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Değerli Okurlar Merhaba.

Yeni bir sayıda sizlerle yeniden birlikteyiz. Sonbahar 
aylarını yaşadığımız şu günlerde hep birlikte geçireceğimiz 
Kış mevsimine hazırlanıyoruz. Yaz aylarının rehavetini 
üzerimizden attık. Enerjimizi sıcak yaz aylarında 
depoladık. Çalışma tempomuzu giderek hızlandırıyoruz. 
Ülkemizde hep birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam 
sürmek için çok çalışmaya ihtiyacımız var. Oluşan güzel 
iklime herkesin katkı koyması önemli. Bu ülkeye hepimiz 
çok şey borçluyuz.

Dergimiz bu sayısı ile yarım yıllık bir yayın hayatını 
tamamladı. Her alanda olduğu gibi yayıncılıkta da 
sürdürülebilirlik önemli bir hedeftir. Yolun henüz 
başındayız. Almamız gereken daha çok yol olduğunu 
biliyoruz. Daha nice sayılara sizlerle birlikte ulaşmak 
istiyoruz. Okuyucu kitlesinin ülkemizde giderek 
çoğalmasına bir nebze de olsa katkıda bulunuyorsak ne 
mutlu bizlere. Dergimize yazılarıyla katkıda bulunmak 
isteyenlere kapımız sonuna kadar açık. Okurlarımızın 
ilgisini çekecek konularda çalışma yapanların yazılarını 
göndermelerini bekliyoruz. Dergimize değer katan herkese 
teşekkür ediyoruz.

Bu ayki sayımızda da ilginizi çekeceğini umduğumuz 
konulara yer vermeye çalıştık. İşletmelerin finansman 
kaynaklarını çeşitlendirmesine ilişkin önemli bir alan 
olan, taşınır değerlemesi ve mevzuatı ile ilgili olarak 
“İşletmelerin Finansmana Erişiminde Yeni Taşınır Rehni 
ve Tares Uygulamaları”, son mevzuat değişiklikleriyle 
birlikte ele alınan “Organize Sanayi Bölgeleri” konulu 
makaleler bu alana ilgi duyanların ilgisini çekecek 
bilgilerle dolu. Kültür ve sanat alanında hazırladığımız 
konuların sizleri kısa bir süre de olsa çalışma hayatının 
dışına çıkararak rahatlatacağını ve dinlendireceğini 
umuyoruz.
Yeni sayılarda yeniden buluşmak üzere keyifli okumalar 
dilerim. Sağlıklı, başarılı ve huzurlu günler geçirmeniz 
dileğiyle…

                                                                                                                   
Çetin BEGİÇ

Form Gayrimenkul
Ekim 2017
Yıl:1 Sayı:6

FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE 
DANIŞMANLIK A.Ş. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mustafa Atila Dikmetaş

Yazı İşleri Müdürü

Elif Özel

Editör

Çetin Begiç

Genel Yayın Yönetmeni

İbrahim Anıl Taşdemir

Grafik Tasarım

Halil Aydın

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

İdare Merkezi

Balgat Mah. Mevlana Bulv.  Yelken Plaza No:139 
A-Blok Kat:6 D:25 Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 212 9091

Basım Yeri
ERS Matbaacılık

K.Karabekir cd. Altuntop İşhanı no:87/7
Ankara

Tel:0312 342 46 40 - 384 54 88

Yapım

100. Yıl Mahallesi İzci Sokak 20/4
Çankaya/Ankara

TEL: 0312 448 01 88
info@bosslife.com.tr

Yayın Koordinatörü

Buse Açıkgöz

Hukuk Danışmanı

Avukat Sülün Güçer

Editör
Çetin Begiç



İÇİNDEKİLER

Röportaj FORCES’in Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz GÖKAY

Dikmen Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İshak Memiç

Gündem TÜİK AĞUSTOS SONUÇ HABERİ

Ankara Kahramankazan halk kültürü uluslararası arenada

Ivan Marchuk-CERN MODERN

Gezi
Anadolunun saklı cenneti “ SİVAS “

Makale

İŞLETMELERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNDE 
YENİ TAŞINIR REHNİ VE TARES UYGULAMALARI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 





SUNUŞ

Değerli Okurlar Merhaba,

Kurumsal olarak sahiplendiğimiz ve gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getirdiğini düşündüğümüz, emek 
verdiğimiz bu sektöre yeni bir şeyler katmak, kültürel anlamda da sizlere hoşça vakit geçirtebilmek amacıyla, 
tamamen kendi imkanlarımızla hiçbir maddi kazanç gayesi gütmeden aylık olarak yayınlamaya başladığımız 
dergimiz Form Gayrimenkul’un yarım yılını tamamlayarak 6.sayımız ile sizlerle yeniden birlikte olmanın mutluluğu 
ve gururunu yaşıyoruz.

Bu sayımızda sizlere işletmelerde kurumsallaşma ve öneminden bahsedeceğim.

Kurumsallaşma: Bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve 
geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturulması olarak tanımlanmaktadır. Kurumsallığın ana taşıyıcıları;  vizyon, 
misyon, politika, ilke ve değerlerdir. Kısacası kurumsal olmak demek, kuruluşlara ve faaliyetlerine "şahsiyet, ilke, 
misyon ve vizyon" kazandırmaktır. 

‘’Kurumsal olmak büyük hesap yapmaktır. Küçük detayları atlamamak ve bugün için belki getirisi olmayan ama 
yarın için çok değerli olan noktalara yatırım yapabilmeyi planlamaktır.’’

Kurumsallaşmanın ilkeleri ise, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri olarak sıralanmaktadır.

Kurumsallaşmanın şirketin tamamen profesyonellere terk edilmesi, kontrolün elden çıkartılması ile değil, şirketin 
kurallarının, standartlarının, kendisine özgü değerlerinin, iş yapma usul ve yöntemlerinin, çalışma biçimlerinin 
olması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması ile gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum.

Zynga’nın Kurucularından Mark Pincus’un “İnsanların yaptıkları işi en iyi şekilde yapabilmeleri için, kattıkları değere 
saygı gösterilmesine ve değer verilmesine ihtiyaçları vardır.” Sözünde belirtilen insanların kattıkları değer saygı 
gösterilmesi ise kurumsallaşmış şirketlerde çok daha fazla kendini göstermektedir.

Sakıp Sabancı’nın dediği gibi; ‘’Hiçbir iş insana bağlı kalmamalıdır, başarıların devamı için kurumlaşma şarttır.’’

Ayrıca Vehbi Koç’un kurumsallaşma ile ilgili şu sözlerini de unutmamak gerekir. ‘’İşletmelerin kurucularının ömrüne 
bağlı olmaksızın yaşamaları ancak müesseseleşmek ile mümkündür. Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde gördüğümüz 
bütün büyük kuruluşlar, şahıslar yerine sistem ve organizasyonla uzun sürelerde ayakta kalmışlardır.’’

Kurumsallaşma, belirsizliği ortadan kaldırmakta, verimliliği artırmakta, profesyonelleşmeyi ve şeffaflığı 
sağlamaktadır. Bunu insan hayatına uyarlarsak, iş hayatında kurallar hâkimdir. Başarının temel kuralı planlı 
olmaktır. Hangi gün ne yapacağı belli olmayan, nerede sabah orada akşam yaşayan bir insanın başarılı olabileceğini 
düşünemiyorum. Çünkü, başarı bir tesadüf değildir. Her insan planlı bir şekilde çalıştığı sürece başarılı olabilir. 
Henry Clausen’in dediği gibi ‘’Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır.’’

Tabii ki kurumsallaşmanın en önemli özelliği, çalışanlara para ile satılamayan takım ruhunun aşılanmasıdır.

Son olarak, Şirketimizde uyguladığımız stratejinin sloganı haline getirdiğimiz,  Henry Ford’un dediği gibi ‘’Bir araya 
gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.’’ 
diyorum ve siz değerli okurlarımıza bir sonraki sayımızda buluşmak üzere huzurlu ve mutlu bir ay geçirmenizi 
diliyorum

Keyifli okumalar….

                                                                         Mustafa Atila DİKMETAŞ
Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

                                                                      Yönetim Kurulu Başkanı



TÜİK VERİLERİNE GÖRE - KONUT 
SATIŞLARI 

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ağustos ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre göre %4,7 oranında  artarak 120.198 oldu. Bu rakam Temmuz 2017’de 
115.869, 2017 Haziran ayında 97.579,  2017 Mayıs ayında 116.558 olarak gerçekleşmişti. 

 

Ağustos 2017’de Konut satışlarında, İstanbul 18.696 konut satışı ve %15,6 oranı ile en 
yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12.630 konut satışı ve %10,5 pay ile 
Ankara, 6.838 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu 
iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 61 konut ile Bayburt oldu.

Konut satış sayıları, 2016-2017



İpotekli konut satışları 2017 Ağustos ayında 38.743 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 oranında artış göstererek 38.743 
oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %32,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 
6.590 konut satışı ve %17 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek 
olduğu il %46,9 ile Bilecik oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 81.455 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %4 oranında artarak 81.455 oldu. 
Diğer konut satışlarında İstanbul 12.106 konut satışı ve %14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam 
konut satışları içinde diğer satışların payı %64,8 oldu. Ankara 8.016 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. 
Ankara’yı 4.347 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konut ile Ardahan oldu. 

Satış şekline göre konut satışı, Ağustos 2017 Satış durumuna göre konut satışı, 
Ağustos 2017 

Konut satışlarında 56.498 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artarak 56.498 oldu. Toplam 
konut satışları içinde ilk satışın payı %47 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9.092 konut satışı ve %16,1 ile en yüksek 
paya sahip olurken, İstanbul’u 4.780 konut satışı ile Ankara ve 2.837 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 63.700 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 artış göstererek 63.700 oldu. 
İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9.604 konut satışı ve %15,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam 
konut satışları içinde ikinci el satışların payı %51,4 oldu. Ankara 7.850 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. 
Ankara’yı 4.001 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2017 yılı Ağustos ayında 1.684 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %11,4 artarak 1.684 oldu. Yabancılara yapılan 
konut satışlarında, Ağustos 2017’de ilk sırayı 524 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 376 konut 
satışı ile Antalya, 103 konut satışı ile Yalova, 101 konut satışı ile Aydın, 100 konut satışı ile Bursa ve 99 konut 
satışı ile Trabzon izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 317 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 198 konut ile Suudi Arabistan, 
135 konut ile Kuveyt, 95 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi.



TÜRKİYE GENELİNDE YILIN İLK 8 
AYINDA 890.390 KONUT SATILDI

 

Türkiye genelinde yılın ilk 8 ayında toplam 890.390 konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine 
göre (2016 yılı ilk 8 ay toplam konut satışı= 826.893) %7,6’lık artışı ifade etmektedir..
İlk 8 aylık verilere göre; 2016’da aylık ortalama konut satışı 103.361 iken, 2017’de 111.298 olarak 
gerçekleşti. 2017 Ağustos ayında ipotekli konut satışları 38.743 olup,  adet olup, 38.575 adet olan 
Temmuz 2017’ye göre çok küçük bir artış göstermiştir.   

2017 yılı ilk 7 aylık veriler değerlendirildiğinde, en yüksek konut satışı 128 bin 923 adet ile Mart 2017’de, 
en düşük konut satışı ise, 95 bin 389 ile Ocak 2017’de gerçekleşmiştir.  

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/





ANKARA - KAHRAMANKAZAN 
HALK KÜLTÜRÜ 

ULUSLARARASI ARENADA

Kahramankazan Belediyesi ve Gazi 
Üniversitesi işbirliği ile bu yıl “5. 
Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat 
Etkinlikleri Sempozyumu” 12-14 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yurt 
içi ve yurt dışından 165 akademisyenin 
katıldığı ve 3 gün süren sempozyum 
kapsamında Kahramankazan, Ankara 
ve Anadolu’daki halk kültürlerine 
ilişkin 164 bildiri sunuldu. 

Kahramankazan Belediyesi Çok 
Amaçlı Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen sempozyumun açılışına 
Kahramankazan Belediye Başkanı 

Dr. Lokman Ertürk, Gazi Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Pınar Özlü, ilçe protokolü ve 
vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı 
Yalçın Topçu’nun da onursal başkanları 
arasında yer aldığı sempozyumun 
açılışı için TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu da gönderdikleri telgrafla 
başarı dileklerinde bulundu. 



Başkan Ertürk, sempozyumun açılışında yaptığı 
konuşmada, belediye başkanı seçildiği 2004 
yılından bu yana Kahramankazan’da büyük bir 
değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi. Ertürk, 
şöyle konuştu:

“13 yıllık süreçte gelişen ve değişen ilçemizde 
kültür, sanat, eğitim ve spor başta olmak üzere 
büyük bir gelişme kaydettik. 13 yıl önce köy olarak 
nitelendirilen ve bugün başkentin metropol ilçeleri 
arasında giren Kahramankazan, uluslararası 
sempozyumlar, spor ve sanat etkinlikleri 
gerçekleştirilen bir konuma kavuştu. Bizi biz 
yapan değerlerimizin, örf ve adetlerimizin, 
unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın 
konuşulacağı ve bilimsel olarak ele alınacağı 
sempozyumumuz ile bunların gelecek kuşaklara 
aktarılmasını ve kaybolmamasını amaçlıyoruz. 

Ankaramıza ve Türkiyemize hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyor katılımcılara başarılar 
diliyorum.”

Ayrıca; Kahramankazan Belediyesi tarafından 
düzenlenen 5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat 
Etkinlikleri Sempozyumu’nda Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Hacer Nurgül Begiç`e “Üstün Onur 
Ödülü” verildi.
Begiç`e ödülünü takdim eden Kahramankazan 
Belediye Başkanı Lokman Ertürk “Hemşerim ve 
aynı zamanda sanat danışmanım da olan Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Nurgül Begiç`e 
Ankara ve Kahramankazan kültürüne vermiş 
olduğu hizmetlerinden dolayı üstün onur ödülüyle 
taçlandırıyoruz.” dedi.





Sergide yer alan eserlerden örnekler
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Sayın Gökay öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1988 yılında ticaret yapan bir ailenin 6 çocuğundan 
biri olarak Sivas’ın Kangal ilçesinde dünyaya 
geldim. Eğitim ve iş yaşamını birlikte sürdürerek 
ilk, orta öğretimimi Sivas, lise öğrenimimi 
Kayseri, yükseköğrenimimi ise Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi 
Mimarlık Bölümünde tamamladım. Evli ve iki 
çocuk babasıyım. 

1980 yılında kurulan ve günümüze uzanan aileme 
ait olan “Gökaylar Grup” isimli şirketle gıda, 
hayvancılık, akaryakıt, kuyumculuk taşımacılık ve 
inşaat sektöründe çalıştım. Çeşitli sektörlerdeki iş 
deneyimlerimden sonra gayrimenkul sektöründe 
devam etme kararı aldım. Ankara’da “Sektörsel 
İlkler” anlamında gayrimenkul alanına iddialı 
bir giriş yaparak 2016 yılında “Forces Yatırım 

Projeleri” firmasını iki ortağımla birlikte kurarak 
sektöre kazandırdık. Güvene dayalı bir anlayış için 
çalışmalar ortaya koyuyoruz.

Sivas ve Ankara’da konusunda uzman iş 
arkadaşlarımızla ve ortaklarımla bir yandan 
modern yapıların kurulmasına katkı sağlarken, 
diğer yandan çevre değerlerine saygılı büyümeyi 
ilke edindik. 

Şirket olarak, her zaman ileri görüşlü ve geniş 
vizyona sahip olduk, projelerimizi ülke dışına 
taşımak ve ülkeye katma değer ve yatırımcı 
kazandırmak için Berlin de de ofis kurduk.
STK’lar, üniversiteler, kongreler ve fuarlardaki 
katılımlarımda her fırsatta “Türkiye için 
gayrimenkul ve inşaat sektörünün önemini” 
vurgulamaktayım, 2014 yılından bu yana Ankara 
merkezli 35 projeye imza attım.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin lokomotif  sektörlerinden 
Gayrimenkul Yatırımları alanında faaliyet gösteren FORCES’in Yönetim 

Kurulu Başkanı Cengiz GÖKAY ile yaptığımız söyleşide, sorularımızı yanıtladı.



 Sivas başta olmak üzere Ankara’da toplumun 
korunmaya muhtaç kesimlerine yönelik pek 
çok “sosyal sorumluluk projesinde” aktif rol 
aldım, eğitimden, spora; sanattan, modaya 
birbirinden farklı yüzlerce etkinliğe destek vererek, 
çalışmalarımla pek çok kuruluş, vakıf ve dernekten 
üstün hizmet ve prestij ödüllerine layık görüldüm.
Bir “SİVAS sevdalısı”yım, üyesi olduğum 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla Sivas için 
halk kitlelerinin sorunlarını giderecek, Sivas’ın 
Türkiye’nin konforlu ve çevreci şehirlerinden birisi 
olmasını sağlayacak hamlelerde birlikte hareket 
ettim.

Ülke sporu ve sporcusunun gelişmesi için; 
başta Sivas olmak üzere Ankara’da çeşitli spor 
kulüplerinde üyelik yaptım. Türk sporunun 
gelişmesine katkıda bulunmak için 2017 yılında 
Ankara’da babamın adına “Hasan Gökay Boks” 
kulübünü spor hayatına kazandırdım. Kulüp, 
birden çok milli boksör ve sporcuyu bünyesinde 
barındırmaktadır. 

Forces Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı 
hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman, nasıl 
kuruldu?

Forces 2016 yılında “Gayrimenkul ve Yatırım 
Ortaklığı” alanında 3 ortaklı bir şirket olarak 
kuruldu. Aslında “Forces” yeni kurulan bir şirket 
gibi görünse de 20 yıllık geçmişi ve tecrübesi 
olan bir firmadır. Gayrimenkul alım satımı ile 
başlayan faaliyetlerimiz, zaman içinde birden fazla 
yatırımcıyı bir araya getirip arsanın fizibilitesi 
yapıldıktan sonra arsasını aldığımız, ticari veya 
konut olarak projesini geliştirip müteahhitlere 
ya kat karşılığı verdiğimiz veyahut inşaatın 
müteahhitlik kısmını kendimiz üstlenerek 
yatırımcılarla beraber kazandığımız büyük 
projelere dönüştü. Sektördeki emlak alım-satım 
komisyonculuğundan farklı bir anlayışla, büyük-
küçük her orandaki birikimin “kazandıran büyük 
ortaklıklara dönüşen bu sistemde yatırımcılar için 
güvenli ve tercih edilen bir şirket haline geldik. 
Forces olarak ortaklarımızla güç birliğini 
oluşturmamız böyle bir başarı hikâyesinin 
ardından gerçekleşti. 2016 yılı başında “Forces” 
kurulduğunda mevcut projelerimizin sayısı 16 ve 
proje ortaklarımızın sayısı da 150 civarındaydı. 
Günün ihtiyaç beklentilerini göz önünde 
bulundurarak ortaklarımıza, çok kısa sürede 
yüzde yüze varan, bazen bunun da üzerinde gelir 
ve kar fırsatını sunma imkânını bulduk ve bunu 



da “Sıfır Risk” ile gerçekleştirdik. “Forces” aslında 
adından da anlaşılacağı gibi bir güç birliğinin adıdır. 
Bizler birlikte çalıştığımız yatırımcılarımızı “Müşteri” 
olarak değerlendirmiyoruz. Bunun da ötesinde 
onları ortaklarımız olarak görüyoruz. Biliyorsunuz 
ortaklıklarda kazancın ve gelirin paylaşılması söz 
konusudur. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz! Doğru 
satın almalar ve proje yatırımlarıyla baştan sona 
ortaklarımızın kar ve gelir beklentisini üst seviyede 
karşılıyoruz.

Diğer taraftan hayata geçirdiğimiz projeler; 
lokasyonu, mimari estetiği, kalitesi ve tercih 
edilebilirliği açısından bulunduğu bölgeye değer 
katan, farkındalık oluşturabilecek projelerdir. 

Yatırımcıların riski nasıl minimize ediliyor?

Projelerimize katılan yatırımcıların riskini minimize 
ediyoruz. Bu amaçla projeye katılan her yatırımcının 
hissesi oranında tapularını kendilerine hemen 
teslim ediyoruz. Ardından bütün yatırımcılardan 
birbirlerine dava açmayacağına dair Taahhütname 

alınıyor. Ardından müteahhit firma ile kat karşılığı 
inşaat sözleşmesi yapılıyor. Müteahhidin hak edişleri 
hep kontrollü olarak tamamlanma oranına göre 
geriden gelerek ödeniyor.

Forces Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı’nın 
hedeflerinden ve amaçlarından bahseder misiniz?

Şunu özellikle tekrar belirtmek istiyorum ki; “Forces” 
bir güç birliği olarak ortaya çıktı ve hedefi de bu 
doğrultuda bir dünya markası haline gelmektir. 
Bunun için gerekli olan Ar-Ge çalışmalarını da 
titizlikle yürütüyoruz. Amacımız bir kuşak devam 
eden değil, şirketi kuranlardan bağımsız, kendi 
vizyonu, duruşu olan kimliği ve sektöründeki 
güçlü algısıyla nesilden nesille aktarılan bir dünya 
markası haline gelmektir. Bu amaçla profesyonelliğe, 
uzmanlığa ve eğitime çok önem veriyoruz. Bundan 
dolayıdır ki; mimarımızı, iç mimarımızı, inşaat 
mühendisimizi, elektrik-elektronik mühendisimizi ve 
diğer bütün teknik elemanlarımızı kendi bünyemizde 
barındırıyoruz.

Vizyon Tower



Dünya’nın ve ülkemizin önümüze koyduğu reaksiyona 
uygun olarak, alanında uzman kişilerden çalışma 
arkadaşlarımızı seçiyoruz ve belli aralıklarla eğitim ve 
seminerlere arkadaşlarımızın katılımlarını sağlıyoruz. 
“Forces” çatısı altındaki herkesin, kendisini bu 
yapının bir çalışanı değil parçası olarak hissetmesini 
sağlıyoruz. Dünya’da ve ülkemizdeki gayrimenkul 
gündemini yakından takip ederek ortaklarımıza doğru 
yönlendirmeleri yapmak ve yatırımların belirlenen 
hedeflere risksiz bir şekilde ulaşmasını sağlayacak 
profesyonel alt yapının oluşmasını da bu açıdan çok 
önemsiyoruz.

“Forces” sadece Ankara’da değil İstanbul, İzmir gibi 
büyük metropoller başta olmak üzere Almanya, 
Fransa, İngiltere, Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleriyle 
dünyanın değişik yerlerindeki vatandaşlarımızın da 
yatırım taleplerini göz önünde bulundurarak, bu 
yerlerde yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Bu 
amaçla ülkemize de ciddi yatırımların yapılmasını 
sağlamak istiyoruz. Bütün bunlarla karlı yatırımların 
yapılmasını sağlarken birlikte yatırım yapma ve 
bir araya gelme kültürünün de oluşmasına katkı 
sağladığımızı düşünüyorum. Bununla beraber şu anda 
başlangıç olarak Almanya-Berlin’de ‘’Forces Berlin’’ 
adıyla yeni şubemizi açıyoruz.

Projelerinizden söz eder misiniz?

2016 yılına büyük bir atakla başlayan Forces, 
Ankara’nın birçok bölgesinde projelerine hızla 
devam etmektedir.  İstanbul yoluna cepheli “Forces 
Ankara Vizyon Tower” projemizde 168 daire 14 
adet iş merkezinden oluşmakta olup %70’lik kısmı 
tamamlanmıştır. Topraktan projeye giren yatırımcıların 
36 ay gibi kısa sürede %200–%250’lere varan karları 
görülmektedir.

Yine “Forces Novo” 5+2 projemiz ile Ankara – 
Eryamanda 1.100 m2 alan üzerine kurulu, bölgede tek 
5+2 projesi yapılmakta olup, arsadan yatırım yapan 
yatırımcılar yine aynı zamanda aynı kar oranlarında 
kar etmişlerdir.  Bununla beraber Eryaman 3.Etapda 
“Forces Genova” projemiz ile 42 adet iş merkezi, 42 
adet konuttan oluşan projemiz başlamıştır.

Şu anda devam eden iş merkezi projelerimizi 
sıralayacak olursak. Şunlardır:

Batıkent, Etimesgut, Sincan, Eryaman, Polatlı ve 
Bağlıca’da farklı konseptlerde devam eden 6 proje ile 
en hızlı gelişen bölgelerden olan Kahramankazanda 
iş merkezi ve Gölbaşı Konya yoluna cepheli outlet 
projemiz devam etmektedir.



Konut projelerimizden bazıları ise şunlardır:
Ankara yapracık-TOKİ içerisindeki 40 dairelik 
konut projesi, Ankara-Eryaman’da 5+2 projemiz, 
Ankara-Sincan Yeni Peçenek projesiyle beraber 
Eskişehir-Sivrihisar konut projesi de bunlardan 
bazılarıdır.

Ticari projelerimiz; Yeşilova bölgesinde 40 daire 22 
ticari proje, İstanbul Vizyon Tower projesi, Ankara 
Sincan Yenikent projesi, yine İstanbul yolu Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarındaki projemiz ve Ankara 
Sincan merkezdeki konut artı ticari projelerimiz 
bunlardan bazılarıdır.

Türkiye’deki gayrimenkul pazar durumunu 
değerlendirir misiniz?

Ülkemiz belli dönemlerde ekonomik olarak 
sıkıntılar yaşasa da gayrimenkul sektörünün bütün 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de dinamizmini 
ve lokomotif gücünü koruyacağını düşünüyorum. 
İnsanlar için konut ihtiyacının halen üst seviyede 
olduğu ülkemizde, bu alandaki yatırımlara 
önümüzdeki yıllarda da artarak ihtiyaç duyulacağı 
yadsınamaz bir gerçektir. Diğer taraftan asıl 
uzmanlık alnımız olan “Ticari Gayrimenkuller” de 
ise doğru zamanda doğru finanse edilen projelerin 
yatırımcıya kazandırmaya devam edeceğini 
düşünüyorum. “Forces” olarak yaptığımız projelerde 
de bu ilginin artarak devam ettiğini yakından 
görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye, arsa değeri olarak 
Dünya’nın en pahalı ülkelerinden biri. Bu durumu 
ülkemizin bir değeri ve kazancı olarak görüyorum. 
Bu nedenle ülkemizde gerçekleştirdiğimiz doğru 
projelerin, büyük düşünen yatırımcılarımıza 
kazandırmaya devam edeceğine inancım tam.

Uyguladığınız çalışma sisteminin zorlukları 
nelerdir? Bu zorlukları aşmak adına sizin 
sunabileceğiniz çözüm önerileri nelerdir?

Sektörümüze karşı olan önyargı ve güvensizliklere 
rağmen son yıllarda başarılı çalışmalar yapıldığını 
ve sektörün dinamizminin, bundan sonra da 
artarak devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut 
güvensizliklerin eksiklerin de yapılacak birtakım 
yasal düzenlemelerle ve sektör temsilcilerinin kendi 
içlerinde yapacakları Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk 
verilmesi, kurumsallığın önemsenmesi ve bu alana 
yapılacak yatırımların artmasıyla düzeltilebileceğine 
inanıyorum. Bütün bunlara rağmen ülkemizin 
dinamiklerinin farkındayız. Hiçbir olumsuzluğu 
mazeret görmeden başarı hikâyemizi yazmaya 
devam edeceğiz. Bu amaçla “Forces” olarak 
yaptığımız yatırım ve çalışmalarla sektöre değer ve 
farkındalık kazandırmaya devam edeceğiz.
Oluşturduğumuz güçlü altyapımız, profesyonel 
çalışma arkadaşlarımız, teknoloji ve bilgi çağını 
yakından takip eden anlayışımız ve bizlere güvenen 
ortaklarımızla, kalite ve dürüstlük prensibimizden 
taviz vermeden, kazandıran projeler yapmaya 
devam edeceğiz.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir ayrıntı 
var mı?

Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Milletimizin 
sergilediği büyük dayanışma ve beraberlikle her 
sıkıntıyı daha önce aştığımız gibi yine aşacağımıza 
bütün kalbimle inanıyorum. Türkiye,  bölgesinin 
en güçlü ve dünyanın da önemli ülkelerinden birisi. 
Milletimizin desteğiyle ülkemize yatırım yapmaya 
ve başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz.



BAŞARMAK İÇİN ÖNCE,
BAŞARABİLECEĞİMİZE
İNANMAMIZ GEREKİR...



İshak Bey bize kendinizden bahseder misiniz?

1965 Giresun Görele doğumluyum. 1970 yılında 
ailemle birlikte ekonomik nedenlerden dolayı 
İstanbul’a yerleştik. İlköğretim hayatıma Beykoz’da 
başladım. Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri 
Lisesinden 1983 yılında mezun oldum. Evli ve iki 
çocuk babasıyım.

İş hayatına başlama sürecinizden bahseder 
misiniz?

Mezun olduktan sonra anne mesleği olan tekstil 
atölyesinde anneme yardımcı olmak amacıyla 
makine kullanmayı öğrendim ve iç giyim 
tekstilinde çalıştım. 1985 yılında askerlik görevimi 

yerine getirdikten sonra 1987 yılında kendi şahıs 
firmamı ve atölyemi kurdum ve fason dikim 
olarak ticarette yerimi aldım. 1995 yılına kadar 
çalıştırdığım şahıs firmamı 1997 yılında Avrupa 
ülkelerine ihracat yapmaya başlamam ile birlikte 
Dikmen Tekstil Ürün Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
‘yi kurarak ihracatçı bir firma oldum. Avrupa’nın 
hemen hemen bütün ülkelerine, 150 kişilik 
personelim ile birlikte ihracat yapan bir firmayı 
meydana getirdim. 1997 yılından bugüne Dikmen 
Tekstil olarak yönetim kurulu başkanı ve firma 
sahibi olarak görevime devam etmekteyim. 
İshak Memiç olarak ticari amacım, ülkeme 
istihdam ve döviz getirisi sağlamaktır. Firma 
olarak her zaman yeniliklere ve teknolojiye ayak 
uydurmayı prensip bildik.

Dikmen Tekstil Yönetim 
Kurulu Başkanı 

İshak Memiç





SELÇUKLU MEDENİYETİNİN EN KÖKLÜ 
ÖRNEKLERİNİN

DİMDİK KALABİLDİĞİ BUNA KARŞIN
GENÇ CUMHURİYETİN FİLİZLENDİĞİ KUTLU 

TOPRAKLAR



ANADOLUNUN SAKLI 
CENNETİ

SİVAS



SİVAS

Sivas üç vadi arasındadır Kızılırmak Havzası; kenti 
İç Anadolu iklimine, Yeşilırmak; Karadeniz, Fırat 
Havzası ise Doğu Anadolu iklimine bağlamaktadır. 
Bu üç su, üç yol, üç farklı kültür demektir.  

Sivas Adının Kaynağı

Sivas, Roma Devrinde Sebasteia adıyla anılmıştır. 
Birçok kaynak ise Sivas adının Sebastia'dan türediği 
konusunda ortak görüştedir. Kentin Tabura veya 
Talavra, Megalopolis, karama gibi bilimsel olarak 
kesinlik kazanmamış adlarının yanı sıra, MÖ 
1. yüzyılda Romalı komutan ve devlet edamı 
Pompeius'un verdiği Diopolis adı da kaynaklarda 
yer almaktadır. Sivas adının Hititlerin bir kolu olan 
Sibasip kavminin adından geldiği de tarihsel bir 
söylence olarak kayıtlara girmiştir.

Selçuklular Döneminde zaman zaman başkent 
olan Sivas, bir bilim ve ticaret kenti olarak önemini 
korumuştur. Osmanlı Devrinde Eyalet-i Rum'un 
Eyalet-i Sivas kimliğiyle yönetsel bir merkezi 
olan kent, Cumhuriyet Devrinde Sivas adıyla il 
merkezine dönüşmüştür.

Sivas Genel nüfusu 631.112 - Sivas il merkezi 
nüfusu (belde ve Köyler dahil) 329.011 dir. Şehirde 
62 mahalle mevcuttur. Sivas 16 ilçesi ve 1245 köyü 
ile önemli bir idari yapıya sahiptir.

Coğrafya
 
28,488 km2. lik yüzölçümü ile Türkiye'nin 
toprak bakımından ikinci büyük ili olan Sivas'ın 
il topraklarının büyük bölümü Kızılırmak, bir 
bölümü de Yeşilırmak ve Fırat havzalarına girer. 

Sarkışla-Gemerek Ovası. Yıldızeli (Bedehdun) 
Ovası, Suşehri Ovası, Tohma Vadisi, Kızılırmak 
Vadisi. Çallı Suyu Vadisi ve Kelkit Vadisi ilin belli 
beşli tarım olanları ve ulaşımı belirleyen önemli 
olanlarıdır.

Sivas ilinde ağırlıklı yeryüzü seklini platolar 
oluşturmakladır, il alanının % 47,6'sı platolarla, 
% 46,2'si dağlarla, %6,2'si ise ovalarla kaplıdır. 
Sivas'ın en büyük platosu Uzunyayla'dır. Ayrıca, 
Uzunyayla'ya oranla daha zengin otlaklara sahip 
olan Meraküm Platosu da ilin ender yüksek 
düzlüklerindendir.

Kuzey Anadolu Dağlarıyla Güney Anadolu 
Dağlarının birbirine yaklaştığı bir yöre olan Sivas 
il alanında kıvrılma ve yükselmeler sırasında 
bazı kesimler Çöküntüye uğramıştır. Bu çöküntü 
alanları ilin önemli su merkezlerinden olan gölleri 
oluşturmuştur. Hafik Gölü, Tödürge Gölü, Lota 
Gölleri, Gürün - Gökpınar Gölü bu göllerden 
bazılarıdır.





İklim 

Sivas'ta aralarında küçük farklar olmakla birlikte ana hatlarıyla karasal iklim görülür. Kızılırmak Havzası'na giren 
bölümlerinde karasal iklim yaşanan ilde, Yeşilırmak Havzası'na giren kısımlarda Karadeniz ardı iklimi, Fırat 
Havzası'na giren kısımlarda ise Doğu Anadolu iklimi egemendir. Kışları soğuk ve sert geçer, gene de kış ayalarında 
bol kar yağışı görülür ve il 3-5 ay karla örtülüdür.

Yazları sıcak ve kurak, ilkbahar ve sonbahar ayları yağmurlu geçer. İlin küzey bölümünde, Koyulhisar ve Suşehri 
ilçelerinde, karasal iklimden tipik karadeniz iklimine geçiş görülür. Bu bölgelerde, iç kesimlere göre havalar ılık 
geçer.

Ulaşım

Sivas İli, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu illeri arasında bir geçiş 
mekanı üzerinde bulunmaktadır. 1930'larda demiryolu ve sonrasında karayollarının geliştirilmesi sonucunda 
il, konum itibariyle ulaşım ağı üzerinde bir kavşak noktası oluşturmuştur. Yük taşımacılığında demiryolu, 
yolcu taşımacılığında karayolu ağırlıklı olmak üzere çevre illerle ve ülkenin diğer illeri ile ulaşım kolaylıkla 
sağlanmaktadır. Son yıllarda hızla gelişen havayolu taşımacılığı ilin ekonomisine ayrı bir canlılık kazandırmıştır.

Sivas Okul Durumu

Sivas Merkezinde 160 İlköğretim, 22 Lise ve dengi okul. Sivas Genelinde 702 İlköğretim , 70 Lise ve dengi okul 
bulunmaktadır. 



Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı 
anısına 1974 yılında Türkiye’nin 13. üniversitesi olarak kurulmuş 
olup bugün şehrin sağlık, kültür, eğitim alanında gelişmesinde öncü 
olan kuruluşlardan birisidir.  
 
Bünyesinde; 4 enstitü, 16 fakülte, 5 yüksekokul, 1 konservatuvar, 
14 meslek yüksekokulu, 25 araştırma ve uygulama merkezi 
bulunmakta, bu birimlerde yaklaşık 56.000 öğrencisi ile Sivas için 
önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Üniversitede 1876 akademik, 
1804 idari ve yaklaşık 800 geçici personel görev yapmaktadır.

’’SİVAS

Tarihin bildiği zamandan beri,
Dağında taşında izimiz vardır.
Roma’dan, Bizans’tan daha eveli,
Dağında taşında izimiz vardır.

Doğudan, batıdan gelen kavimler,
Nice talan etmiş, nice kıyımlar,
Kanlı savaşlarda nice ölümler,
Can veren oğlumuz, kızımız 
vardır.

‘’Dört Eylül’’ yüzümüz akıdır Sivas,
Yurdumun göğsünde takıdır Sivas,
Kemal Atatürk’ten kokudur Sivas,
Ant içip sözümüz vardır.

Kızılırmak Kızıldağın nazlısı,
Yeşerir toprağın kara yazgısı,
Dilimin süsüdür yanık türküsü,
Hecelerde saklı özümüz vardır.

‘’Sivas ellerinde sazım çalınır,’’
Yüreğimiz parça parça bölünür,
Her sözünden çok keramet alınır,
Veysel gibi görür gözümüz vardır.’’
                                  
                 Doğan SOYDAN
            (81 İl-81 Şiir adlı 
kitabından)



SİVAS’IN KÜLTÜREL 
DEĞERLERİNDEN BİR KAÇI

SİVAS KALESİ

Sivas kent merkezinin gelişiminde 
önemli bir yer tutan kalenin 
(Topraktepe), Arkeolog Prof. Dr. 
Tahsin Özgüç tarafından 1946 
yılında yapılan kazılar neticesinde 
MÖ II. bin başlarından itibaren 
iskân edildiği tespit edilmiştir. 
Selçuklu Sultanı Alaattin 
Keykubat, yaklaşan Moğol 
tehlikesine karşı Sivas surlarını 
tamir ettirmiştir. 1243 yılında 
Selçuklu ve Moğol orduları 
arasındaki Kösedağ Savaşı 
öncesinde yapılan bu tamiri 
anlatan kale kitabesi Sivas 
Müzesi'nde korunmaktadır.
 
Kenti tamamen kuşatan dış 
surların beş veya yedi kapısı 
vardır. Kapı sayılarındaki 
değişiklikler, her onarımda 
yeni kapıların açılması veya 
kapatılmasından kaynaklanmıştır. 
Bunlar; Kayseri Kapısı, Dolap 
Kapı, Tokmak Kapı, Cancun 
Kapısı, Şalpur Kapısı, Bağdat 
Kapısı, Tokat Kapısı gibi isimlerle 
anılmaktadır.



HÜKÜMET KONAĞI
 
Hükümet Konağı kentin o zamanki Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından, 1884 yılında 
yaptırılmıştır. Binanın ilk iki katı kesme taş, üçüncü katı ise 1913 yılında ahşap 
olarak inşa edilmiştir. Geçirdiği bir yangın sonucunda üçüncü katı tümüyle yanmış, 
birinci ve İkinci katın yalnızca duvarları kalmıştı. 2005 yılı sonunda yeniden eski 
görünümüne ve işlevine kavuşmuştur.

İNÖNÜ KONAĞI
 
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadronun 
öndegelen şahsiyetlerinden biri ve 2. 
Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün 1891 
- 1897 yılları arasında ortaöğrenim gördüğü 
dönemde yaşadığı konak Sivas Belediyesi 
tarafından 1945 yılında satın alınıp müzeye 
dönüştürülmüş ve uzun yıllar müze olarak 
kullanıldıktan sonra Sivas İl Özel İdaresine 
devredilmiştir. 2000 yılında restore edilen 
konak halen müze ev ve Sivas mutfağından 
bazı lezzetlerin sunulduğu ve Sivas 
türkülerinin dinlendiği bir mekân olarak 
hizmet vermektedir.



AHİ EMİR AHMED KÜMBETİ
 
 

1332-33 yılında yaptırılan Ahi Emir 
Ahmet Kümbeti, kare planlı, köşeleri 
pahlanmış sekizgen gövdelidir. Giriş 
kapısı dar ve basıktır. Selçuklu özelliği 
taşıyan bir mihrap bulunmaktadır. 
Yazıtı saçak altındadır. 1960 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yenileme 
çalışması sırasında kare kaide ve esas 
mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Mezar 
odasına giriş kuzeydedir. Yapı, 2005 
yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
tarafından bir kez daha onarılmıştır.

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
 
 

Taç kapının hemen üzerinde üç 
yönden akan yazıttan medresenin, 
İlhanlı veziri Sahip Şemseddin 
Mehmet Cüveyni tarafından 1271/72 
yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 
Yapının günümüze ulaşan tek 
özgün yanı, Anadolu'nun en 
yüksek taç kapısına sahip görkemli 
ön cephesidir. Taç kapı üzerinde 
yükselen iki minare ise adeta Sivas'ın 
sembolü olmuştur. Anadolu'da 
yapılmış en abidevi medreselerden 
biri olup, Dârü'l-hadis adıyla da 
bilinir. İki katlı, dört eyvanlı bir 
yapıdır. Taçkapının üzerindeki tuğla 
minareler çini bezemelidir. Bitkisel ve 
geometrik motiflerle süslü taşkapı ile 
yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya 
hareketli bir görüntü kazandırmıştır. 
Köşelerde yivli yarım kuleler vardır.



SİVAS ULU CAMİİ
 
Anadolu'nun en eski camilerinden biridir. 
Anadolu'daki mimarlık tarihinde, cami iç mekân 
fikrinin gelişmesinde önemli bir yapıdır.
 
Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, dikdörtgen 
planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender 
örneklerdendir. Kubbe fikrinin henüz gelişmediği 
bir dönemde yapılmıştır. Bazı bilim adamlarına 
göre Danişmendi dönemi eseri olarak da kabul 
edilmektedir. Danışmendliler 1085–1178 yıları 
arasında Sivas, Kayseri ve Malatya'ya yerleşmişlerdir. 
Tokat, Niksar Ulu Camii (1145), Kayseri Ulu Camii 
(XII. . ortaları), Tokat Yağıbasan (Çukur) Medrese 
(1151-52), Niksar Melik Nizamettin Yağıbasan 
(1157-58), Niksar Kulak Tekkesi ile Türbesi; 
Kayseri-Pınarbaşı –Türbe Köyü Melik Danişmend 
Kümbeti Danişmendli eserlerinden bazılarıdır. 
Danişmendliler 1178'de Selçuklulara bağlanmasına 
rağmen adlarına yapılan yapılar yüzyılın sonuna 
kadar uzanmaktadır. Sivas Ulu Camii'nde Danişmedli 
döneminin önemli eserlerinden saymak mümkündür. 
Böylesine önemli bir eserin ne yazık ki avlusuna 1974 
yılında betonarme bina yapılarak avlu plan tertibi 
bozulmuştur.

 
Asıl ibadet alanına, kuzey duvarının tam ortasında 
asıl ve köşelere yakın yerlerden birer olmak üzere 
üç ayrı kapı ile girilmektedir. İbadet alanının kuzey-
güney doğrultusundaki Kıbleye (güney duvarı) dikey 
uzanan on bir sahnı oluşturan kesme taş örgülü 
yığma 50 adet kırma ayak birbirine sivri kemerlerle 
bağlanmıştır. Mihrap eksenine uzanan orta sahın 
diğerlerinden biraz daha geniş tutulmuştur. Ulu 
Cami, 54. 70 x 33. 70 m iç ölçülerindedir. Yapının 
asıl giriş kapısı ile diğer kapıları süslemesizdir. 1955 
yılı onarımında ortaya çıkarılan özgün mihrabın 
üzerinde, birbirini kesen sekizgenlerden geometrik 
örgü motifli iç içe iki sekizgenin kenarlarından 
çıkan kollarla kesilmesi ile kareler oluşturan 
süsleme elamanları bulunuyormuş. Onarımda 
mihrabın süslemeleri taş malzemeyle sade bir 
şekilde düzenlenmiştir. Üstünde yukarıya doğru 
gittikçe daralan yedi sıra mukarnaslı kavsaradan 
başka süsleme elamanı görülmez. Ulu Camii'nin 
Osmanlı Devrine ait 23 mezardan oluşan bir haziresi 
bulunmaktadır. Kutbettin Melikşah döneminde 
Kızılarslan bin İbrahim tarafından Kul Ahi'ye 
yaptırılan caminin 1955 yılındaki onarımı sırasında, 
hem yapım hem de onarım yazıtı bulunmuştur.



                                      MİHRALİ BEY KONAĞI
 
 
(Ulaş)

Konak, Türk evlerinin özelliklerini taşımaktadır. Zemin 
kat; haremlik, depo ve kiler olarak kullanılmıştır. Konağın 
zemin kat temeli 1 m yüksekliğe kadar kesme taştan, kalan 
kısmı moloz taştan, 1 kat ise ahşap ve kerpiç malzemeden 
yapılmıştır. 1995 yılına kadar içinde insanların yaşadığı, 
Mihrali Bey Konağı, sahiplerinin İstanbul'a yerleşmesi 
sonucu kaderi ile baş başa kalmış; ancak 2004-2006 yılları 
arasında onarılarak, yeniden tarih severlerin ziyaretine 
açılmıştır. Mihrali Bey, Gürcistan'da doğmuş, 1877 
Osmanlı-Rus Harbinde büyük kahramanlık göstermiş 
ve daha sonra devlet tarafından maiyetiyle Sivas'a 
gönderilerek Ulaş'a yerleştirilmiş Kara Papak kökenli 
bir halk kahramanıdır. Bir süre Acıyurt'taki konağında 
kaldıktan sonra Hamidiye alayları içinde yeralan birliğiyle 
isyanları bastırmak üzere Yemen'e görevlendirilmiş ve 
orada şehit düşmüştür. Meşhur “İndi m'ola Mihrali Bey 
Yemene” türküsü onun için söylenmiştir.

BALIKLI KAPLICA

Balıklı kaplıca Sivas İli sınırları içerisinde; İl merkezine 90 km uzaklıktaki Kangal İlçesinin 13 km kuzey 
doğusunda bulunan Hamam Deresi (Topardıç Deresi) vadisinde yer alan, Balıklı Kaplıca - Yılanlı Çermik 
adlarıyla da anılan kaplıcadır. Balıklı Kaplıcanın bulunduğu vadi boyunca güneye doğru gidildikçe diğer bazı 
kaynaklara da rastlanmaktadır. Bunların debisi en fazla olanı; Kangal İlçesine bağlı Kalkım Köyünde bulunan 
Kalkım Kaplıcası'dır. Bu Kaynak suyunda da Kangal Balıklı Kaplıca da yaşayan aynı tür balıklara rastlanmaktadır. 
Rakımı 1425 m olan Balıklı Kaplıca da kaynaklar, kuzey-güney doğrultusunda dizilmiş olup 5 ayrı yerden kaynak 
almaktadır. Kaplıca suyu aslında belirli bir kaynak noktasından çok, kum taşları arasından yaygın olarak yüzeye 
çıkmakta ve dere kenarı boyunca sızıntılar oluşmaktadır. 

Kangal balıklı kaplıca, ülkemizde deri hastalıklarından; Sedef Hastalığı (Psoriasis) Ve romatizmal hastalıkların 
tedavisinde ün yapmış bir kaplıcadır. Bu kaplıcanın önemi; suyun kimyasal özelliklerinden ve içinde yaşayan 
balıklardan ileri gelmektedir. Kaplıca suyunun 35+ 0.5 olması ve kimyasal içeriği nedeniyle çeşitli hastalıkları tedavi 
edici yöre halkı tarafından bilinmekte olup, bu tedavi özelliğinin tüm ülke ve dünya geneline yaygınlaştırılmasına 
çalışılmaktadır. Diğer taraftan kaplıca suyunda yaşayan balıkların insan vücuduna saldırırcasına gelmeleri 
hastalıkların bu balıkların iyileştirdiği düşüncesi de oldukça yaygındır. Kaplıcanın bu yönü araştırıcıları fiziksel, 
kimyasal, jeolojik, biyolojik ve klinik bulgular elde etmeye yönlendirmiştir. Diğer taraftan pek çok cilt hastası (Yurt 
içinden - Yurt dışından) kaplıcaya gelmekte ve belirli sürelerle havuza girip 'Balık-Su' tedavisi gördükten sonra 
iyileştiklerini ifade etmektedirler. Kaplıcanın 2003 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık tesisi olarak tescili 
yapılmıştır.
                                         
Kaplıca kırsal bir alanda olup, yeşil bir vadi içerisindedir. Bayanlar ve erkekler için ayrı ayrıgirilebilen iki adet üstü 
açık, iki adet üstü kapalı havuz ile iki adet yüzme havuzu ve soyunma yerleri mevcuttur. Havuzlar günde 1500 
kişiye kadar hizmet verebilme kapasitesindedir.



TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR

• Psöriasis (Sedef Hastalığı)
• Hiperkeratozla seyreden dermatolojik rahatsızlıklar.
• Kronik egzematöz lezyonların rezidüel ürtikerlerin ve nörodermtlerin tamamlayıcı tedavisinde,
• Inflamatuar Romatizmal Hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Psoriatik Artrit, Kollajen 
doku hastalıkları vb.)
• Dejeneratif Eklem Hastalıkları (Kireçlenmeler)
• Romatizmal Kas ve Yumuşak doku Hastalıkları (Fibromiyalji, Periartrit, Tendinit, Bursit, Epikondilit 
vb.)
• Bel - Boyun ve Ağrıları
• Moral Motivasyon
• Kondisyon Artırma Egzersiz Programlar.



DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI
 

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana 
gelen bir külliyedir. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. 
Ulu Cami, Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından 
yaptırılmıştır. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapı kompleksinin Baş Mimarı Muğis oğlu 
Ahlatlı Hürrem Şah'tır.

Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere, külliyenin bir çok yerinde bulunan, Ahlatlı ve Tiflisli ustaların 
ellerinden çıkan, taş işçiliğinin en nadide ve en ince örneklerini yansıtan harikulade motifler tüm dünyanın 
ilgi ve dikkatini çekmektedir. 

Bu eseri farklı ve özgün kılan bir diğer özellik de, uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen, 
fakat özünde asimetrik olan bezemelerde yer alan on binlerce motifin hiç birinin bir daha kendini 
tekrar etmemesi; kâinattaki farklı varlıkların muhteşem bir ahenk ve denge içerisinde olduklarının taşa 
nakşedilerek gözler önüne serilmesidir. Mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin dengeli ve uyumlu 
tasarımıyla önem kazanan bu şaheser, dünyada, görülmeye değer eserler listesinin başında yer almaktadır. 
Bu büyüleyici eseri anlatmaya sözlerin yetersiz kalacağını Evliya Çelebi yüzyıllar önce şöyle ifade etmiştir: 
"Methinde diller kısır, kalem kırıktır". Görenleri kendisine hayran bırakan bu muhteşem abide eser, sanat 
tarihçileri tarafından "Divriği mucizesi", "Anadolu’nun Elhamrası" gibi ifadelerle tanımlanmıştır. 1985 
yılında UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan, İslam mimarisinin bu başyapıtı, aynı 
zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı makamının koruması altındadır.

Sivas Divriği Ulu Camii
                                                 
Ulu Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plânlı ve tümüyle kesme taşlarla yapılmış bir yapıdır. 
Camiye giriş çıkışı sağlayan kuzey, batı ve doğu yönlerde üç ayrı anıt kapı yer almaktadır. İç mekân, 
sekizgen payeleri birleştiren çift yönlü sivri kemerlerle farklı genişlikte yirmi beş birime ayrılmıştır. Büyük 
boyutlu mihrap önü dilimli, orta bölüm ise oval birer kubbeyle örtülüdür. Sekizgen aydınlatma feneri 
bulunan orta bölümün kubbesi sekizgen piramidal külâhla kaplıdır. Diğer birimlerin örtü sistemini yıldız, 
artı ve bileşik tonozlar oluşturmuştur. Güneydoğudaki şah mahfili de bileşik tonoz örtüsü ile dikkati 
çekmektedir.

Caminin kuzeybatı köşesindeki silindirik gövdeli ve tek şerefeli kesme taş minare yer alır. Kitabede 
minarenin, 1565 yılında Osmanlı padişahı Kanunî Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Bu 
tarihte caminin, iç mekânının onarıldığı da bilinmektedir.
  
 
  Darüşşifa

Bugünkü hastanelerin görevini yapan yapılar için geçmişte şifahane, bimarhane, darüşşifa gibi isimler 
kullanılmaktaydı. Divriği Şifahanesi Anadolu’daki darüşşifaların günümüze ulaşan en eski ve en 
önemlilerinden biridir. Şifahane, Osmanlı döneminde,  aynı zamanda pozitif ve dini ilimlerin verildiği bir 
medrese olarak da kullanılmıştır.

Orta Asya Türk yapı geleneğine bağlı olarak inşa edilen Şifahane, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen 
plâna sahiptir. Kesme taştan yapılan eser, kapalı avlulu, üç eyvanlı olup batı kanadı çift katlıdır. En belirgin 
örtü sistemi, ana eyvanın yıldız tonozudur. Yapıda beşik, sivri, aynalı, çapraz, artı ve yıldız tonozlar da 
kullanılmıştır. Avlusu, bezemeli sütunlara çift yönlü kemer atılımıyla artı biçimli dokuz bölüme ayrılmıştır. 
Orta bölümün üzeri, iki yanda beşik tonoz kollarının ortadaki köşe taşlı sekizgen kasnakla birleştiği camlı 
demir doğrama bir külâhla örtülüdür.





AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
  
Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılının güz aylarında Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuştur. 
Şatıroğulları sülâlesindendir. Babası köyde Karacaahmet diye anılan Ahmet'tir. Annesinin adı da 
Gülizar'dır. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. 
Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Çocukluğu ve gençliği 
köyde geçmiştir. Veysel, babasının hediyesi olan bir saz sayesinde, henüz genç yaşlarda müziğe başladı. 
En güzel şiirlerinden bazılarını ölümünden hemen önce yazdı. Şimdi Şarkışla’da her yıl adına bir şenlik 
yapılır. Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Tekniği gösterişsiz ve nerdeyse kusursuzdur. Yaşama 
sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete 
ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Eserleri; Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar 
Beni Hatırlasın (1970), Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984). 21 Mart 1973 günü, doğduğu köy olan 
Sivrialan’da, şimdi adına müze olarak düzenlenen evde yaşama gözlerini yummuştur.                                 



SİVAS’IN ÇOK SAYIDA 
LEZETLERİNDEN BİR KAÇI
SİVAS KÖFTESİ
 
Malzemeleri:
1 ½ kg kıyma
3 tatlı kaşığı tuz
5 adet yeşil biber
3 adet domates
1 adet yumurta akı
Yapılışı :
1 buçuk kilo kıyma için; kaburga, kürek ve but etleri 20 gr tuzla ovulur ve makinede 
çektirilir. (Kasabınızda yaptırabilirsiniz) Kıyma güzelce yoğrulup buzdolabında 1 gece 
dinlendirilir. 1 yumurtanın akı ayrılır. Avuç içlerine yumurta akı sürülür. kıymadan 
limon büyüklüğünde kopartılan bezeler avuç içinde bastırılarak yassılaştırılır ve 
inceltilir. Hazırlanan köfteler ızgarada ya da yağsız tavada kızartılır. 3 adet domates 
kalın kalın dilimlenip biberlerle birlikte kızartılır. Köfteler domates ve biberlerle 
süslenir.

Sivas Köftesi servise hazırdır.



BAD (MERCİMEK BADI-ETLİ BAD)
  
Sarma içlerinin daha suluca olup lahana veya asma yaprağına sarıp yenmesidir. Bunu hanımlar 
yapar ve yerler, öğün yemeği olmayıp bir arada eğlenmek amacıyla hazırlanır. İçine az et (çünkü 
çiğ etten yapılıyor) veya hiç et konmadan bol maydanozlu yeşil soğan ve biberli domates 
hazırlanır. Bad alışkanlığı olan hanımlar zaten yaprak ve lahana sarması yaparken sonunu 
sarmayıp bad olarak da yerler. Zaten sarma tek kişinin değil evde birkaç kişinin yardımıyla 
yapılan yiyeceklerdir.



EL SANATLARI
GELENEKSEL EL SANATLARI
 
Sivas’ı dünyaya tanıtan el sanatlarından birincisi halıcılık, ikincisi ağızlıkçılıktır. Bunların yanında kilim, 
tülüce, ve Gürün şalı dokumacılığı, bakırcılık, gümüş işçiliği, çakı bıçak yapımcılığı, tarak işçiliği ve çorap 
örücülüğü diğer köklü el sanatlarıdır. Bunlardan Gürün şalı tülüce dokumacılığı, çorap örücülüğü ve tarak 
yapımcılığı önemini yitirmiş, hatta kaybolmaktadır. 
 
SİVAS HALICILIĞI
  
Sivas halısının en önemli özelliği, tümüyle yün, sık dokulu ve ince havlı olmasıdır. Çözgü ipliği çok bükümlü 
ve ince olduğundan dm2 ilme sayısı fazladır. Sık dokulu olması için her sıradan sonra kirkitle sertçe 
vurularak ilmeler sıkıştırılır. Yumuşak olması için de her iki sırada bir ilmeler taranır. Daha çok İran (sine) 
düğümle dokunan Sivas halısında, Selçuklu ve İran halıları desen karakterinin izleri görülür, desenine göre 
“lalezar”, “çeşmibülbül”, “yılanlı”, “çamurlu” gibi adlar alır. 

Sivas halıları çok meşhurdur. İki, üç yüz yıldan bu yana bu sanayi çok gelişmiştir.
Kullanılış Biçimlerine Göre Halı Çeşitleri:
1. Makat         ( Sedir Halısı )
2. Halı Yastık  ( Yastık Yüzü)
3. Duvar Halısı
4. Taban Halısı
5. Tüllüce
6. Namazlık ( Seccade )
7. Heybe ve Çanta
  
Halıcılık günümüzde, Valilik, Yarı Açık Cezaevi ve kısmen Kaymakamlıkların çabası ile yaşatılmaya ve 
insanlara geçim kaynağı sağlanmaya çalışılmaktadır.



 
KİLİM DOKUMACILIĞI
 
Kilim dokumacılığı daha çok köylerde gelişmiştir. Yaygın olarak kullanılan kilimler; yan kilim, kebir 
orta kilim, çul kilim, deve tüğlü kilim, nakışlı kilim, kırmızı ve beyaz kilim gibi isimlerle anılırlar. Sivas 
çevresinde Şarkışla kilimleri meşhurdur. Desenli ve motifler dikdörtgen veya eşkenar dörtgen şeklindedir.
  
GÜMÜŞÇÜLÜK
 
Çeşitli aşamalardan geçerek tel ve ince levha haline getirilen gümüşten ahşap malzeme kaplanarak gümüş 
çekmece ve nalınlar yapılır. Diğer bir gümüş işçiliği ise telkari, kalem işi savattır. Bu işçiliklerde gümüş 
kemerler, bilezikler, bardak ve fincan zarfları, çay tabakları, çay tepsileri, broşlar, ağızlıklar ve tesbih süsleri 
gibi eşyalar yapılır. 

KEMİK TARAKÇILIK   

Kemik Tarakçılık hayvan boynuzundan tarak yapımıdır. Hayvan boynuzundan, tarağın dışında toka, kaşık, 
bardakaltı gibi eşyalar da yapılmaktadır.
Kemik Tarakçılık kaybolmak üzere olan bir el sanatıdır. Sivasta bu sanatı sürdüren sadece bir kişi 
bulunmaktadır. 
 
ÇUBUKÇULUK

"Ağızlıkçılık" veya "Çubukçuluk" ismiyle anılan el sanatının başlangıcı 1800 yılına kadar iner. Sivas 
ağızlıklarının yapımında Tokat-Erzincan-Erzurum-Kars ve Ağrı yörelerinden temin edilen "Germişek" adı 
verilen bir ağaç cinsi kullanılır. Son zamanlarda Sivas'taki ağızlıkçılar kalemlik, isimlik, tığ sapı, şamdan, 
minare maketi ve tükenmez kalem gibi hediyelik eşyalar da yapmaktadırlar



 Kaynak: 
http://www.sivas.gov.tr/
http://sivas.bel.tr



İŞLETMELERİN FİNANSMANA 
ERİŞİMİNDE 

YENİ TAŞINIR REHNİ VE TARES 
UYGULAMALARI

         ÇETİN BEGİÇ                                                                     ELİF ÖZEL                                                                  
              Ekonomist,                                                                            Finansal Analist,                                                                                                                                         
    Form Gayrimenkul Değ ve Dan. A.Ş                                      Form Gayrimenkul Değ ve Dan. A.Ş.                                  
      Yön. Kur. Üyesi - Sorumlu                                                            İç Denetim Uzmanı
          Değerleme Uzmanı

Yazar:

Bu sayımızda siz değerli okurlarımıza 6750 sayılı 
Taşınır Rehni Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin 
kapsamını ve bu kapsamda getirilen yeniliklerden 
ve bu kanuna neden ihtiyaç duyulduğundan, 
sorunlardan ve çözüm önerilerimizden 
bahsedeceğiz.

Taşınır Rehni Mevzuatı;

• 6750 sayılı Taşınır Rehni Kanunu,
•  Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği,
• Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması 
ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması 
Hakkında Yönetmelik,
• Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer 
Tespiti Hakkında Yönetmelik, 
ile düzenlenmiştir.

6750 sayılı Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 tarihi 
itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerle 
birlikte 21.07.1971 tarih, 1447 sayılı Ticari İşletme 
Rehni Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 6750 
sayılı Kanun ile; Teslimsiz taşınır rehin hakkının 
kullanımının yaygınlaştırılması, rehne konu 
taşınırların kapsamının genişletilmesi ve taşınır 
rehinlerinin aleniyetinin ve takibinin sağlanması 
amaçlanmış olup, 

Anılan Kanun ve Yönetmelikler; Rehinli taşınır 
siciline, taşınır varlıklar üzerinde rehin tesisine, 
rehin hakkının üçüncü kişilere karşı hüküm ifade 
etmesine, tarafların ve üçüncü kişilerin hak ve 
yükümlülüklerine, rehinli alacaklılar arasında 
öncelik hakkının belirlenmesine, rehin hakkının 
kullanımı ile rehinli işlemlere ilişkin diğer usul ve 
esasları kapsamaktadır.



Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınır Varlıklar

- Alacaklar
- Çok yıllık ürün veren ağaçlar
- Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar
- Hammadde
- Hayvan
- Her türlü kazanç ve iratlar
- Sarf malzemesi
- Stoklar
- Tarımsal ürün
- Ticaret unvanı ve/veya işletme adı
- Ticari işletme veya esnaf işletmesi
- Ticari plaka ve ticari hat
- Ticari proje
- Kira gelirleri
- Kiracılık hakkı
- Makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü 
elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı
- Vagon
- Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve 
ruhsatlar
- Sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları



Noterler Birliği Başkanının AA muhabirine bu konuda yapılan işlemler hakkında verdiği bilgide;

*‘’TARES kayıtlarına göre, kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak ile 8 Eylül 2017 tarihleri arasında 
taşınır rehin sistemiyle 5 bin 828 sözleşme imzalandığı, 
*Uygulamadan 2 bin 740 rehin sözleşmesi ile en fazla esnaf kesimi yararlandığı. 
*Esnafı, bin 984 rehin sözleşmesi ile tacirler izlediği, 
*Uygulama sayesinde, 1 Ocak'tan itibaren 6,7 milyar lira ve yabancı para cinsinden 403 milyon 
dolar ve 159 milyon Euroluk finansman sağlandığı,
*Rehin verilen varlık türlerinin dağılımında, 454 bin 77 adetle ilk sırada alacakların yer aldığı, 
diğer varlıkların sırasıyla;

• 37 bin 133adetle makine ve teçhizatlar, 
• 10 bin 948 ile stoklar izledi. 
• Bunun yanında, 4 bin 630 hayvan varlığı rehnedilirken,
• Ticari plaka ve ticari hatta da 3 bin 975 adet rehin işlemi yapıldı. 
• Verilere göre, 92 ticari işletme, 
• 75 tarımsal ürün, 
• 49 ticaret unvanı, 
• 49 hammadde, 
• 31 sarf malzemesi, 
• 26 fikri mülkiyet hakkı ve marka, 
• 23 işletme adı,
• 21 lisans ve ruhsatlar, 
• 13 faydalı model 
rehin verilerek finansman temin edildiği, 
• En az ilgi gören rehin imkanlarının ise, kira gelirleri ile ticari projeler olduğu belirtilmiştir.



Ülkemizde neden Taşınır Rehni 
Kanunu’na ihtiyaç duyuldu? Yeni Kanun 

Özetle Hangi Değişiklikleri Getirdi? 

İşletmelerin Finansmana Erişiminde Sıkıntıya Yol Açan Nedenler

• Bankacılık sisteminde taşınırların teminat olarak kullanılmasının sınırlı olması,
• İşletmelerin varlıklarının çoğunluğunun taşınır varlıklar olmasına rağmen, bunların bankalar 
tarafından teminat olarak yeterince kabul edilmemesi
• Taşınır varlıklara ilişkin mevzuatın parçalı bir yapıya sahip olması,
• Taşınır varlıklara ilişkin kayıt sistemlerinin parçalı olması nedeni ile verimli olmamasıdır.

Finansmana Erişimdeki Zorluklar

• Taşınır varlıklar münferit menkul rehnine konu edilmek istendiğinde;
- Taşınır varlıklara ilişkin belli bir kayıt sisteminin olmaması,
- Kaydedilenlerin farklı sicillere işlenmesi nedeniyle bir bütün halinde görülememesi ve/veya 
rehnedilememesi,
- Rehin tesisi için yasal olarak rehinli malın rehin alacaklısına tesliminin gerekmesi,
- Rehinli malın tesliminin,  tacirin veya esnafın üretim kaynaklarının elinden alınmasına yol açması,
- Rehnin paraya çevrilmesinde etkin mekanizmaların yer almaması,
- Rehinli malın bulunamaması ya da mala zarar verilmesi halinde kötü niyetli rehin borçlusunun 
hiçbir yaptırımla karşılaşmaması,
- Menkul rehinlerinin aleniyet kazanmaması nedeniyle kolaylıkla el değiştirmesi,
- 2017 yılında yürürlükten kalkmış olan TİRK Kanununa göre sanayi işletmeleri haricindeki 
işletmelerde, işletmedeki bazı varlıkların teminata alınmasının mümkün olmaması, işletmenin tamamının 
rehin alınması gerekliliği,
Gibi olumsuzluklar Rehinli menkullerin MÜNFERİT OLARAK teminat olarak alınmasını sınırlamaktaydı.

Ticari İşletme Rehni Uygulamasında Yaşanan Sorunlar

• Rehin kapsamına işletmenin tüm unsurları girmektedir.
• Ticari işletme rehni, 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (“TİRK”) ile düzenlenmiş olup, kural 
olarak rehnin zorunlu unsurları;
- Ticaret unvanı,
- İşletme adı ve
- Menkul işletme tesisatıdır.
Bunlardan hiçbiri rehin kapsamı dışında bırakılamaz.
• Yabancı para cinsinden rehin kurulamaz! 
• TİRK m. 6 hükmünde, rehnin kapsamı belirlenirken, “Türk Lirası olarak alacak miktarının” 
belirtilmesi koşulu aranmaktadır.
• Rehin sözleşmesinin sicil çevresindeki noter tarafından düzenlenmesi zorunludur!
• Ticari işletme rehni sözleşmesinin, şekil açısından ticari işletmenin sicil çevresindeki noter 
tarafından düzenleme şeklinde yapılması gerekli olup, bu şekil, rehin açısından bir geçerlilik koşuludur.
• (Yargıtay, rehin sözleşmesinin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlenmesini, rehin 
sözleşmesini sakatlayan bir sebep olarak nitelendirmektedir.)



Taşınır Rehninde Taraflar

REHİN 
SÖZLEŞMESİ

Kredi Kuruluşları
İle

Tacir, Esnaf, Çiftçi, Üretici 
Örgütü, Serbest Meslek Erbabı

arasında

Tacir
ve/veya 
Esnaflar 
arasında



Rehin hakkının kurulması 
için

Rehinle güvence altına 
alınabilecek mevcut 
veya müstakbel bir 

borcun olması,

Bir borcun ödenmesini 
güvence altına almak amacıyla 

taşınır üzerinde zilyetliğin 
devrine gerek olmaksızın 
sınırlı ayni hak tesis etme 

yönünde irade beyanı 
oluşması,

Rehin sözleşmesinin 
hazırlanması ve 

onaylanması,

Rehin sözleşmesinin 
tescil edilmesi.

GEREKİR

REHİN SİSTEMLERİ:

• İlerleme sistemi
• Sabit derece sistemi

TARAFLARCA HERHANGİ BİR REHİN 
SİSTEMİNİN BELİRLENMEMESİ HALİNDE 
REHİN İLERLEME SİSTEMİNE GÖRE KURULMUŞ 
SAYILIR.

- İlerleme sisteminde; önceki sırada yer alan 
rehin alacaklısının rehin hakkının sona ererek Sicilden 
terkin edilmesi üzerine sonraki sırada yer alan rehin 
alacaklısı boşalan dereceye ilerler. 
- Sonraki sırada yer alan alacaklıya rehin 
sözleşmesi ile boşalan dereceye ilerleme hakkı 
tanınması halinde diğer alacaklıların muvafakatının 
alınmış olması gerekir. Bu halde yeni rehin alacaklısı 
boşalan derecenin öncelik sırasına sahip olur
- Sabit derece sistemi şeklinde kurulan taşınır 
rehninde farklı sıralarda kurulmuş bulunan rehin 
haklarından birinin terkin edilmiş olması, sonraki 
sırada yer alan rehinli alacaklıya boşalan dereceye 
geçme hakkı vermez.

Taşınır Rehni Kanununa göre Diğer Hususlar

• Değer Tespiti-Ekspertiz

- Rehne konu taşınırın değerinin tespiti amacıyla 
ekspertiz hizmetinden yararlanılabilir. 
- Ekspertiz hizmeti sunan gerçek ve tüzel 
kişilerde aranacak nitelikler ile yetkilendirilecek 
bu kişilere ilişkin diğer hususlar yönetmeliklerle 
belirlenecektir. 

• Muafiyetler

- Rehin sözleşmesinin düzenlenmesi ile Sicilde 
tesis edilen işlemler vergi, resim, harç ve değerli kağıt 
bedelinden muaftır. 
• Diğer Düzenlemeler 

- Birleşen ve karışan taşınır varlıklar üzerinde 
rehin hakkı tesisi
- Rehinli alacaklıların öncelik hakkı
- Taşınmaz rehninde uygulanan derece 
sisteminin taşınırlara uygulanma şekli
- Rehin sözleşmesinin unsurları, tarafların hak 
ve yükümlülükleri ile zilyedin sorumlulukları
- Alacaklının temerrüt sonrası hakları
- Rehin hakkının sonlandırılma usulü



DEĞER 
TESPİTİ

DEĞER TESPİTİ 
ZAMANI

REHİN SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCE 
DEĞER TESPİTİ: 

Rehne konu taşınır varlığın değer tespiti, 
rehin alacaklısı ile rehin verenin anlaşması 
halinde rehin sözleşmesinin tescilinden 
önce yaptırılabilir

REHİNLİ VARLIĞIN İŞLENMESİ, BAŞKA 
BİR VARLIK İLE BİRLEŞMESİ VEYA 
KARIŞMASI HALİNDE DEĞER TESPİTİ: 

Rehin alacaklısı, rehin veren borçlu veya 
borçlu lehine rehin veren üçüncü kişi yeni 
varlığın değeri ile işleme, karışma ve birleşme 
oranlarını, bu durumun öğrenilmesini 
müteakip tespit ettirir.

TEMERRÜT HALİNDE DEĞER 
TESPİTİ: 

Rehin alacaklısı, borçlunun temerrüde 
düşmesini müteakip rehne konu taşınır 
varlığın değerini tespit ettirir

YETKİLENDİRİLEN DEĞERLEME 
KURULUŞLARI

Kanun kapsamda taşınır rehni sözleşmelerinin tescili, terkini, sözleşme değişikliği, rehinli taşınır varlık ile 
rehin hakkının devri ve boşalan dereceye geçme hakkının tescili ile tescil edilen hususların sorgulanması ve 
bunlara ilişkin belge oluşturulması işlemleri için “Taşınır Rehin Sicil Sistemi” (TARES) adında bir internet 
portalı (www.tares.org.tr) kurulmuş olup,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından rehinli taşınır sicilinin 
kurulması ve sicil hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği bünyesinde yer alan 
noterlikler yetkili kılınmıştır. (Ülke genelinde 1844 adet noterlik bulunmaktadır.)

TARES’ten işlem yapılabilmesi için öncelikle noterlerden kullanıcı şifresi alınması ve alınan şifre ile 
www.tares.org.tr adresinden sisteme giriş yapılması gerekmektedir. TARES’in kullanımına ilişkin, sitede 
yardım sekmesi altında “Ana Sayfa Yardımı”, “Rehin Sicil Sorgulama” ve “Rehin Sicil İşlemleri” nin nasıl 
yapılacağına dair yardım videoları bulunmaktadır.



TARES Nedir?

TARES Ticari İşlemler için Taşınır Rehin Sicilidir. 20/10/2016 tarih ve 6750 numaralı kanun kapsamında, 
01.01.2017 tarihinden itibaren ticari işletme rehinlerinde tüm işletmeye rehin koymak yerine işletmenin 
üzerinde bulunan varlıkların bir bölümü ya da hepsi rehin verilebilecek, bu kayıtlar merkezi olarak saklanacak 
ve sorgulanabilir olacaktır. 

Amaç; Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, rehne konu taşınırların 
rehin kapsamının genişletilmesi, taşınır aleniyetinin sağlanmasıdır. 
Nelere Rehin Koyulabilir; Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni kanununda Madde 5 1. fıkrada belirtilen tüm 
varlıklar, bu varlıkların getirileri, eklentileri ya da müstakbel varlıkları üzerine rehin konulabilir.

Kimler Ticari Rehin Verebilir / Alabilir; 6750 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince;
REHİN ALANLAR: Kredi kuruluşları, tacir ve esnaflar, 
REHİN VERENLER: (Kredi kuruluşlarına) Tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve 
tüzel kişiler,(Tacir ve/veya esnaflara) Tacir ve/veya esnaflar

Nasıl Yapılır; Bu uygulama ile 7/24,
•  Taşınır Rehin Sözleşmesi,
•   Taşınır Rehni Kaldırma (Terkin),
•   Rehin Hakkı Devri, 
•  Boşalan Dereceye Geçme İşlemi,
•   Taşınır Varlığın Devri, 
•  Sözleşme Değişikliği işlemleri başlatabilir
 ve en yakın noterliğe giderek işlem tescil edilebilir. Ayrıca sistem üzerinde tanımlanmış olan Taşınır Rehin 
Sicili üzerinden sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. Taşınır Rehin işlemlerini gerçekleştirmek için sisteme 
üye olunmalıdır. Üye iseniz TC Kimlik No ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Sisteme üye değilseniz en yakın 
noterliğe başvurarak sisteme üye olmanız gereklidir. TARES sisteminden 2 şekilde işlem yapılabilir; 

1. Taşınır Rehin Sözleşmesi’ni dilediğiniz noterlikte ıslak imza ile imzalayacak şekilde rehin işlemlerini 
hazırlayabilir ve en yakın noterliğe giderek işlemin tescilini yaptırabilir, 

2. Taşınır Rehin Sözleşmesi’ni elektronik imza ile imzalayarak sözleşmeyi oluşturabilir ve noterliğe gitmeden 
uzaktan tescil ettirebilir, 

Sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin kullanım videolarına “Yardım” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir. 

Ücret Tarifesi: 

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun uygulaması 
kapsamında, Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2016 tarihli 29935 (3.Mükerrer) sayısında yayımlanan Rehinli Taşınır 
Sicili Yönetmeliği’nin “Ücretler” başlıklı 20.maddesi 2.fıkra hükmü uyarınca, Noterler Birliğinin de görüşü 
alınmak suretiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “2017 yılı Rehinli Taşınır Sicili Ücret 
Tarifesi” ile; 

• Rehin Sözleşmesi ve Tescil Ücreti : 200,00 TL 
• Rehin Sözleşmesi Değişiklik ve Tescil Ücreti : 60,00 TL 
• Rehin Terkin Ücreti : 30,00 TL 
• Onaylı Belge Ücreti (Beher sayfa) : 10,00 TL 

Olarak belirlenmiştir.



Bankalarca sıklıkla kullanılan TİCARİ PLAKA/HAT REHİN SÜRECİ 

Ticari plaka/hat müşterilerinde EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) üzerinden araca rehin konulur, ayrıca 
TARES üzerinden “Ticari Plaka/Hat Rehni”nin de tesis edilmesi gereklidir. Ticari Plaka/Hat Rehin hakkı; 
rehin sözleşmesinin hazırlanması, imzalanması ve rehin sözleşmesinin notere (sicile) tescil edilmesi ile 
kurulur. 

Elektronik imza ile rehin tesisinde rehin alan ve verenin elektronik imzasının olması gerektiğinden henüz 
elektronik imza ile rehin tesisinin, ilk etapta fiili olarak yapılamayabileceği göz önünde bulundurularak, 
mevcut durumda aşağıdaki şekilde manuel yapılabilir.

Rehnin tescili iki şekilde yapılabilir;

1. TARES üzerinden tüm bilgilerin girişi yapıldıktan sonra, sistem tarafından üretilen başvuru numarası, 
rehin sözleşmesi ile rehin alan ve rehin verene ait gerekli belgeler/bilgilerle birlikte notere gidilir. Noter 
huzurunda rehin sözleşmesine tarafların imzaları alınarak noterde tescil kaydı yaptırılır. 

Noterden alınan şifre ile  www.tares.org.tr adresine girilerek, “Sicil İşlemleri” menüsü altında “Islak İmzalı 
İşlem” seçilerek TARES’e veri girişi yapılır. 

TARES ekran girişlerinde; Rehin Bilgilerini Tanımla bölümünün alt segmenti olan;

• Rehinli Sicil Bilgileri bölümünde;
-Borcun Konusu
-Borcun Miktarı
-Rehin (Güvence) Bedeli
-Azami Miktar 
-Ödenecek Para Cinsi
-Borçlu Tanımla, bölümleri yer almaktadır. 



 Varlık Bilgileri bölümünde;
-Varlık Türü

-Eklenti Bilgisi
-Getiri Bilgisi

-Müstakbel mi, bölümleri yer almaktadır.

 Ayırt Edici Özellikler bölümünde;
-Plaka Numarası

-Araç Şase Numarası
-Araç Motor Numarası bölümleri yer almaktadır. .

 Taşınır Rehin İlgilileri bölümünde;
-Rehin Veren

-Rehin Alan bölümlerine ilgili bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

TARES üzerinden bilgilerin girişiyle düzenlenecek sözleşmelerde, sistem 2 maddelik ve 
hali hazırda Bankalarca değiştirilmesi talep edilen matbu bir sözleşme üretmektedir. Bu 
sözleşmedeki bilgilere ilave olarak kredi borçlusu ile rehin veren arasında imzalanması 

istenilen sözleşme maddeleri için TARES’te “Sözleşmede yer almasını istediğiniz bilgiler” 
kısmına eklenir.  İlave edilen maddeler sonrasında “sözleşme oluştur” butonuna basılır.

Notere iletilmek istenen resmi belgeler (araç ruhsatı, vergi levhası vs.) eklenir ve “işleme 
devam et” butonuna basılır. Bundan sonra sistem bir başvuru numarası üretir. Bu numara ve 

rehin sözleşmesiyle birlikte notere gidilerek başvuru yapılır.

2.TARES üzerinden herhangi bir giriş yapılmaksızın, tüm belgeler ile rehin alan ve rehin 
veren birlikte notere gider, tarafların imzaları noterce onaylanır ve tescil kaydı yaptırılır. 

Noter tarafından rehin sözleşmesinin tescil edilmesiyle rehin işlemine ilişkin ayrı bir tescil 
numarası verilir. Tescil edilen rehne ilişkin diğer iş ve işlemler (değişiklik, terkin vs.) bu tescil 
numarası üzerinden yürütülür. Tescil işleminin gerçekleşmesi ile rehin sözleşmesi taraflarına 

tescil belgesi verilir.

Ayrıca, plaka/hat kaydı belediyede tutulmakta olup, plakayı devreden kurum Belediye 
olduğundan,  rehin bilgisi belediye ve EGM'ye verilmelidir. Daha önce rehin kaydı olup 

olmadığı hususu araştırılarak derecesi buna göre tayin edilmelidir.



TİCARİ İŞLEMLERDE 
TAŞINIR REHNİ KANUNUNA 

GÖRE DEĞER TESPİT 
İŞLEMLERİ

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na 
Göre Değer Tespit İşlemleri Aşağıdaki Şekilde 
Belirlenmiştir.

‘’Değer tespiti
MADDE 13- (1) Taraflar, rehin hakkının 
kurulması öncesinde rehne konu taşınırın 
değerinin tespiti amacıyla ikinci fıkrada belirtilen 
usulle değer tespiti yaptırabilir.

(2) Rehinli taşınır varlığın birleşmesi veya 
karışması durumunda ya da temerrüt sonrası 
hakların kullanımında, alacaklının başvurusu 
üzerine rehin verenin yerleşim yerindeki sulh 
hukuk mahkemesince taşınırın değeri ekspertiz 
hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilere üç gün 
içerisinde tespit ettirilir. Bu değer tespitine itiraz 

edilmesi hâlinde, mahkemece üç gün içerisinde 
yeni bir değer tespiti yaptırılır. İtiraz üzerine 
ekspertiz hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler 
üç gün içerisinde değer tespiti yapar. İtiraz üzerine 
yapılan değer tespiti kesindir. Bu tespitin yapıldığı 
tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden değer 
tespiti istenemez. Değer tespitine ilişkin rapor 
rehin verene ve rehin alacaklılarına tebliğ edilir.

(3) Bu Kanun kapsamındaki rehinli işlemlerde 
uygulanacak ekspertiz hizmetlerine ilişkin tavan 
ücret ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık 
tarafından belirlenir.
(4) Ekspertiz hizmeti sunan gerçek ve tüzel 
kişilerde aranacak nitelikler ile yetkilendirilecek bu 
kişilere ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.’’



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN TİCARİ 
İŞLEMLERDE “TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 

İLE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ GÖREVİ BDDK TARAFINDAN 
YAYINLANAN BANKALARA DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN 
YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA 

YETKİLENDİRİLEN KİŞİ VEYA KURULUŞLARA VERİLMİŞTİR.

Yönetmelik maddelerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

‘’Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

c) Eksper: 01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalara Değerleme 
Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca 

yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşları,

Değer tespiti yapmaya yetkili eksperler;
MADDE 8 – (1) Değerleme hizmeti verecek eksper, üç gün içinde yetkili mahkeme tarafından 
Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar arasından görevlendirilir.

(2) Eksper, rehin verenin yerleşim yerinde faaliyet gösteren eksperler arasından görevlendirilir. 
Bu yerde faaliyet gösteren yetkili eksper bulunmaması halinde, eksper en yakın yerde faaliyet 

gösteren yetkili eksperler arasından görevlendirilir.

(3) İtiraz üzerine o yerde görevlendirilecek başkaca bir yetkili eksper bulunmaması halinde, 
görevlendirme en yakın yerde faaliyet gösteren yetkili eksperler arasından yapılır.

(4) Yetkilendirilen eksperler TARES internet sayfasında güncel olarak yayımlanır.

MADDE 9 – (1) Rehin sözleşmesinin tarafları, rehin hakkının kurulması öncesinde rehne 
konu taşınırların değerini herhangi bir değerleme hizmeti almaksızın serbestçe kararlaştırabilir. 

Taraflar arasında değer tespiti konusunda bir anlaşma sağlanamaması halinde, yetkili 
mahkemeden rehne konu taşınır varlığın değerini tespit ettirmek üzere talepte bulunulur.

(2) Rehinli varlığın işlenmesi, başka bir varlık ile birleşmesi veya karışması halinde veya 
borçlunun temerrüdü sonrasında yetkili mahkemeden rehne konu taşınır varlığın değerini tespit 

ettirmek üzere talepte bulunulur.

(3) Rehne konu taşınır varlığın değeri, yetkili mahkeme tarafından 8 inci maddeye göre 
görevlendirilen eksperler tarafından Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre tespit 
edilir.’’

(4) Yapılan değer tespiti rehin verene ve varsa lehine rehin verilen ile rehin alacaklısına tebliğ 
edilir.



TAŞINIR VARLIKLARIN 
DEĞERLEMESİ VE DİĞER KONULAR 

İLE İLGİLİ İHTİYAÇ DUYULAN YASAL 
DÜZENLEMELER

Değerleme:

• Yukarıda belirtilen Kanun maddesinde, değerleme kuruluşunun değer tespiti için 
yetkili mahkeme tarafından görevlendirileceği hususu yer almakta olup, alacaklar icrai 
takipte ve temerrüt halindeki alacaklar haricindeki, alacakların teminatını oluşturmak üzere 
teminata alınacak varlıkların değer tespit işlemleri için mahkemeler tarafından değerleme 
kuruluşu yetkilendirmesi fiili imkansızlık içereceğinden, gerek kanunda gerekse ilgili 
yönetmelikte revize yapılmasının uygun olacağını değerlendiriyoruz.

• Gerek SPK gerekse TDUB tarafından taşınırlar ile ilgili değerleme standartlarının 
yayınlanmasının, 

• Ayrıca SPK’nın tebliğlerinde, SPK formatlı raporların sadece gayrimenkul ve 
gayrimenkulün mütemmim cüz’ünün değerlemesini içermesi hususunun Taşınır Rehni 
kapsamında genişletilmesinin,

• Taşınır değer tespiti ile ilgili yönetmelikte, değer tespiti görevi BDDK yönetmeliği ile 
yetkilendirilen kuruluşlara verilmiş olup, bu konuda özellikle Bankalar tarafından taşınırlara 
değer tespiti yaptırılmasının esasları, değerleme kuruluşlarının uyması gereken kurallar vb. 
hakkında düzenlemelerin yayınlanmasının,

Uygun olacağını düşünüyoruz.

• Çok çeşitli varlıklar üzerine rehin tesis edilebilecektir. Bu varlıklardan makinaların 
makine mühendisliği alanında uzmanlaşmış değerleme uzmanlarının bulunduğu değerleme 
şirketlerince, hammadde ürün vs’nin ürün borsalarından elde edilecek bilgiler ile sigortalı 
ise sigorta şirketlerinden de bilgi alınarak değerleme şirketlerince, çok yıllık ürün veren 
ağaçların değerleme şirketlerince değerlenebileceği, kayıtları TCDD’de tutulan vagonların 
sigorta şirketlerinden de bilgi alınarak değerleme şirketlerince değerlemesinin yapılması 
uygun olacaktır.

Diğer Konular:

• İşletme Kurulması Amacıyla Kiraya Verilen Hazine Arazileri üzerinde üst hakkı 
kurulması kapsam dışında tutulmuştur. İşletme Kurulması Amacıyla Kiraya Verilen Hazine 
Arazileri üzerinde üst hakkı kurulmasına ilişkin düzenleme yapılmasının,



• Kanunda “Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her 
türlü lisans ve ruhsatlar” olarak düzenlenme getirilmiş olup, bu nedenle örneğin EPDK lisansları 
kapsam dışında kalmaktadır. Kanunda ‘her türlü lisans ve ruhsat’ şeklinde düzenleme yapılmasının,

• Sicil Yönetmeliğinde, ilerleme sisteminin kabul edilmesi halinde;  aynı taşınır varlık üzerinde 
rehin hakkına sahip diğer rehinli alacaklıların onayının alınması düzenlenmiş olup, Bu uygulama 
sonraki sıradaki rehin tesisini de fiilen engellemektedir. Bu nedenle yönetmelikte değişiklik 
yapılmasının veya sözleşmelere serbest dereceden istifade hakkının konulması suretiyle sabit derece 
sisteminin benimsenmesinin,  

Faydalı olacağını düşünüyoruz.

• Mevcut plaka/hat rehinleri sadece EGM üzerinden taşıt için yapılmış olduğundan, söz konusu 
rehinlerin plak/hat içinde geçerli olduğu hususu yayınlanacak tebliğ ile açıklanabilir.

• Takyidatların sorgulanması için TARES ile diğer siciller arasında entegrasyonun sağlanması 
önem arz etmektedir.  

• TARES’de, plaka/hat rehninde, ayırt edici özelliklerden olan hat adı-il-ilçe-hat kodu-güzergah 
gibi bilgiler ilave edilmelidir.

Kaynaklar:
https://www.tares.org.tr/

http://www.olay.com.tr/en-cok-alacak-rehin-gosterildi/123897/



ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGELERİ 

7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunla Getirilen Düzenlemeler

4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu’na göre;

Organize Sanayi Bölgesi (OSB): 
Sanayinin uygun görülen 
alanlarda yapılanmasını sağlamak, 
çarpık sanayileşme ve çevre 
sorunlarını önlemek, kentleşmeyi 
yönlendirmek, kaynakları rasyonel 
kullanmak, bilgi ve bilişim 
teknolojilerinden yararlanmak, 
sanayi türlerinin belirli bir plan 
dâhilinde yerleştirilmesi ve 
geliştirilmesi amacıyla, sınırları 

tasdik edilmiş arazi parçalarının 
imar planlarındaki oranlar 
dâhilinde gerekli ortak kullanım 
alanları, hizmet ve destek alanları 
ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile 
donatılıp planlı bir şekilde ve belirli 
sistemler dâhilinde sanayi için 
tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu 
Kanun hükümlerine göre kurulan, 
planlanan ve işletilen, kaynak 
kullanımında verimliliği hedefleyen 
mal ve hizmet üretim bölgelerini, 
ifade etmektedir.



OSB’LERİN AMACI: Sanayinin disipline edilmesi Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması 
Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program 
dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması Sanayinin az 
gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi 
Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması Müşterek arıtma tesisleri 
ile çevre kirliliğinin önlenmesi Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin 
sağlanmasıdır. 

OSB TÜRLERİ

• Karma OSB: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’lerdir. 

• İhtisas OSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet 
gösteren tesislerin yer aldığı OSB’ler ile lojistik amacıyla kurulan OSB’lerdir.
 
• Özel OSB: Özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen 
OSB’lerdir. 

• Islah OSB: 4562 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesine istinaden kurulan OSB’lerdir. 
12/04/2011 tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşmış ve bu madde uyarınca OSB ilan edilmiş 
alanlardır. 

OSB kurulması, denetlenmesi ve altyapı yatırımları ile bölge müdürlüğü hizmet binalarının 
kredilendirilmesi işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğundadır. 
1962 yılında ilk olarak Bursa’da kurulan Organize Sanayi Bölgeleri asıl düzenlemesine 15.04.2000 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4562 sayılı kanun ile kavuşmuştur. Her geçen gün sayıları 
giderek artarak ülke genelinde yaygınlaştırılmış olup, bugün itibariyle ülkemizde 297 adet OSB 
bulunmaktadır. 

  Kaynak: OSB Bilgi Sitesi 



OSB TÜZEL KİŞİLİĞİNE 
SAĞLANAN TEŞVİK VE 

MUAFİYETLER : 

• OSB Tüzel Kişiliği; İnşaat bitim tarihini takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl 
süreyle emlak vergisinden, 

• Merkezi atıksu arıtma tesisi işleten bölgeler atıksu bedelinden, 
• OSB’lerin kendi binalarının tüketeceği elektrik ve havagazı için elektrik ve hava-
gazı tüketim vergisinden, 

• Arsa ve işyeri teslimlerinde KDV’den, Bina inşaat ve yapı kullanma izin harcın-
dan muaftır. 

• OSB Tüzel Kişiliği ayrıca; 

- OSB‘lerde faaliyette bulunanların ortak ihtiyaçlarını (arsa, elektrik, gaz, buhar 
ve su gb.) karşılamak üzere yürüttükleri esas faaliyetleri nedeniyle elde edeceği gelirleri 
kurumlar vergisinden, 

- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ancak belediyelerin çevre 
temizlik hizmetlerinden yararlanmayan OSB’ler çevre temizlik vergisinden, parsellerin 
birleştirme ve ayırma işlem harcından muaftır. 

- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelinde %75 indirim uygulaması 
geçerlidir. 



OSB’LERDE YER ALAN İŞLETMELERE 
SAĞLANAN TEŞVİK VE MUAFİYETLER 

• OSB’lerde Yer Alan İşletmeler; İnşaat 
bitim tarihini takip eden bütçe yılından 
itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden, 
• Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten 
bölgelerdeki işletmeler atıksu bedelinden, 
• Belediyelerin çevre temizlik 
hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler 
çevre temizlik vergisinden 
• Bina inşaat ve yapı kullanma izni 
harçlarından, parsellerin birleştirme ve 
ayırma işlem harcından muaftır. 
• Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek 
hizmet bedelinde %75 indirim uygulaması 
geçerlidir. 
 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE 
YER ALAN TAŞINMAZLARIN 
ÖZELLİKLERİ

• Organize Sanayi Bölgelerinde 
(OSB) bulunan ve tapusu OSB veya 
katılımcıya (müteşebbis) ait gayrimenkulün, 
teminat olarak alınması ve bu kapsamdaki 
gayrimenkulün icra yoluyla satışı halinde; 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSB 
alacaklarının öncelikle ödenmesi gereklidir. 

• Ancak, ipoteğin paraya çevrilmesi 
için bu gayrimenkullerin icra yoluyla 
satışında, OSB’nin kuruluş protokolünde 
öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya 
kredi alacaklısı kuruluşa satılması mümkün 
olabilmektedir. 

• Tahsilat önceliği olan borçlar; 
yasal düzenleme uyarınca katılımcının 
OSB’ye ve Bakanlığa karşı doğmuş olan arsa 
bedeli, elektrik, doğalgaz, su vb. borçlarının 
tamamını kapsamaktadır. 

• OSB tarafından, yatırımını 
tamamlayıp tesisi üretime geçen 
müteşebbislere tapuları, geri alım hakkı şerhi 
konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere ise, 
geri alım hakkı (Vefa hakkı) şerhi konularak 
verilmektedir. Tesis işletmeye açılmadıkça 
geri alım hakkı şerhi tapu kayıtlarından 
kaldırılmamaktadır.



• Katılımcılara tahsisi veya satışı yapılan 
arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında 
kullanılamamakta, bu arsalar katılımcılar 
veya mirasçıları tarafından borcun tamamı 
ödenmeden ve tesis üretime geçmeden 
satılamamakta, devredilememekte ve temlik 
edilememektedir. 

Katılımcılara yapı tamamlanıp üretime geçmesi 
halinde geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu 
verilmesi sırasında tapu kaydına; “taşınmazın 
icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde 
OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” 
şerhi konulmaktadır.

Bu durumda eski malikin (katılımcının) OSB’ye 
vermiş olduğu taahhütlerin, yeni alıcı tarafından 
da aynen kabul edilmesi istenmektedir. Tapu 
sicilindeki bu şerhte gösterilen süre içerisinde 
taşınmazı edinen her malike karşı ileri 
sürülebilmektedir.

• OSB tarafından katılımcıya, tamamen 
veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilen 
arsalarda; tesis üretime geçmemiş ise, “12/4/2000 
tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanununun geçici 9 uncu maddesine göre, 
..... ada.....parselde kayıtlı taşınmazı devralan 
gerçek veya tüzel kişiler, söz konusu Kanun ve 
bu Kanunun uygulanması ile ilgili çıkarılan 
yönetmelik ile taahhütnamede belirtilen devir 
amaç ve koşullarına uymak zorundadır. Bu şerh 
kaldırılmadığı sürece taşınmaz hiçbir şekilde 
başkalarına devredilemez, haczedilemez, ipotek 
edilemez, teminat verilemez. İflas ve konkordato 
ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemez.” 
şerhi konulmak suretiyle tapu verilmektedir.

• Bedelsiz olarak tahsis edilen arsalarda, 
tesis üretime geçmedi ise, taşınmazın 
ipotek alınamayacağına ilişkin tapuya şerh 
konulduğundan, bu arsaların teminata alınması 
mümkün değildir.



OSB’LER İLE İLGİLİ YENİ YASAL 
DÜZENLEMELER VE GETİRDİKLERİ

7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" la Getirilen OSB’ler ile 
ilgili Bazı Düzenlemeler

• Katılma payları

Organize Sanayi Bölgelerinin oluşumuna katılan 
kurum ve kuruluşların, kuruluş öncesi ve sonrası 
giderleri karşılamak için ödedikleri/ödemeyi 
taahhüt ettikleri “katılma payı” ile ilgili 4562 
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda, yeni 
düzenlemeye yer verilmiştir.

Buna göre;  ‘’Madde 13 –……………….. 
OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar 
Bakanlıkça belirlenecek kuruluş masraflarına 
katılmayı Bakanlığa taahhüt ederler. Bu taahhüt 
tüzel kişilik iktisabından itibaren OSB’ye karşı 
da geçerlidir. (Ek fıkra: 18/6/2017-7033/47 
md.) OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve 
kuruluşlar, müteşebbis heyette bulunduracakları 
her bir temsilci için yüz bin Türk lirasından az 
olmamak üzere belirleyecekleri meblağı il özel 
idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan 
banka hesabına yatırırlar. Yüz bin Türk lirası olan 
alt sınır, her yıl 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılır. Bu şekilde il özel 
idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına 
yatırılan meblağ, OSB tüzel kişilik kazandığında 
OSB’ye devredilir. 

Katılım paylarının ödeme şekil ve şartları 
kuruluş protokolünde belirlenir. Bu konudaki 
uyuşmazlıklar asliye hukuk mahkemesince 
çözümlenir.’’

 • Su, elektrik, doğalgaz gelirleri ve 
bağışlarla ilgili 4562 sayılı kanunda getirilen yeni 

düzenlemeler şöyledir.

‘’Madde  12 – OSB’nin gelirleri şunlardır:   
…………….. (Ek fıkra: 18/6/2017-7033/46 md.) 
Su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemez ve 
amacı dışında kullanılamaz.   

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/46 md.) OSB vermekle 
yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak 
katılımcılardan bağış adı altında bedel talep 
edemez.  

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/46 md.) Katılımcılar 
hakkında mahkemelerce verilen iflas erteleme 
ihtiyati tedbir ve iflas erteleme kararları, 
katılımcının bu madde uyarınca OSB’ye 
olan elektrik, su ve doğalgaz borçlarının 
ifasını, takibini ve tahsilini durdurmaz ve 
yükümlülüklerini yerine getirmesine engel 
oluşturmaz.’’

• Bakanlık kredisi ile ilgili 4562 sayılı 
Kanunun 14.maddesinde aşağıdaki yeni 
düzenleme yapılmıştır.

‘’Madde 14-………(Değişik fıkra: 18/6/2017-
7033/48 md.) OSB’lere faaliyetleri için gerekli 
olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projeler için 
kredi verilebilir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde 
başka iç kaynaklar ile dış kaynaklardan kredi 
kullanabilirler. (Ek cümle: 18/6/2017-7033/48 
md.) Kullandıkları krediler için Bakanlıkça kredi 
faiz desteği verilebilir.’’

• 4562 sayılı kanunda Katılımcıların enerji 
giderlerine ilişkin düzenleme

Kanunun 21.maddesinin 2.fıkrası ile Organize 
Sanayi Bölgelerinin katılımcılarının enerji 
giderlerine dair düzenlemelerin, serbest piyasa 
koşulları ile oluşmuş fiyatlara müdahale 
edilmeksizin, Bakanlar Kurulu tarafından 
yapılacağı kabul edilmiştir. 



• Organize Sanayi Bölgelerinde bina vergisinden muafiyet
        
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan düzenlemede;  Organize Sanayi Bölgelerinde 
bulunan binaların,  kiraya verilmemek şartıyla, Bina Vergisinden daimi olarak muaf 
olacağı hükmüne yer verilmiştir.

• Organize Sanayi Bölgelerinde harçlarda istisna

492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan düzenlemede, Organize Sanayi Bölgelerinde yer 
alan gayrimenkullerin;
- Ayırma veya taksim veya birleştirme işlemleri,
- Arsa tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemler, 
- Arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri,
- Cins değişikliği işlemleri

harçtan istisna tutulmuştur. 

•  Organize Sanayi Bölgelerinde damga vergisi istinası

488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile; Organize Sanayi Bölgelerinde 
bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler, 
Damga Vergisinden istisna tutulmuştur. 

 

• OSB’lerde Yer Seçimi 

7033 sayılı Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere göre; OSB yer seçimleri kararlarında, 
komisyondaki herhangi bir kurum, kuruluşun olumsuz görüş vermesi ve oy birliği 
sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecektir.
OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması 
halinde bu araziler, yatırımların ve istihdamın teşviğine dair kanun kapsamındaki illerde 
bedelsiz devredilecek. Diğer illerde ise harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle 
OSB'lere satılacaktır.

Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanmasını, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye en geç 1 yıl içinde yapacaktır.
Yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri, TOBB Kanunu'na 
göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel 
idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile alanın hiçbir 
belediye sınırı içinde olmaması halinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki 
odalar valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilecektir.

Tüzel kişilik kazanan OSB'lerden, kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde kamulaştırma 
işlemlerine başlayıp 2 yıl içinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil davası 
açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde bedeli ödemeyen OSB'lerin 
tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak resen terkin edilebilecektir.





4562 SAYILI KANUNDA YAPILAN 
DÜZENLEMELER İLE OSB'LERDEKİ 

YATIRIMLARIN FİNANSMANI 
AMACIYLA KREDİLENDİRME 

İMKANLARI ARTIRILDI 

OSB'lere faaliyetleri için gerekli olan ve 
bakanlıkça uygun görülecek projeler için 
kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından 
kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği 
sağlanabilecektir.

OSB'lerde müteşebbislere tahsis edilen 
arsaların tapuları, katılımcı tarafından tahsis 
bedelinin tümüyle ödenmesi veya tahsis 
bedelinden kalan borç için teminat mektubu 
verilmesi, OSB'nin kesin olarak belirleyeceği 
arsa bedelleriyle yapılacak diğer yatırımlara 
itirazsız katılacağına ilişkin noter tasdikli 
taahhütname vermesi hallerinde tesisi üretime 
geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, 
tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı 
şerhi konularak verilecektir.

Diğer taraftan 4562 sayılı Kanunun 18. 
Maddesinde ‘’………..Katılımcının kendisine 
tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği 
sabit yatırım tutarının en az %50’si tutarında 
bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım 
kredisi alması durumunda altıncı fıkrada 
aranan şartları sağlayanlarda (Tahsis edilen 
arsaların tapuları, katılımcı tarafından 
tahsis bedelinin tümüyle ödenmesi veya 
tahsis bedelinden kalan borç için teminat 
mektubu verilmesi ve OSB’nin kesin olarak 
belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak 
diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağına 
ilişkin noter tasdikli taahhütname vermesi 
koşullarının gerçekleşmesi hâlinde tesisi 
üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi 
konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere 
ise geri alım hakkı şerhi konularak verilir.) 

üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım 
hakkı şerhi konulmadan; Bakanlık kredisi 
kullanan OSB’lerde ipotekli, Bakanlık kredisi 
kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu 
verilebilir.

Katılımcının yönetmelikte belirlenen 
süreler içinde üretime geçmemesi ve kredi 
sözleşmesinin sona ermesi durumunda tahsis 
için ödenen tutar toplamının tahsis tarihinden 
sonraki yıllar için 213 sayılı Kanun uyarınca 
açıklanan yeniden değerleme oranlarına göre 
güncellenmesi ile elde edilen tutarın ilgilinin 
banka hesabına yatırılmasını müteakip, 
parsel OSB adına tescil edilir. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle 
belirlenir.

OSB sınırları içerisinde yer alan OSB 
mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların 
tamamının tapu kaydına “Taşınmazın 
icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere 
devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması 
zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski 
katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni 
alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.

Hizmet ve destek alanları haricinde OSB’lerde 
yer alan her bir parselde bir katılımcı ya 
da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 
13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununda tanımlanan hâkim ve bağlı 
şirketler bu hükümden istisnadır. 

OSB’lerde yer alacak sanayi kuruluşlarının 
müşterek yararlarına yönelik hizmet vermek 



üzere; kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile 
müteşebbis heyette temsil edilen kurum ve 
kuruluşlara, müteşebbis heyet tarafından, 
mülkiyeti OSB’de kalmak üzere arsa tahsis 
edilebilir.’’

Hükümleri yer almakta olup, yukarıdaki 
maddede belirtildiği şekilde; yatırımcının 

sabit yatırım tutarının en az %50’si tutarında 
bankalar veya kredi kuruluşlarından 
yatırım kredisi alması durumunda üretime 
geçme şartı aranmaksızın geri alım hakkı 
şerhi konulmadan tapu verilmesine 
olanak tanınması; gayrimenkullerin kredi 
teminatını oluşturması, dolayısıyla şirketlerin 
finansmana erişimi açısından önemli bir 
değişikliktir.

BİR KATILIMCI ÜRETİM YAPABİLECEK ANCAK 
HAKİM VE BAĞLI ŞİRKETLER BU HÜKÜMDEN 
İSTİSNA EDİLECEK

Hizmet ve destek alanları haricinde OSB'lerde 
yer alan her bir parselde, bir katılımcı ya da 
katılımcının kiracısı üretim yapabilecek. Türk 
Ticaret Kanunu'nda tanımlanan hakim ve bağlı 
şirketler bu hükümden istisna olacak.
OSB'ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı 
şirket kurma şartı aranmaksızın, OSB alanı 
içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere 
elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına 

sahip olacak. OSB'deki katılımcılar elektrik üretim 
tesisleri kurmak ve işletmek için OSB'den izin 
alacak.

OSB'de yer alan kuruluşlar altyapı ihtiyaçlarını 
OSB'nin tesislerinden karşılayacak. OSB'nin 
izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka 
yerden karşılanamayacak, münferiden tesis 
kurulamayacak.



BEDELSİZ ARSA 
TAHSİSİ 

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan parseller, tamamen 
veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.

Bakanlık kredisi kullanan OSB'deki tahsis edilmeyen parseller, en az 10 kişilik istihdam 
öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis 
edilebilecek. Bu durumda, tahsis edilen parselin değeri, Bakanlık tarafından OSB'ye verilen 
kredi geri ödemesinden mahsup edilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce gerçek ve tüzel kişilere bedelli tahsis edilmiş 
parseller için ödemeler durdurulacak ve kalan meblağ Bakanlık tarafından OSB'ye verilen 
kredi geri ödemesinden mahsup edilecek. 

Bakanlık kredisi kullanmayan ya da kredi borcunu ödemiş OSB'lerden de en az 10 kişilik 
istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, tamamen veya kısmen bedelsiz 
parsel tahsisi yapılabilecek. Bu durumda tahsis edilen parsel bedeli, OSB tüzel kişiliğine 
Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten ödenecek.

Yatırımcının belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede 
yatırımını tamamlamadığının tespiti halinde parsel tahsisi iptal edilecek. Bu durumda, 
taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel 
ödenmeksizin OSB tüzel kişiliğine intikal edecek.

4562 SAYILI KANUNDAKİ YENİ DÜZENLEMELERE 
GÖRE YURT DIŞINDA OSB KURULMASI VE 
OSB’LERİN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 
KURMASI
‘’Yurtdışında OSB kurulması 
Ek Madde 4- (Ek: 18/6/2017-7033/58 md.) 

OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması 
hâlinde yurtdışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına ve bu OSB’lerin 
işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Yurt dışında kurulan OSB’lerin kuruluş ve işletilmesine ve bu OSB’lerde Türkiye’de yerleşik 
şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik Devlet yardımlarına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

OSB’lerin gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması 
Ek Madde 5- (Ek: 18/6/2017-7033/58 md.) 

OSB’ler, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu 



maddelerine göre yönetim ve hisse çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde olmak ve münhasıran 
OSB’lerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilir. 

OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, katılımcı hak ve yükümlülüklerine 
sahiptir. Ancak bu Kanunun 18 inci maddesinde yer alan kısıtlamalar ile üretim yapmaktan ve 
üretim yapma taahhüdünden muaftır. 
Bakanlık, OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının üst yapılı veya üst yapısız 
parsel satışına, kiralanmasına ve üst hakkı kurulmasına ilişkin tavan bedeller veya prensipler 
ile satış, kiralama ve üst hakkı tesis edilecek sektörleri belirlemeye yetkilidir. 

OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, işleyişi, 
faaliyetleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. ‘’

Kaynaklar:
• www.mevzuat.gov.tr/
• http://www.baka.org.tr/uploads/14789-organizesanayibolgeleritesvikleri.pdf
• OSB Bilgi Sitesi (https://osbbs.sanayi.gov.tr)
• http://yoikk.gov.tr/
• Anadolu Ajansı



Modernizmin Dahi Ressamı 
Ivan Marchuk 

Ankara CerModern’de
İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi tarafından yaşayan 100 büyük dâhi arasında gösterilen 
Ukraynalı ressam Ivan Marchuk’un eserleri 22 Eylül – 19 Kasım tarihlerinde CerModern’de 
sergilenecek. Sovyetler Birliği zamanında üretilen eserler cüretkâr, sembolik ve felsefi derin 

antik görüntülerle bezenmiş, tam kontrast dogmatik bir sosyal gerçekliği ifade etmekte. Eserler 
Marchuk’un Enstitü hayatından başlayıp ‘‘Dünyamın Sesi’’ dediği çalışmalarından ve olgunluk 

döneminde ortaya çıkardığı ve ‘‘Ruhumun Sesi’’ dediği çalışmalarına kadar farklı dönemde üretilen 
eserlerini kapsıyor. Marchuk'un paleti monokromatik ile sınırlanır ve böylece imgelemin gerçekliği 
güçlendirilir. Gerçekçi manzaraları, hafif ve karanlık dramatik kullanımla birleşince, huzursuzluk 

ve gizemin atmosferi yaratan, web'e özgü pigment katmanlarından oluşan tuhaf, yoğun bir dokuya 
sahiptir. CerModern ve Ukrayna Büyükelçiliği iş birliğiyle sergilenecek olan eserler 19 Kasım’a 

kadar ziyaret edilebilecek.

Ivan Marchuk 
kimdir?

1936 yılında Ternopol bölgesi 
Moskalevka köyünde doğan 
Marchuk,1965 yılında Lviv 
Uygulamalı ve Dekoratif Sanatlar 
Enstitüsünden mezun olduktan 
sonra Kiev'e taşındı. 1972 
yılından itibaren kendi başlattığı 
‘‘Pliontanism / Örgü Örme’’ 
tekniğiyle eserler üretmeye 
başladı. Kiev'de, Ukrayna SSR 
Bilimler Akademisi Teorik 
Fizik Enstitüsünde duvar 
boyu seramik-fayans rölyef 
kompozisyonları (1969-1972) 
oluşturdu. Marchuk, sürrealizm, 
hiperrealist portreler, esrarengiz 
manzaralar ve soyut ekspresyonist 
kompozisyonlar unsurlarıyla 
fantastik figürlü ve çiçekli 
kompozisyonlar çizdi. 'Ruhumun 
Sesi' serisinin figüratif tempera 
tabloları, belde kesilen ve çok 
geniş bir boş arazide belirlenmiş, 
sinsi nesneler ve yaratıklar 
tarafından kuşatılmış iskelet, 
çoğunlukla grotesk kişilere sahip 
görünüşte irrasyonel durumları 



tasvir etmektedir. Marchuk'un paleti monokromatik 
ile sınırlanır ve görüntülerin gerçeksizliği ile takviye 
edilir. Gerçekçi manzaraları, hafif ve karanlık 
dramatik kullanımla birleşince, huzursuzluk ve 
gizemin atmosferini yaratan, ağ oluşturan pigment 
katmanlarından oluşan tuhaf, yoğun bir dokuya sahiptir. 
1986 Çernobil nükleer kazasından sonra Marchuk, 
gezegenimizin tamamen tahrip edildiğini gösteren 
kompozisyonlar hazırladı. 1979'da Moskova'da, 
1980'de Kiev'de başlayan sayısız kişisel sergi açtı. Taras 
Shevchenko'nun şiirlerinden esinlenerek çıkardığı 43 
tuval, Kaniv'deki Shevcenko Ulusal Korumasındaki 
müzede sergilendi. 1988 yılına kadar Ukrayna 
Sanatçılar Birliği'ne üyeliği reddedildi. Çünkü temaları 
ve tarzı sosyalist gerçekçiliğe uygun değildi. 1989'da 
Avustralya’ya göç etti ve Avustralya, Kanada ve New 
York'ta çeşitli sergiler düzenledi. Yaşayan 100 dahi 
listesinde 72. Sırada yer alan Ukraynalı ressam ve 
Ukrayna Ulusal Shevcenko Ödülü sahibi Marchuk İvan 
Stepanovic Ukrayna’nın en ünlü ressamlarından biridir.
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15.İSTANBUL BİENALİ 
İYİ BİR KOMŞU 

6 EYLÜL – 12 KASIM 2017

6 Eylül - 12 Kasım 2017 tarihleri arasında ücretsiz 
olarak gerçekleştirilecek, “iyi bir komşu” başlığını 
taşıyan 15. İstanbul Bienali, birbirine yürüme 
mesafesinde altı komşu mekânda ziyaretçilerini 
ağırlamaya başladı.

Sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset küratörlüğünde 
“iyi bir komşu” başlığıyla düzenlenecek 15. İstanbul 
Bienali, ev ve mahalle kavramlarını pek çok 
açıdan ele alacak. Bienal sergileri bu yıl, İstanbul 
Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera 
Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha 
önce de İstanbul bienallerine ev sahipliği yapan 
mekânların yanı sıra, Cihangir’deki ARK Kültür ile 
Asmalımescit’te yer alan sanatçı stüdyosu gibi konut 
özelliği taşıyan mekânlarda gerçekleşecek.

15. İstanbul Bienali Kamusal Programı Fred 
Wilson’ın konuşmasıyla başladı.

Müzenin Tarihçesi 

Haber ve fotoğraf: Nora Tataryan



İstanbul Bienali’ne paralel olarak Zeyno Pekünlü 
koordinatörlüğünde düzenlenen Kamusal Program 
Fred Wilson’ın Pera Müzesi’nde gerçekleştirdiği 
sanatçı konuşmasıyla başladı. Bienale Afro Kısmet 
isimli çalışmasıyla katılan Wilson, söyleşi boyunca 
bugüne kadar ürettiği eserleri ve 50’nci Venedik 
Bienali’nde Amerika Pavyonu’nu temsil ettiği işini 
ayrıntılarıyla anlatırken genel sanat pratiği ve çalışma 
yöntemleriyle ilgili soruları da yanıtladı. 16 Eylül’de 
’Seçilmiş Aileler’ sempozyumuyla devam eden ve 
ziyaretçilerin ücretsiz olarak katılabildiği Kamusal 
Program etkinliklerinin ayrıntılı takvimi web 
sitesinden incelenebiliyor.

Müzeleştirme politikalarına getirdiği eleştiriyle 
tanınan Wilson işlerinde, geleneksel sergileme 
pratiklerini sorunsallaştırmakla kalmıyor, müzelerin 
olmazsa olmazı koleksiyon ve isimlendirme 
mekanizmalarıyla oynayarak izleyiciyi gördüklerini 
sorgulamaya  da sevk ediyor.

Fred Wilson, Afro Kısmet ve müzecilik politikaları 
üzerine

İster azimli bir sanat takipçisi olalım ister sıradan bir 
müze ziyaretçisi, bir eseri deneyimlerken sergilenme 
politikalarından bağımsız bir algımız olduğunu 
söylemek oldukça zor. Bu sene 15’incisi düzenlenen 
İstanbul Bienali de bu politikalardan azade değil ve 
gerek teması gerek küçülen ebadıyla kendine has 
bir sergileme pratiği üretiyor. Bienaldeki işlerden 
bazılarıysa doğrudan bu konunun kendisini masaya 
yatırarak müzecilik üzerine düşünmemize vesile 
oluyorlar: Mark Dion’un kent yaşamına direnen 
ekosistemleri bilimsel sergileme teknikleri üzerinden 
anlattığı işi, İnatçı Otlar ve İstanbul’un Dirençli 
Deniz Yaşamı (Galata Özel Rum İlköğretim Okulu), 
Dayanita Singh’in Döküm Müzesi (Pera Müzesi) 
adını verdiği ve hayali bir küratör için tasarladığı 
mimarı alan, Mahmood Khaled’in ARK Kültür’ü 
dönüştürerek elde ettiği ev-müzesi Meçhul Ağlayan 
Adam Müze Evi İçin Tasarı, bunlardan sadece 
birkaçı.

Daha önce Venedik Bienali için benzer bir eser 
üreten Fred Wilson ise bu seneki İstanbul Bienali’ne 
Afro Kısmet isimli çalışmasıyla katılıyor. Tarihi 
fotoğrafları, 20’nci yüzyılın sonundan Afrika 
figürlerini, gravür ve yağlı boya tabloları, çağdaş 
İznik çini panelleri ve heykelleri biraraya getirerek 
yarattığı enstalasyonda Wilson, Osmanlı kültüründe 

siyahların oynadığı rolü ve sömürgeciliğin değişik 
veçhelerini konu alıyor. Kimisi yeni üretilmiş kimisi 
de müzelerin koleksiyonlarından toplanmış bu 
parçalar, modern sanat ve tarihi eser arasındaki 
farkları görünmez kılarak sergileme teknikleri 
üzerinden üretilen bilginin muktedirliğini 
sorgulamakla kalmıyor, aynı zamanda derinlemesine 
konuşulmamış bir tarihe de ışık tutuyor.

Sanatçı, Afro Kısmet ismini verdiği enstalasyonu 
şu sözlerle anlatıyor:

Benim ürettiğim iş hem çok kişisel hem de evrensel 
bir meseleye eğiliyor. Venedik’te de buna yakın 
bir şeyle ilgilenmiştim; siyahların o bölgenin  
tarihindeki rolünü araştırmıştım. Şimdi de benzer 
bir şeyi bu coğrafyada yaparak Osmanlı’daki duruma 
bakmak istedim. Bu konu bienalin temasıyla da çok 
iyi konuşuyor bana kalırsa: komşularımızı tanımak. 
Amerika’dan farklı olarak Afro-Türklerin durumu 
tarihi olarak daha spesifik ve bu konuyu bir müze 
sergisi formunda işlemek de benim bakış açımı 
yansıtıyor. Yani aslında ben burada  bir kırılma 
yaratmış oluyorum. Sanatın tarihle buluşmasıyla 
yeni bir anlam çıkıyor. Zira elle yapılmış parçalarla 
tarihi parçaları bir araya getiriyorum. Dolayısıyla 
müzede görmeye alışık olduğumuz şeylere farklı 
bir bakış açısı getirmiş oluyorum. Üzerine çok da 
konuşulmamış bu tarihi kendi perspektifimden 
anlatıyorum diyebilirim.

Afro Kısmet, 15. İstanbul Bienal’i boyunca Pera 
Müzesi’nde ziyaret edilebilir.



İstanbul Modern

Adres: Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cd., 
34433 Beyoğlu-İstanbul

Ambar olarak inşa edilen ve 8. İstanbul Bienali’ne 
yaptığı ev sahipliğinin ardından, 2004 yılında 
Türkiye’nin ilk modern ve güncel sanat müzesine 
dönüştürülen İstanbul Modern bu yıl da bienale ev 
sahipliği yapıyor. Bina, Tophane Meydanı’nın 1957-
58 yıllarındaki düzenlenmesini üstlenen ünlü mimar 
Sedad Hakkı Eldem’in imzasını taşıyor.
İstanbul Modern’in içinde bulunduğu alan bugün 

yeni bir dönüşüm süreci içinden geçiyor. Bu dönüşüm 
süreci, bienal kapsamında müzeye yerleştirilecek 
işlerin seçiminde de önemli rol oynuyor. 15. İstanbul 
Bienali boyunca farklı ülkelerden pek çok sanatçının 
enstalasyonuna ev sahipliği yapacak müzede, büyük 
ölçekli heykellerin yanı sıra “ev” ve “mahalle” 
kavramlarına eğilen tarihi işler de yer alacak. Bienalle 
işbirliği uzun yıllara dayanan İstanbul Modern, 
serginin devamlılığını, deneyimini ve uzmanlığını 
işaret ediyor.



Galata Özel Rum İlköğretim Okulu
Adres: Kemeraltı Cad. No: 49, 34425 Galata, 
Beyoğlu-İstanbul

15. İstanbul Bienali’nin bir diğer mekânı, İstanbul 
Modern’le aynı cadde üzerinde bulunan Galata 
Özel Rum İlköğretim Okulu. 1885-1909 yılları 
arasında neo-klasik üslupta inşa edilen okul, 
yüz yıl boyunca Rum çocuklarına eğitim verdi. 
Rum nüfusun özellikle 1960’lardan bu yana 
hızla azalmasını takiben 1988’de kapandı, daha 
sonra tekrar açılsa da yeterli sayıda öğrenciye 

ulaşamayarak 2007’de eğitim faaliyetlerine tekrar 
son vermek zorunda kaldı.

Geçmiş mirası sayesinde bilginin ve öğrenmenin 
sembolü olarak karakteristik bir atmosfere 
sahip olan bina, bulunduğu mahalle için 
önemli bir kurum. Bienal süresince ziyaretçiler, 
sanatçıların okulun odalarına ve ortak alanlarına 
yerleştirdikleri farklı deneyimler sunan işleri 
görme imkânına sahip olacak.

ARK Kültür
Adres: Kılıçali Paşa Mahallesi, Batarya Sk. No:2, 
34430 Beyoğlu-İstanbul

15. İstanbul Bienali kapsamında ilk defa bir 
bienal sergisine yer verecek olan ARK Kültür, 
İstanbul Modern ve Galata Özel Rum İlköğretim 
Okulu’na çok yakın bir noktada, Cihangir semtinde 
konumlanıyor. Bauhaus tarzında Fonksiyonalist 
bir anlayışla inşa edilen iki katlı bu müstakil evde 
uzun yıllar boyunca farklı aileler yaşadı. İtalyan 

bir antikacının sahipliğinde görünümü büyük 
ölçüde değişen bina, en son 2009 yılında mimar 
Gülfem Köseoğlu tarafından yapılan restorasyonla 
orijinaline yakın bir hâle getirilerek bir kültür ve 
sanat alanına dönüştürüldü.
ARK Kültür, 15. İstanbul Bienali için yeniden, fakat 
bu sefer kurmaca bir karakterin ev sahipliğinde, 
bir yaşam alanı olarak kapılarını açıyor. Bir “müze 
eve” dönüştürülecek mekânda ziyaretçiler çeşitli 
kurmaca ve tarihi hikâyelerle karşılaşırken, evin 
kendisi de bir ifade aracına dönüşecek.



Pera Müzesi
Adres: Meşrutiyet Caddesi No:65, 34430 Beyoğlu-
İstanbul

1893 yılında mimar Achille Manoussos tarafından 
tasarlanan Bristol Oteli binasının cephesi korunarak 
yenilenmesiyle 2005 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
tarafından kurulan Pera Müzesi, 15. İstanbul Bienali’nin 

sergi mekânlarından biri olacak. 15. İstanbul Bienali 
müzenin üç ayrı katına yayılırken, Oryantalist resim 
koleksiyonu sergisine de bir müdahalede bulunacak. 

Geniş bir Oryantalist resim koleksiyonuna sahip beş 
katlı müzede “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya 
Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarının yanı sıra ulusal 
ve uluslararası alanlarda önemli sanatçı ve koleksiyonlar 
sergileniyor.

Sanatçı Stüdyosu
Adres: Asmalımescit Mahallesi, Beyoğlu-İstanbul
15. İstanbul Bienali katılımcılarından İstanbullu bir 
sanatçı kolektifi, Asmalımescit’te bir apartmanda yer 
alan stüdyolarını yeniden tasarlayarak ziyarete açıyor. 
Belirli zaman aralıklarında, küçük gruplar halinde 
ziyaret edilebilecek stüdyoda, sanatçı kolektifinin 
bienal için özel olarak geliştirdiği bir enstalasyon yer 
alacak.
 

 
Adres: Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 34083 Fatih-
İstanbul. Haliç’in karşı kıyısında, Balat’ta, diğer sergi 
mekânlarına biraz daha uzak olsa da yine kısa bir 
yürüme mesafesinde bulunan Küçük Mustafa Paşa 
Hamamı, İstanbul’un fethinden 24 yıl sonra, 1477’de 

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen en eski 
hamamlardan biri. Hamamın kadınlar ve erkekler 
bölümlerinin her ikisi de bienalde kullanılacak.
Hamam, erkekler bölümünde kadın bir sanatçının, 
kadınlar bölümündeyse erkek bir sanatçının 
eserlerine ev sahipliği yapacak. Projeler mekanın 
cinsiyet üzerinden tanımlanan geleneksel altyapısıyla 
ilişkilenerek; erkeklik ve kadınlık, ataerkillik ve 
anaerkillik gibi kalıplaşmış kimlik algılarıyla 
oynayacak.

15. İstanbul Bienali Kamusal Programı
İki ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek 15. 
İstanbul Bienali’nde, birbirine komşu mekânlarda yer 
alacak serginin yanı sıra sanatçı Zeyno Pekünlü’nün 
koordinatörlüğünde bir kamusal program da 
düzenlenecek. Program çerçevesinde açılış ve kapanış 



haftasında gerçekleştirilecek sempozyumların 
haricinde, Bienal kapsamında sorulan sorular 
etrafında düzenlenen tartışmalar, gösterimler, atölye 
çalışmaları ve katılımcıların birlikte yemek yapacağı, 
okuyacağı, müzik yapacağı düzenli etkinlikler yer 
alacak. Mavi yansıma denizden gelmiyor. Gözlerim 
mi bozuldu da mavi minibüsleri deniz sandım? 
Göz doktoruna gitmem lazım ama önce Saint 
Tropez yolculuğunun parasını biriktirmeliyim. Şu 
an deniz manzarasının önü kapanmış ama geri 
gelecek. Castro’nun yaptığı gibi bütün sahil şeridini 
kamulaştırmalılar, ki en azından biraz deniz mavisi 
görebilelim. O ufak daire suyla çevriliydi, keşke onu 
o kadar özlemesem. Kalabalık sırtını denize dönüyor 
hep. 45 dakikalık minibüs yolcuğunu sırasında 
oturmak daha önemli demek ki.’

Bu dizeler Ali Taptık’ın 15. İstanbul Bienali için 
ürettiği ‘Dostlar ve Yabancılar’ projesindeki 
karakterlerden biri olan Merve’ye ait. Farkı 
mesleklerden üç kurmaca karakterlerin hikayelerine 
ve kent deneyimlerine şahit olduğumuz ‘Dostlar 
ve Yabancılar’ hem fiziksel hem çevrimiçi ortamda 
var olan çok katmanlı bir fotoğraf enstalasyonu. 
Galata Rum İlkokulu’ndaki fotoğrafların projenin 
internet sitesinde sunulan hikayelerle paslaşarak 

meydana getirdiği eser, içinden geçtiğimiz 
dönemin ruhunu kayıt altına almakla kalmıyor, 
İstanbul şehir yaşantısını bir başkasının gözünden  
deneyimlememize de vesile oluyor. Bir matbaa işçisi 
olan Cem, genç mimar Merve ve ayni zamanda 
hem sanat sponsoru hem iş adamı olan Mikail’in 
Ali Taptık’la konuşmaları vasıtasıyla yakınlık, bir 
arada yaşama ve empati gibi kavramlar üzerine 
düşünme fırsatı buluyoruz. Taptık bu proje için kendi 
çevresinden insanları stüdyosuna sohbet etmek 
için davet etmiş ve bu esnada onların portrelerini 
çekmiş. Bu anlamda, internet sitesinde gördüğümüz 
Merve, Cem ve Mikail, sanatçının yaptığı onlarca 
görüşmeden damıttığı kurmaca karakterler. Ancak 
‘Dostlar ve Yabancılar’ gerek kurmaca ve gerçeklik 
arasında yarattığı bu muğlaklık gerek sanatçının 
bir özne olarak kendini yazışmalar ve görseller 
üzerinden surece dahil etmesiyle İstanbul’a dair 
gerçek bir hikaye anlatıyor. Ali Taptık, üretimini şöyle 
tanımlıyor:

‘Son zamanlarda sevdiklerimize nasıl karşı çıkacağımız 
ve karşı çıktıklarımızı nasıl kucaklayacağımızla 
ilgileniyorum. Bienaldeki işimdeki hikayeler de 
bundan bahsediyor.  İstanbul içerisinde birlikte var 
olmak üzerine düşünürken farklı arkadaşlarımın 



toplu taşımadaki deneyimlerinden yola çıktım. Birbirini tanımayan insanlar arasında 
nasıl bir samimiyet kurulabilir bununla ilgileniyordum başka bir yandan da. Çok uzun 
zamandır Mark Frish’in Sorgu metniyle ilgileniyordum oradaki soruları arkadaşlarıma 
sordum onların fotoğraflarını çektim ve iş kendiliğinden gelişti biraz.’

‘Dostlar ve Yabancılar’ bienal izleyicisinden belli bir zaman ve emek talep eden 
bir enstalasyon: Merve, Cem ve Mikail’in hikâyeleri, bizi konu edindiği şehir 
temposundan kısa süreliğine de olsa çıkartıp soluklanmaya ve İstanbul’a bakmaya 
davet ediyorlar. ‘Dostlar ve Yabancılar’ bienal boyunca Galata Rum’da görülebilir 
ve www.dostlarveyabancilar.net (www.friendsandstrangers.net) internet sitesinden 
izlenebilir.

Tuğçe Tuna Beden Damlaları başlıklı yeni koreografisiyle bienalde
Koreograf, dans sanatçısı, akademisyen Tuğçe Tuna’nın 15. İstanbul Bienali 
kapsamında sunacağı Beden Damlaları eseri; kinestetik empatiye, bedenin 
biriktirdiklerine ve görünmeyen kayıplarına, bedenin zihinde ve mekânda ardında 
bıraktıklarına odaklanıyor. Sanatçı birbirine komşu bedenleri hamamın birleştirici 
kubbesi altında bir araya getirerek, mekânın mimari özellikleri ve performans 
sanatçılarının yıldız haritalarından ilhamla koreografiyi oluşturuyor.
Beden özdektir, iletkendir; yaşam döngüsünü iletir.
Beden sana ait olanı, önce ve sonranı biriktirir.
Beden hatırlar ve dönüştürür.
Bu döngü kozmik bir döngüdür.
Bedenin görünmeyen kayıpları vardır.
Beden de buharlaşır. Bedeni oluşturan her bileşen yıldızlarda bulunur, her beden bir 
yıldızdır.
T. Tuna, İstanbul, 2017

 İstanbul Bienali ve Koç Holding İstanbul’a kalıcı bir eser armağan ediyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda 16 
Eylül – 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 15. İstanbul Bienali, Koç Holding 
desteğiyle şehre bir armağan bırakmaya hazırlanıyor. Bu sene 30. yaşını kutlayan 
bienal kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Ugo Rondinone’nin 1999 yılında Taksim 
Meydanı’nda sergilenen gökkuşağı heykeli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
yakınındaki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde İstanbullularla buluşuyor.

Kaynaklar: 
http://15b.iksv.org/

http://bienal.iksv.org/tr






