nce kahramanlarımızı lambanın üzerine 
istediğimiz şekilde yapıştırıyoruz. Sonrasında 
astar sprey ile lambayı ve kahramanları tek renk 
yapıyoruz. Altın renkli bir sprey boya ile de son 
dokunuşu veriyoruz. 

AN I L A R IN I  H EP  S I INL E

Eviniz için pratik bilgiler
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TOYOTA C-HR 1.2 TURBO 4X4 MULTIDRIVE S

Tüm markalar benzersiz tasarımıyla öne çıkan otomobiller 
üretme çabasında. Özellikle şehirli gençleri veya genç 
kalanları etkileme çabası C-HR olarak isimlendirilen bu 
yeni tasarımlı araçları popüler kılıyor. Toyota’nın 1.2 Turbo 
motorlu 4 4’ü de bu otomobillerden biri.

Otomobil TOYOTA  C- H R 
Haber:  N

T
ek kelimeyle 
tanımlamak mümkün 
olmasa da biraz 
jipe, biraz yarış 
arabasına, biraz da 

spor görünümlü bir şehir arabasına 
benzeyen otomobillere C-HR 
deniliyor. Bu otomobiller teknik 
özelliklerinden çok tasarımlarıyla 
kendilerini belli ediyorlar. O 
nedenle de çoğunlukla şehir 
hayatını benimseyen gençler veya 
genç hissedenler tarafından tercih 
ediliyorlar. Toyota C-HR 1.2 Turbo 
4 4 Multidrive S de tam olarak böyle 
bir otomobil. Toyota’nın Avrupa 
kıtasında satılacak araçlar için tüm 
üretimini Sakarya’daki Adapazarı 
fabrikasında yaptığı bu model, kim 
ne derse desin havalı bir otomobil 
olarak karşımıza çıkıyor.

KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ 
DETAYLAR

Ülkemiz dışında ABD, aponya, 
Endonezya, ve Tayland gibi 5 ana 
üretim üssünde üretim yapılan 
C-HR, 4 2, 4 4 (A D) ve 4 2 
Hybrid seçenekleri ile Adapazarı 
tesislerinde üretiliyor. Biz bu 
yazımızda aracın 4 4 (A D) 
Diamond modeline odaklanacağız. 
Yani en donanımlı ve doğal olarak 
da en pahalı olanına. Dışarıdan 
bakıldığında kabin içi çok sıkışıkmış 
gibi görünse de aslında Toyota 
C-HR, 5 kişi için konforlu bir 
yolculuk sunabiliyor. Tek sorun arka 
koltukta oturanların dışarıyı çok 
net görememeleri, adeta dışarıdaki 
koşullardan izole bir şekilde 
yolculuk yapmaları. 

Toyota C-HR’ın ince 

detaylarından biri de kapısında 
saklı; kapıyı açtığınız zaman geri 
gelmiyor, açıldığı yerde kalıyor. 
Böylece inişlerde kapının geri 
kayması ve size çarpması gibi bir 
risk bulunmuyor  Güncel teknolojik 
tüm gereksinimlerin Toyota 
C-HR modelinde bulunduğunu 
söylemeye sanırım gerek yok. 
Çünkü tam donanımlı bir Corolla 
yahut Avensis’te ne varsa C-HR’ye 
aktarılmış gözüküyor.

YÜKSEK TEKNİK 
ÖZELLİKLER

1.2 Turbo Diamond 4 4 
Multidrive S modelinin Türkiye’de 
açıklanan anahtar teslim satış fiyatı 
145 bin TL civarında. Bu rakam 
4 2 ve daha düşük donanımlarla 99 
bin TL’ye kadar inebiliyor. Hybrid 
seçenek ise 170 bin TL fiyatla 
satılıyor.

Yüksek sürüş keyfi ve yol 
tutuş özellikleri sunan otomobil, 
zengin ve eksiksiz donanımıyla da 
mükemmel bir konfor sunuyor. 

Aracın merkezi kontrol 
sistemine bağlı çok fonksiyonlu iri 
ekranı hem kullanışlı hem de kabin 
içindeki tüm yolcular tarafından net 
takip edilebiliyor. avigasyondan 
kaliteli müzik sistemine, ekonomik 
sürüş bilgisayarından internet 
bağlantısına kadar kontrolleri 
buradan dokunmatik olarak 
yapabiliyorsunuz.
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YA  ELIYOR
FORMA IRME AMANI

Spor  S R L A R

Y
aza formda girmeyi 
kim istemez? 
Havaların yavaş yavaş 
ısındığı bu günler 
aslında tam olarak 

form tutma zamanlarıdır. Rutin 
antrenmanlara başlarken aşağıda 
listelediğimiz noktalara da dikkat 
etmeyi unutmayın.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN
e kadar çok su içerseniz o 

kadar sağlıklı olursunuz. Bunun 
dışındaki her şeyi unutabilirsiniz. 
Vücudumuz suya her zaman ihtiyaç 
duyar ve belki de daha önemlisi, 
vücudumuz su ile birlikte daha iyi 
çalışır. Daha fazla su içtiğinizde 
egzersizlerin sonucunu daha hızlı 
aldığınızı göreceksiniz.

KARANLIK VE SOĞUK KIŞ AYLARINDA 
METABOLI MAMI  DA YAVAŞLAR. BIR 
DE A  HAREKET ETMEYE BAŞLARI  
VE SONUÇ OLARAK YA A DOĞRU 
VÜCUDUMU DA HAFIF BIR YAĞLANMA 
KENDINI BELLI EDER. KIŞIN 
BIRIKEN YAĞLARDAN KURTULMAK 
IÇIN BAHARIN KENDINI YAVAŞ 
YAVAŞ HISSETTIRMEYE BAŞLADIĞI 
BU ÜNLER BULUNMA  FIRSATLAR 
SUNAR.

HER FIRSATTA HAREKET 
EDİN

Düzenli olarak spor yapıyor 
olsanız bile her fırsatta hareket edin. 
Asansör yerine merdiven kullanmak, 
kısa mesafeli yerlere araba yerine 
yürüyerek gitmek sağlığınıza sağlık 
katar. Ayrıca market alışverişini 
internetten yapmak yerine bir 
alışveriş merkezine gitmek de işe 
yarayacaktır. 

DİÜRETİK BESİNLERİ 
MENÜLERİNİZE EKLEYİN

Tam Türkçe karşılığı idrar 
sökücü olan diüretik besinler, 
vücutta biriken fazla suyu hızlıca 
atmayı sağlıyor ve özellikle karın 
bölgesindeki şişliğin oluşmasını 
engelliyor. Kereviz, pancar, lahana, 
enginar, havuç gibi sebzelerle limon, 
elma, muz, ahududu, çilek, mango, 
kızılcık ve incir gibi meyvelerden 
asla vazgeçmemeliyiz. 

TUZU HAYATINIZDAN 
ÇIKARIN

Tuz bir zehirdir ve fazlası 
zararlıdır. Vücudumuzun suyu 
tutmasına neden olur. Şeker de 
tuz da zararlıdır, az kullanmamız 
gerekir.

UYKUNUZA DİKKAT EDİN
Sağlıklı bir hayat sürmek için 

konforlu bir uykuya ihtiyacımız 
var. Vücudumuz gece 12’den 
sonra uykuda olduğu zaman yağ 
yakmaya başlıyor ve bu birkaç saat 
kadar sürüyor. Fakat aynı şey bu 
saat dilimini uyanık geçirdiğimiz 
zaman geçerli olmuyor. Erken 
yatıp erken kalkmanın yanı sıra, 
mutlaka her gece altı-yedi saat kadar 
uyuduğunuzdan emin olun  
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a ı A S T I M 
Haber: e m 

Astım hastalığı baharla 
birlikte alevleniyor
Doğanın uyanışını müjdeleyen bahar ayı alerjik hastalıkları da beraberinde getiriyor.

içeklerin açtığı, 
suların çağladığı 
bahar mevsimi 
herkeste aynı 
duyguları 
uyandırmayabiliyor. 
Kimileri için bu 
mevsim canlılığın, 
coşkunun 
simgesiyken, 

kimileri için de bitmek bilmeyen, 
hayat kalitesini düşüren alerjiler 
ve astımı ifade ediyor.

Doğanın uyanışını 
müjdeleyen bahar ayı alerjik 
hastalıkları da beraberinde 
getiriyor. Mevsim değişikliğiyle 
birlikte, insanların beslenme 
alışkanlıkları ve hayat 
düzenlerinin değişmesi bağışıklık 
sistemini etkiliyor. Emsey 
Hospital Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı rof. Dr. Ali Metin 
Görgüner, vücudumuzda alerjik 
reaksiyonların oluşmasına neden 
olan polen, küf, toz, hayvan tüyü, 
akar (ev tozu) gibi maddelere 
genel olarak ‘alerjen’ denildiğini 
belirterek, “Alerjenler; burun, göz 
ve akciğer gibi hedef organlarda 
birtakım biyokimyasal 
reaksiyonlara neden oluyor. 
Bunun sonucunda vücutta 

genel kaşıntı, gözlerde yaşarma, 
kızarıklık (alerjik göz nezlesi), 
burunda tıkanıklık, baş ağrısı, 
kaşıntı ve akıntı, hapşırık nöbetleri 
(alerjik saman nezlesi), akciğerde ise 
öksürük, balgam, hırıltılı solunum, 
nefes darlığı, göğüste tıkanıklık hissi 
(alerjik astım) ortaya çıkıyor” diyor.

TEMİZLİK MALZEMELERİ DE 
ATAKLARI ARTIRABİLİYOR

Bahar mevsimde polenlerde 
de artış oluyor. Çimen, ot, çiçek 
ve ağaçların çiçek açmalarıyla 
birlikte atmosfere yayılan polenler, 
ağız, burun, göz ve ciğerlere kadar 
ulaşıyor. En sık sabah ve akşam 
saatlerinde görülüyor. Özellikle 
rüzgarlı havalardan sonra daha çok 
dağılmaları şikayetleri de artırıyor. 
Bazı süs bitkilerinin çiçeklerine 
ait polenlerin ise ağır olduğu için 
hava yoluyla değil, arı ve böceklerle 
çevreye yayıldığına dikkat çeken 

rof. Dr. Görgüner, şöyle devam 
ediyor: “Baharın gelmesiyle beraber 
aldığımız gıdalarda değişiyor. En 
tipik bahar alerjisi, alerjik rinit 
(saman nezlesi) ve astım şeklinde 
kendini gösteriyor. Bu mevsimde 
evlerde yapılan temizlik de artıyor. 
Temizlik sırasında bir yandan ev 
tozu, küf gibi alerjenlerle temas 

artarken, diğer yandan temizlik 
amacıyla kullanılan deterjanlar, 
özellikle de çamaşır suyu 
kullanımı gözlerde, üst ve alt 
hava yollarında ciddi hasara 
yol açarak astım krizine neden 
olabiliyor.”

ALERJENLE TEMASIN 
KESİLMESİ GEREKİYOR

Günümüzde astım 
hastalığının tanısında kullanılan 
en önemli tetkik ‘nefes ölçüm 
testi’ olarak da bilinen solunum 
fonksiyon testleri. Gerekli 
görülen durumlarda, astım 
belirtilerine yol açan alerjenlerin 
belirlenmesi amacıyla alerjik 
deri testleri de yapılabiliyor. 
Tedavide, hastanın alerjenle 
temasının kesilmesi, ilaç 
tedavisi ve gerekli durumlarda 
aşı tedavisinin (immünoterapi) 
esas olduğunu belirten rof. Dr. 
Görgüner; “Uzun araştırmalar 
sonucu geliştirilmiş olan sprey 
ya da kuru toz şeklindeki astım 
ilaçları, hastalığın tedavisinde 
büyük önem taşıyor. Son 
derece etkili olan bu ilaçlar, 
yanlış inanışların tersine asla 
akciğerleri kurutmuyor ve 
alışkanlık yapmıyor. Ayrıca 
yan etkileri de oldukça az. 
Astım yakınmaları ortadan 
kalksa bile doz azaltılması ya 
da ilacın bırakılması kararının 
ise mutlaka hekim tarafından 
verilmesi gerekiyor” diyor.

ÖZELLİKLE ÇAMAŞIR SUYU KULLANIMI GÖZLERDE, 
ÜST VE ALT HAVA YOLLARINDA CİDDİ HASARA YOL 
AÇARAK ASTIM KRİZİNE NEDEN OLABİLİYOR.
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I T

Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, 
    

   

 Sigara i meyin ve yanınızda 
da i irmeyin.

 Tozlu ve polenli ortamlarda 
bulunmayın. ğer bulunmak 
zorundaysanız mutlaka 
maske kullanın. olen 
yoğunluğunun en ok olduğu 
sabah erken saatlerde ve 
akşamları dışarı ıkmamaya 
alışın.

 olenlerin u uştuğu 
mevsimlerde kapı ve 
pencerelerinizi kapalı tutun. 

üzgarlı havalarda evde 
kalmaya alışın. Arabada 
giderken pencereleri a mayın.

 zellikle kalori erli evlerde 
hava nemlendiricisi kullanın.

 Klimalarda kullanılan ltreleri 
her ay değiştirin. Aler enleri 
tutan özel ltreler alın. 
Hava değişimini i eride 
bulunan havayı kullanarak 
temizleyen, dışarıdaki havayı 
kullanmayan özel klimaları 
tercih edin.

 Tüylü ve yünlü battaniyeler 
yerine, pamuklu ve sentetik 
olanları tercih edin.

 Toz barındırabilecek tarzda 
kilim ve halı gibi ev eşyalarını 
kullanmamaya özen gösterin.

 vinizde tüylü hayvan ve bitki 
beslemekten ka ının.

 Beden temizliğinize dikkat 
edin. üzenli olarak el 
ve yüzünüzü yıkarsanız 
vücudunuza girmek 
üzere olan polenleri 
engelleyebileceğinizi 
unutmayın.

 atmadan önce duş almaya, 
sa larınızı yıkamaya özen 
gösterin.
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börek

imit, bizim ilk sokak 
yiyeceğimiz aslında. 

oğaçalar da öyle  
Camekan arabaların 
içinde börekler de 
olurdu eskiden. Simidi 
sokaktan satın alır, 
yürürken, otobüste, 
vapurda, dolmuşta 
rahatça yiyebilirsiniz. 
Yıllar geçtikçe simitler 
de değişti aslında. 

Fırınından ununa, ustasından 
susamına zamanla değişikliğe uğrasa 
da simidi çok seviyoruz. Simit 
eskiden şimdiki gibi pastanelerde 
de yapılan bir ürün değildi. Özel 
simit fırınları vardı. Sayıları azalsa 
da birkaç tane hala var. İşi sadece 
simit yapmak olan ustalar çalışır 

Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun pastanelerde sabah 
saatlerinde yaşanan kalabalık 
günün başka saatlerinde 
pek yaşanmaz. Günün erken 
saatlerinden itibaren işe 
giden, yola çıkan, acelesi 
olan, karnı aç her insanın en 
hızlı ve doyurucu seçeneği 1 
bardak çayın yanında poğaça, 
börek, simit veya açmadır. 

Gurme E M E İ M E
Haber: Gülhan KARA
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SİMİT YERİ E DAHA YUMUŞAK BİR ÜRÜ LE H ZL CA 
KAHVALT  YA MAK İSTEYE LER GE ELLİKLE O AÇALAR , 

AÇMALAR  VE BÖREKLERİ TERCİH EDİYOR.

P O Ğ A Ç A  S I M I T  B R E K  A D R E S L E R I

B R E K Ç I  S A B R I  U S T A 
a a e  a l     

ma  a a e e l  e  e e

D I L E K  P A S T A N E S I 
a a e   E a      

ell le  e  e  e l

M A D O 
a a e   E a   m 

    
a a  e l   e  me  S m  e e  

e le  me  a e  e  a

ve ‘simit fırını’ olarak bilinir tüm 
sokak simitçileri de simitlerini 
bu fırınlardan alırlar. İstanbul’un 
özellikle Tophane simit fırınları 
ünlüdür. Günümüzde simit üretimi 
artık pastanelerde de yapılmakta, 
simit salonları, sarayları çok çeşitli 
simit seçenekleri yanında poğaçalar, 
açma, börek çeşitleri de sunuyor. 

Simit, mayalı, yağ içermeyen, 
dışı susamla kaplanmış bir hamur 
işi ürünü. Açma ve poğaça ise yine 
mayalı hamurla hazırlanmakla 
birlikte bol miktarda yağ içeren 
hamur işleri. Yağlı ürünlerin 
genellikle ılık ve taze tüketilmesi 
gerekiyor. Bekledikçe, özellikle 
de soğudukça ve soğuk havaya 
maruz kaldıkça içinde bulunan 
yağın, peynirin, kıymanın 
donuklaşması sebebiyle ürün de 
yapı olarak sertleşmekte ve lezzetini 
kaybetmekte. Bu nedenle genellikle 
sabah saatlerinde sıcak sıcak 
tazecik çıkan sade, zeytinli, peynirli 
poğaçalar ve açmalar; su börekleri, 
kıymalı, ıspanaklı kol börekleri 
hızlıca tükenir. Bir de günün ikinci 
yarısında ikindi vakti saatlerinde 
bazı pastanelerde bir parti daha 
sıcak poğaça, açma, börek çıktığını 
görürsünüz. Günümüzde ‘donuk 
ürün’ tabir ettiğimiz hamurların 
hazır edildikten sonra dondurulmuş, 
pişirmeye hazır halde pastanelere 
gönderilip orada bulunan fırında 
pişirilerek satıldığı bir sistem var. 
Bu sistem sayesinde de üründe 
bayatlama ya da üründen fi re verme 
gibi durumlar da yaşanmıyor.  

Simit yerine daha yumuşak 
bir ürünle hızlıca kahvaltı yapmak 

isteyenler genellikle poğaçaları, 
açmaları ve börekleri tercih ediyor. 
Yanına en uygun içecek de simitte 
olduğu gibi yine taze bir bardak 
demleme çay... Eskiden pastanelerde 
poğaça ile birlikte genellikle sıcak 
süt verilirdi. Mayalı hamurun 
insanda yarattığı mutluluk da 
bir başkadır aslında. Karnınızı 
doyurmakla birlikte mis gibi 
tazecik kokusu ve yumuşaklığı ile 
bu son derece sade görünen lezzet, 
damağınızda adeta bir ziyafete 
dönüşür. 

İçi bol peynirli tereyağlı nefi s bir 
dilim su böreğine ya da kokusu sizi 
kendine çeken bol soğanlı kıymalı, 
incecik hamuruyla nefi s bir kol 
böreğine kim hayır diyebilir ki

Böreklerin sevilerek yenilmesi 
geleneksel bir ürün olmasından 
geliyor aslında. Evlerde de 
sıkça yapılır. Maharetli anneler 
çocukların okuldan gelmesine 
yakın ya çıtır tava börekleri ya 
da peynirli, ıspanaklı nefi s tepsi 
börekleri pişirirler. Bayramlarda, 

aile sofralarında, bazen kahvaltının 
yanına bazen akşam çayının yanına 
börek ikram etmek bizim geleneksel 
ev yaşamımızda vazgeçilmezdir. 

Günümüz yaşam koşulları 
ağırlaştıkça ve hayat daha hızlı 
akıp gitmeye başladıkça evden işe 
işten eve ya da okula, günlük şehir 
içindeki işlerimizde bir yerden bir 
yere gidilecek mesafeler uzadıkça 
ev dışında atıştırmak, bu lezzetleri 
de pastanelerden temin etmek 
kaçınılmaz oluyor. 

Börekler aslında günün her saati 
bir öğün olarak yenebiliyor.  Simit, 
poğaça veya açmanın yanına ilave 
edilen biraz peynir, birkaç zeytin, 
birkaç dilim domates ve salatalıkla 
gayet doyurucu ve lezzetli bir öğün 
olabiliyor.

Ortalama günün 12-14 saatini ev 
dışında geçiren genç - yaşlı, öğrenci, 
çalışan ve bu arada da beslenmek, 
karnını doyurmak ihtiyacında olan 
bizlerin imdadına işte bu ürünleri 
sunan pastaneler, börekçiler 
yetişiyor. 

İÇİ BOL PEYNİRLİ 
TEREYAĞLI NEFİS BİR 
DİLİM SU BÖREĞİNE YA 
DA KOKUSU SİZİ KENDİNE 
ÇEKEN BOL SOĞANLI 
KIYMALI, İNCECİK 
HAMURUYLA NEFİS BİR 
KOL BÖREĞİNE KİM HAYIR 
DİYEBİLİR Kİ…

A S L I  B R E K  
a a e  a l     

e l  mal  a a l   e  e le

H A C I  S A Y I D 
a a e  e e      

a e  e  a

D E N I  B R E K  S A L O N U 
a a e  a l    

M E R H A B A  P A S T A N E S I 
a a e  a l    

B R E K Ç I  S A B R I  U S T A A S L I  B R E K  
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BIR A YETER
3 2017, serinin en 
miniği. Boyunun ufak 
olduğuna bakmayın, 
yetenekleriyle dev 
telefonlara kafa 
tutuyor. Küçük ebatlı 
ve yüksek fonksiyonlu 
bir telefon kullanmak 
isteyenler için en 
güzel tercih.

A5 2017 modeli 
5,2 inçlik ekranıyla kullanıcılara 
ideal ekran boyutunu ve kullanım 
kolaylığını sunuyor. Serinin diğer 
telefonları gibi suya dayanıklı olan 
ürün ideal bir denge sunuyor.

A7 2017 devasa 3.600 mAh 
piliyle bir buçuk güne varan pil 
ömrü ve büyük ekranıyla inanılmaz 
keyifli bir akıllı telefon. Tüm dijital 
hayatınızın merkezinde duran bir 
dev arıyorsanız 2017 model Gala y 
A7 sizin için ideal.

SAMSUNG GALAXY A3 2017
 a a a la   lama  
Sam  ala   a 
e a a a l  a la 
e  l a e  le m 

ma  a l
 S e  OLE  e a  

e l a  O  S ee  
e l  le ele  
e  a ma a  a 

ma a e e  
alma a  a  la  
l  e e l  la a  

e
  me a ell  LE  a l  
a a ame a a l  am 
a la a e e   e  

m  el leme  a la  
e  ama  e  e   
e

  me a ell  
 ame a la m 

a a a la  e  e  e l e 
a a a a l  a l  
el e le  e e l

 el la le  l ma  
a la a  Sam  ala  

 a ma   la 
ele a al a  

e me  a a  al a 
al

Teknoloji E İ L İ
Haber: E  N

SAMSUN ’UN ORTA SE MENT 
TELEFONLARDAN OLUŞAN A 
SERISININ  VERSIYONLARI  
SU EÇIRME LIK  HER AMAN 
AÇIK EKRAN  HI LI ŞAR  VE  MP 
DEĞERINDE KAMERA IBI PAHALI 
TELEFONLARA AIT ELLIKLERLE 
BAŞ D NDÜRÜYOR.
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SAMSUNG GALAXY A5 2017
 a m  am  a a a  ma a e e  

lma  Sam  ala    m el  
a e a a  a a l  a la e  

l a a a
 em e em e a a a e  ala   
me a ell  e  l l  
ame ala  a e e em a  em 
e e  a e   a a a 
a

 a ma    e e l  la le  
a e e e le  e  ama  e e  

E  Sam  ele a  e   e  
a la a e me  e e l  a a a m  

a e e  la
  m  l le  e e e l  
e e  e e  a la a  ma m  
a e e eml  a la a a  l a 
alma

 a a  S   a la  a e e 
em a  e e e  em e e  a a la a 
a la e  ele a  e   e l e 

a ala a l

SAMSUNG GALAXY A7 2017
  me a ell   e a a ame ala  

ala   a e lme   a  
ma e  al e e  Sam  ala  

 al a a  e  e e  ma  
 m   a a

 Sam  ala   a e a a a l  
a  el ele e   e  a a 
a  e e e  lla  e a a  
a ala   l a  al ama

  m  a a e e  l   lle 
la  ala     a  ell  

a e e a m lala a aa le e  
e le e  a a  e e  e la a l

  l  e a a S e  OLE  e a  
e  e l   e   e  e   

a a
 l a  O  S ee  m a  la  

l le  e a e  a a e  
ele  a ma a e e    
e  a

➺Cep telefonu, tablet, 
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Bulmaca
Resimdeki

proje

Bir balık ağı

Adalet

Yer çatlağı

Ördek sesi

Niçin
İlave

Gaziantep
ilçesi
Yeterli 

olmayan

Cihaz, aygıt

Bir yelken
komutu

Hicap
Güney

Amerika
sıradağları

Yasa dışı
para

Kuran’da 
bir sure

Bir zaman
birimi

Vakit
Futbolda
savunma
oyuncusu

Dünyanın
uydusu

İnce urgan
Bir nota

Antimonun
simgesi
Türkiye
plakası

Kenar taşı

Bir bağlaç
Konut ölçü

birimi

Akciğer

Başlıca 
içecek
Avrupa
parası

Çıplak

Bir renk

Dökme
demir, font İma

Bir meyve Dört kenarı
eşit dörtgen

Sınır nişanı

Yüksek okul
Evcil bir
hayvan

Beyaz
Birleşik
Krallık
(kısa)
Gizem

Bir burç adı

Su
Alt karşıtı

Zaviye
Güvenlik

Kırmızı

Negatif

Almanca 
‘1”

Veri

Bir işaret
sıfatı

Faiz

Yay silahı

Ankara
ilçesi

Hattat cilası

Kazak
başkanı
Bir hitap
ünlemi

Saç örgüsü

İyilik

Tutsak

İstek, arzu

İkincil
Orhan
Pamuk 
romanı
Matem

Eski dilde
“şimdi”

Bir nota
Islak, nemli

Rusça evet

Meta

Kenar süsü

Şart eki

Bir soru eki
Önder

Yurdumuzda
bir ırmak

Peynir, 
turşu vb.

suyu

Yapay Açıklama

Harekat
merkezi

Bir tatlı 
türü

Tartılan kap
ağırlığı

Bir kıta adı

Okuma
yitimi

Beddua

NİDAPARK
KÜÇÜKYALI

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BIR NCEKI 
BULMACANIN 
Ç ÜMÜ

Resimdeki
proje

İşsiz, aylak

Kanalizas-
yon, elek-
trik, yol, 

su vb.

Bir nota

Kum falı

Kaba 
baston

Büyük 
haritayı

oluşturan
parçalar

Belirti

Gözleri
görmeyen

Bir kişiye ait
taşınmaz
belgesi

Akımtoplar

Kasın 
istemsiz

kasılması
Takım (kısa)

Bir bağlaç

Afrika’da 
bir ülke

İspanyol
sevinç 
ünlemi

Çoğalmak

Yemek, 
yiyecek

İri, kart

Bir meyve
Şenlik, 
bayram 
kemeri

Ordu’nun 
bir ilçesi

Evliliğin 
ilk adımı

Dinsel 
tören

Telli bir
çalgı

Yunanistan
başkenti

Bir iç organı

Bir tür
başlık

Bağırsak
kurdu

Ata
Bir çeşit
peynir

3,14 sayısı
Nikaragua
plaka imi

Boru sesi
Ulusal

Bağışlama

İlişkinlik, 
ait olma

İlaç

Refik, yaren

Yuva

Hitit

Kişisel Bir kahve
türü

Lavrensyum
simgesi

Cüzi, kısmi
Mitoloji Erkek kişi

“Fikret …”
(ünlü

ressam)

Cana yakın,
sevimli

Bir yerde
oturan

“… Reis”
(Haritasıyla

meşhur
denizci)

Maden suyu
İsyancı

Bir taş
oyunu

İstek, arzu

Asker

Kafiye
Bacağın

yere basan
bölümü

Fin hamamı
Maden
arayan 
enstitü

Doğum
hemşiresi

Arapça ben

Özel
mülkiyet

hakkı

Müsavi

Dünyanın
uydusu

Dil Kiloamper
simgesi

Sayıları
gösteren
işaretler

Yaylı bir
çalgı

İzmir 
rüzgarı

Demirin
simgesi

“… Tyson”
(eski 

boksör)

Lahza

E R A İ A
A V A R E S P A Z M K İ

O L E T A A M Ü Z Ü M
A R T M A K F A T S A B

A Y İ N U T A T İ N A
D A L A K A S K A R İ T

K E P Ç K E Ş
N I C P İ A F

T İ E M L A N E
Z A T İ E T İ
L R L A D A M

T İ K E L M M P İ R İ
A S İ U M U U Y A K

S O D A S A U N A E B E
K A T M Ü L K İ Y E T İ
E Ş İ T L İ S A N K A

A Y R A K A M K E M A N

Orta bölümde yer alan projemiz ‘Evora Denizli’ydi.

www.emlakkonut.com.tr

TÜRKİYE
İÇİN

EMLAK KONUT

/EmlakKonutGyoAs

/EmlakKonutGYOAS

/EmlakKonutGYOAS

/emlakkonut_gyo
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