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’’Türkiye’yi Değerliyoruz.’’
G A Y R İ M E N K U L



‘‘Bir araya gelmek başlangıçtır
Bir arada durabilmek ilerlemedir

Birlikte çalışmak başarıdır.’’



Dergide Yayımlanan yazı ve fotoğrafların tüm 
hakkı Form Gayrimenkul Değerlemeye aittir. İzin 

alınmadan kullanılamaz. Yayımlanan ilanların 
sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

BossLife Dergi&Medya tarafından yapılmıştır.

EDİTÖRDEN

Değerli Okurlar Merhaba!

Dergimizin 5.sayısında sizlerle yeniden birlikte olmanın heyecanı 
içindeyim. Sıcak ve oldukça hareketli geçen bir yazı tamamlayarak 
Sonbahar mevsimine ulaştık. Dinlenmeye ve kendimize daha fazla vakit 
ayırmaya çalıştığımız tatil ayları sona ererken, yoğun çalışma temposunu 
sürdüreceğimiz döneme giriyoruz. Okullar açılıyor. Çocuklar başlayacak 
yeni bir eğitim ve öğretim yılına heyecanla hazırlanıyor. Yaklaşık 17 milyon 
öğrencinin ders başı yapacağı ülkemizde neredeyse her beş kişiden biri 
öğrenci. Ülkemiz dünya ülkeleri arasında bu özelliği ile önemli bir yere 
sahip. Tüm çocuklarımıza sağlıklı ve başarılı bir ders yılı geçirmelerini 
diliyorum. 

Dünya ve ülke gündeminin çok hızlı değiştiği, sürekli farklı yönlere evrildiği 
bir çağı yaşıyoruz. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada güçlü ülkeler sürekli 
müdahalede bulunarak kendi projeleri doğrultusunda şekil vermeye 
çalışmaktadırlar. Bu nedenle çevre ülkelerde meydana gelen gelişmeler 
bizleri de etkiliyor. Bu bağlamda ekonomimizin olumsuz etkilenmemesi 
için sürekli önlemler alınıyor. Tüm arzumuz bölgemizde bir an önce suların 
durulması ve ülkemizin de sadece ekonomik gelişmelere odaklanarak 
daha hızlı büyümenin arayışlarına yöneldiği bir döneme girmek.

Bu ayki sayımızda da sizlerin ilgisini çekecek konulara değinmeye çalıştık. 
Ayın Konuğu, Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Genel 
Müdürü Dinçer Karaçay’ın Akaryakıt İstasyonlarının Değerlemesine ilişkin 
makalesi alanda çalışan herkesin ilgisini çekecek bilgilerle dolu. Küre 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş kurucusu Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız 
Denetçi Hasan Ekici’nin Kurumsal Risk Yönetimi ve Karacan Akademi 
Eğitim Kurumu’nun değerli Eğitimcisi Emrullah Acar’ın Gayrimenkul 
Sertifikaları konusundaki makaleleri ilgiyle okunacak diğer çalışmalar. 
Yabancıların ülkemizde taşınmaz mal edinmesi ve Büyük Ova Koruma 
Alanları’na ilişkin yazılar son dönemlerde dikkat çeken konulardan. 
Sektördeki son gelişmeler ile birlikte kültür-sanat alanındaki haber ve 
konuları da ilgiyle okuyacağınızı umuyorum.

Keyifli okumalar dileklerimle, yeni sayılarda buluşmak dileğiyle sağlık ve 
esenlikle kalın…
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Değerli Okurlar Merhaba,

Onuncu yılını gride bırakan şirketimiz Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’deki sürdürülebilirlik 
ilkemizi, Dergimiz Form Gayrimenkulde de, basılı yayın okur kitlesini çoğaltarak bu alanı destekleme stratejimiz ile 
devam ettiriyoruz. Ve önemli bir aşamayı kat ederek 5. sayımızla sizlerle yeniden birlikteyiz

Değerleme ve danışmanlık sektöründe, gerek çalışma ilkeleri gerekse çalışan personel ve yöneticilerinin bilgi ve 
birikimleri ile alanında önemli bir marka olma yolunda ilerleyen şirketimiz, Form Gayrimenkul Dergisi ile en önemli 
sermayesi insan emeği, bilgisi ve tecrübesi olan değerleme sektörüne katkıda bulunmaya, bilgilendirme yapmaya, 
yeni görüş ve düşüncelere yer vermeye, siz değerli okurlarımızın hoşça vakit geçirmesini sağlamaya devam ediyor.

Bu sayımızda sizlere işletmelerde sürdürülebilirliğin sağlanmasından bahsedeceğim.

Sürdürülebilirlik vizyonu-politikası; Bilgi birikimleri; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, 
paydaşlar için kalıcı değer üretmek, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik prensipleri içinde hareket etmek olmalıdır.

Sürdürülebilirlik hedefi; Bu politika kapsamında hayata geçecek kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, değişim 
ve dönüşümün ortaya koyacağı kaldıraç etkisini artırarak, şirketlerin ulusal ve uluslararası piyasadaki konumunu 
güçlendirmek olmalıdır.

Şirketler, müşterilerini-paydaşlarını değişmez varlık nedeni olarak görmeli, müşteri memnuniyetini ve sadakatini 
geliştirmeye özel önem vermelidir. Ancak özellikle değerleme sektöründe bağımsızlık ilkesinden kesinlikle ödün 
verilmemelidir.

Voltaire’in dediği gibi, “Hiçbir sorun, sürdürülebilir düşüncenin karşısında duramaz.” 

Sürdürülebilirliğin en önemli etkenlerinden birisi de’’ Çalışan Bağlılığı’’ nın oluşturulmasıdır. Çalışanın performansını, 
yani kurum başarısını artıracak özellik bağlılıktır. Ancak bağlılık çalışanın kendisini yetkin hissedebileceği ve enerjisini 
verebileceği bir iş ortamının sağlanmasından geçmektedir. Durumsal bağlılığın anlamı ise, yürekten adanmadır ve 
fazladan çaba göstermeye istekli olmak olarak tanımlanmaktadır. 

Bağlılık ve performans birlikte değerlendirildiğinde, çalışanları dört gruba ayrılmaktadır. 
• Bağlılığı ve performansı yüksek olan “sürükleyenler”; 
• Bağlılığı düşük, performansı yüksek “kritikler”; 
• Bağlılığı ve performansı düşük “kopuklar” ve 
• Bağlılığı yüksek, performansı düşük olan “yatan mutlular”. 
Bu grup, yüksek bağlılığı iş sonucuna dönüşmemesine rağmen performansının beklentileri karşıladığını düşünmesi 
nedeniyle, en karışık çalışan grubunu oluşturur.

Seneca’nın dediği gibi, “Para ile satın alınan sadakat daha fazla para ile de satılır.” Bunun önlenebilmesi için 
işletmelerde öncelikle çalışanlara “parayla satılamayan” takım ruhu aşılanmalıdır.
Son olarak “Ekip ruhu ortak bir sinerji ve başarıyı getirir.” 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

SUNUŞ
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AYIN KONUĞU :

FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 
GENEL MÜDÜRÜ 

DİNÇER KARAÇAY

Bu ayki konuğumuz; Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü 
Dinçer KARAÇAY. Önce kendisini tanıyalım ve deneyim sahibi olduğu akaryakıt 
istasyonlarının değerlemesi konusundaki bilgi birikimlerini bizimle paylaşmasını
 isteyelim.

Dinçer KARAÇAY 22 Nisan 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini 
Ankara’da, yükseköğrenimini ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 

2007 yılında Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’de eksper olarak 
çalışmaya başlayan Karaçay, kesintisiz olarak 10 yıldır firmada çalışmaktadır. Form 
Gayrimenkul Değerleme’de 3 yıl saha eksperliği görevinden sonra 2010 yılında 
kontrolör, 2011 yılında Ankara Bölge Müdürü, 2012 yılında ise Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerini üstlenen Dinçer KARAÇAY;  2016 yılı Ekim ayından bu yana 
da Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’de Genel Müdür ve Sorumlu 
Değerleme Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 

Form A.Ş.’deki çalışma hayatı boyunca eksper, kontrolör ya da Sorumlu Değerleme 
uzmanı olarak 50.000’in üzerinde rapor hazırlayan Dinçer KARAÇAY; özel ilgi alanı 
olan Akaryakıt İstasyonu Değerlemelerinde 1500’ün üzerinde raporu 
bulunmaktadır. 

İngilizce bilen Dinçer Karaçay, evli ve 1 çocuk babasıdır. 

Dinçer KARAÇAY, kendine has dinamikleri olan ve kendisinin de özel ilgi alanına 
giren ‘’akaryakıt istasyonu değerlemeleri” hakkında bilgi birikimlerini ve püf 
noktalarını bizimle paylaştı.
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MERHABA DEĞERLI OKUYUCULAR;

Bu ayki sayımızda, benim de özel ilgi alanıma giren ve değerleme raporlarında çoğu zaman yöntem 
farklılıkları nedeniyle değer anlamında uzmanlar arasında farklı görüşler ileri sürülen “akaryakıt istasyonu 
değerlemeleri” hakkında söyleşimize yer verdik.  Gayrimenkul değeri olarak, çok yüksek rakamlarla el 
değiştiren akaryakıt istasyonlarının değer tespitinin doğru yapılması; hem teminatı alan taraf için hem 
de değerlemeyi yapan firma için çok ciddi bir öneme sahiptir. Özellikle şehir merkezinde yer alan ve çok 
yüksek değerlere sahip istasyonlarının değerleme teknikleri, alınan verilerin doğru ve güvenilir olması, 
doğru teknikle değerleme yapılması hayati önem taşımaktadır. 

AKARYAKIT İSTASYONU DEĞERLEMESİ

Değerleme sektöründe, diğer gayrimenkullerden daha farklı olarak değer tespiti yapılan ve yapılması 
da gereken akaryakıt istasyonları; sahip olduğu arsa ve yapısal maliyetleri toplamının çok üzerinde de-
ğerlerle alım satımı gerçekleşen farklı özellikli  gayrimenkullerdir. Bu nedenle de gerek teminata konu 
edilecek akaryakıt istasyonları değerlemelerinde gerekse alım satım aşamasında talep edilen değerleme 
çalışmalarında piyasa değerinin tespiti için dikkate alınması gereken çok sayıda unsur bulunmaktadır.

AKARYAKIT İSTASYONU DEĞERLEMELERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Değerleme çalışmalarında genel olarak kullanılan 2 yöntem bulunmaktadır. Bunlar maliyet analizi ve gelir 
kapitalizasyonu yöntemi olarak belirtebiliriz. 
Maliyet Analizi Yöntemi’nde; Tesisin konumlu olduğu parselin imar durumu, yol cephesi, yapılaşma şart-
ları vs unsurlar dikkate alınarak, emsal karşılaştırma ile belirlenecek arsa değerinin üzerine tesiste yer 
alan ruhsatlı yapılar ve saha kaplaması maliyeti eklenir. Kanopi, gömülü tanklar, yer altı tesisatları, pom-
palar ve diğer yardımcı ekipmanlar; hem sökülüp takılabilir olması hem de istasyon sahiplerine veya ana 
dağıtım firması ile yapılan anlaşma gereği ana dağıtım firmasına ait olabileceği için özellikle teminat 
amaçlı değerleme çalışmalarında değere yansıtılmaması daha uygundur. Bayilik anlaşması sonunda ana 
dağıtım firması bu ekipmanları geri alma hakkını kullanabilecektir. Bu şartlar da, bayi ile ana dağıtım 
firması arasında sözleşme konusu olduğundan belirtilen ekipmanların aidiyeti belirlenemeyeceğinden 
değere yansıtılmamalıdır. Ancak format içeriğine göre “mevcut durum değeri” olarak değere yansıtılma-
sı uygun olacaktır. 
Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi’nde; Tesisin minimum 1 yıllık (mevsimler arası satış miktarları farklılık gös-
terebileceğinden) pompa satış miktarları, otomasyon sisteminden temin edildikten sonra, bu satış veri-
leri ile tesisin 1 yıllık net karı belirlenir. 

Akaryakıt istasyonlarında kazançtan mülkiyetin amortisman süresi 8-10 yıl arasında değiştiğinden; %10-
12 oranında kapitalize edilerek tesis değeri tespit edilir. Burada elde edilen değer, tesisin mevcut durumu 
ile elde ettiği gelirden hareketle tespit edildiğinden; yine teminat amaçlı değer tespitlerinde sökülüp 
takılabilir ekipmanlar (kanopi, gömülü tanklar, yer altı tesisatları ve yardımcı ekipmanlar) elde edilen 
değerden düşülmelidir. 
Ortalama bir akaryakıt istasyonu maksimum 5000 m² alanda faaliyet gösterebilmektedir. Parsel yüzöl-
çümü çok büyük parsellerde, gelir kapitalizasyonu yöntemi ile elde edilen değer; faal kullanılan alan de-
ğeri olduğundan istasyonda faal kullanılmayan diğer alan da bölge emsallerine göre arsa değeri olarak 
gelir yöntemi değerinin üzerine eklenmelidir. 

Akaryakıt istasyonlarında değere etki eden çok fazla etken olduğundan, akaryakıt istasyonu değerleme-
lerinde emsal karşılaştırma yöntemi çok sağlıklı sonuç vermemektedir. Ancak maliyet analizi ya da gelir 
kapitalizasyonu yöntemleri ile elde edilen değerin teyit ve karşılaştırması açısından varsa emsal istasyon-
ların satılık ya da gerçekleşmiş satış değerlerinin incelenmesinde fayda vardır.
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Hangi İstasyonlarda Gelir Kapitalizasyonu Hangi İstasyonlarda Maliyet Analizi? 

  Akaryakıt istasyonlarının değerlemesi yapılırken, tesisin konumu, konumlu olduğu yoldaki araç yoğunluğu 
ve cinsi, marka bayrağı, hitap ettiği müşteri kitlesi, satış stratejisi gibi pek çok faktöre göre doğru değerleme 
yöntemi seçilmelidir. Örneğin; kent merkezinde bulunan ve A sınıfı olarak tanımlanan binek araç sürücülerine 
hitap eden, kurumsal bir markanın bayrağını taşıyan bir akaryakıt istasyonunda maliyet analizi ile değerleme 
yapılması; hem böyle bir konumda emsal arsa bulunamayacağı hem de belirtilen faktörlerin birleşiminden 
oluşan ve genel olarak “şerefiye değeri” olarak adlandırabileceğimiz değerin sağlıklı olarak tespiti yapılama-
yacağından doğru sonuç vermeyecektir. Aynı şekilde şehirlerarası yolda konumlu, ticari araçlara hitap eden, 
indirimli satışlarla yüksek miktarda satışı hedefleyen istasyonlarda ise gelir yöntemi kullanılması yine aynı şe-
kilde sağlıklı sonuç vermeyecektir. Çünkü bu istasyonlarda, ticari araçlara miktar olarak fazla yakıt satıldığın-
dan müşterinin tercihini ilgili istasyondan yana kullanması için uygulanacak en önemli strateji; fiyat stratejisi 
olacaktır. Bu da gelir yönteminde genel kabullerle esas alınan net kar oranlarının çok farklı şekilde oluşmasına 
neden olacaktır. Yine aynı şekilde,  düşük fiyatla yakıt satabilmek adına ana dağıtım firması ile yapılan bayi-
lik anlaşması aşamasında alınacak iskonto oranlarının, vade faktörlerinin, ödeme şeklinin bilinmeden de net 
karın belirlenmesi mümkün değildir. Bu oran genel kabul kar oranlarının altında olabileceği gibi üstünde de 
olabilecektir. Bu nedenle bu istasyonlarda en doğru değerleme yöntemi arsa arzının da daha fazla olacağı için 
emsal sıkıntısı da yaşanmamasından dolayı “maliyet analizi yöntemi” olacaktır.
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Gelir Kapitalizasyonu Yönteminde Neden 
Mizan Değil de Otomasyon Raporu? 

Akaryakıt istasyonlarının değerlemesinde gelir kapitalizasyonu yöntemi uygulanırken, istas-
yonun minimum 1 yıllık satış miktarlarının alınması gerektiğini belirtmiştik. Bu verinin de 
otomasyon raporlarından alınması gerektiğini söylemiştik. Bunun birden fazla nedeni bulun-
maktadır. Öncelikle mizan, işletmenin 1 yıllık tüm satışlarını içermektedir. Pompadan yapılan 
satışın yanı sıra toptan satış dediğimiz satış tipinde yapılan satışlardan elde edilen gelir de 
mizan tablolarında yer almaktadır. Örneğin İzmir’de yer alan bir akaryakıt istasyonu işletme-
si, İzmir’deki istasyonunun bayilik lisansı ile Batman rafinerisinden aldığı motorini Siirt’teki 
bir şantiyeye satabilir ve bu satıştan elde edilen gelir mizanda yer alır. Ancak bu satış, de-
ğerlemesi yapılan İzmir’deki istasyonun konumu sayesinde elde edilen bir gelir; dolayısıyla 
da istasyonun değerine etki edecek bir satış değildir. Otomasyon raporları ise, doğrudan 
pompalara ve sektörün düzenleyici kurumu olan EPDK’ya bağlı bir sistem olduğundan sa-
dece pompadan yapılan perakende satışı yani istasyonun konumundan kaynaklı elde edilen 
satışı içermektedir. Bu da gelir kapitalizasyonu yönteminde kullanılabilecek sağlıklı bir veri 
olmaktadır. Bir diğer sebep ise; mizan belgesi 1 yıllık satışın “TL” cinsinden kümülatif toplamı 
olduğundan, litre / gün bazlı satış miktarının belirlenmesinde yıl içerisindeki fiyat değişim-
leri yansıtılamamaktadır. Bu nedenlerle gelir kapitalizasyonu yöntemi ile akaryakıt istasyonu 
değerlemesi yapılırken; 1 yıllık otomasyon raporları dikkate alınmalıdır. Mizandan ise market, 
yıkama, kira ya da lokanta gelirlerinin tespitinde yararlanılabilmektedir.
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Maliyet Analizinde Önemli Noktalar

Bir akaryakıt istasyonun maliyet analizi ile değer tespiti yapılırken; en kritik 2 nokta arsa 
değeri ve ekipman maliyetleridir. 

Bir akaryakıt istasyonunun arsa değerinin belirlenmesinde; imar durumu nedeniyle ge-
nellikle emsallerden farklı bir durumu olan bu taşınmazlarda kritik bir diğer husus ise “as-
gari mesafe” uygulamasıdır. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8. maddesi ve Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 45. maddesine göre;  aynı yön üzerinde şehir içi yollarda 1 
km., şehirler arası yollarda 10 km. ileride ve geride başka bir akaryakıt veya LPG istasyonu 
bulunmamalıdır. Belediye mücavir alanı içerisinde aynı güzergahta 1 km., mücavir alan 
dışında ise 10 km. mesafede akaryakıt istasyonu açılamayacağından; bu mesafe içerisin-
de uygun imar lejantlı arsa olsa dahi istasyon yapılamayacağından değerleme konusu 
taşınmazın arsa değeri yükselmektedir. 

Maliyet analizinde bir diğer kritik nokta da tesisin yer altı tankları, tesisatları, kanopi, 
pompalar vs. ekipmanlarıdır. Bu ekipmanlar hem bir akaryakıt istasyonunun mütemmim 
cüz’i iken bir diğer taraftan da sökülüp takılabilir ekipmanlar olması ve aidiyetinin net ola-
rak belirlenmemesinden dolayı; kredi süreci devam ederken ana dağıtım firması ile bayilik 
anlaşmasının sona ermesi durumunda ana dağıtım firması tarafından kendisine ait olan 
ekipmanların sökülüp alınabilmesi mümkündür. Bu nedenle teminat amaçlı değerleme 
raporlarında genellikle maliyet analizinde arsa değeri ve ruhsatlı yapı değeri esas alınır.

Akaryakıtta Kar Oranının Belirlenmesi

Akaryakıt sektöründe genel tedarikçi Tüpraş olup, ana dağıtım firmaları Tüpraş’tan yakıtı 
almakta ve bayilerine satmakta, bayiler de akaryakıt istasyonlarında ve toptan satışlarla 
şantiyelerde vs kullanıcıya ulaştırmaktadır. Akaryakıttaki genel toplam brüt kar ~ % 14 
olup, bunun ~ % 7 si ana dağıtım firmasına ~ % 7 si ise bayiye aittir. Ancak özel anlaş-
malar aşamasında ana dağıtım firmaları kendi kar marjı olan % 7 ‘den bayisine kar payı 
vermekte ve böylece bayi karı % 10-12’ lere kadar çıkabilmektedir. Ancak bu özellikli bir 
durum olup; genel kabul bayiler için % 7 olarak esas alınmıştır. Çünkü verilen bu kar payı; 
gayrimenkulle ilgili değil işletmeci firma ile ilgili bir durumdur. Aynı istasyonda farklı işlet-
meler farklı anlaşmalarla bayilik yapabilmektedir. X firması +%4-5 kar oranı ya da alımda 
iskonto oranı ile çalışırken Y işletmesi aynı tesis için sonraki dönemde bu oran daha farklı 
alabilmektedir. Raporlarda gelir kapitalizasyonu yöntemi ile değerleme yapılırken; o il/
ilçedeki ürün litre fiyatının (tavan fiyat) istasyondaki satış fiyatına göre incelenerek karlılık 
oranının belirlenmesi gerekmektedir. % 7 brüt kar olup; genel olarak nakliye, personel, 
işletme giderleri, elektrik vs. maliyetlerinden sonra % 3-4 oranında net karlılık bulunmak-
tadır.
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Bayilik Anlaşmaları Nasıl Yapılır? 

  Ana dağıtım firmaları, bir akaryakıt istasyonunu bayisi yapabilmek adına cazip 
teklifler sunmaktadır. Bunun nedeni, bir bayi sözleşme süresince bağlı olduğu ana 
dağıtım firması dışında bir firmadan yakıt alamaz. Bayilik anlaşmalarının 5 yılla 
sınırlandırılması ile birlikte sektörde ciddi bir rekabet ortamı oluşmuştur. Ana da-
ğıtıcı firmalar, 5 yıl boyunca ilgili bayinin satacağı dolayısı ile de kendilerinin sata-
cağı yakıt miktarını ve bu satıştan 5 yıllık sürede elde edeceği karı hesaplar ve bu 
karın bir kısmını bayiyi kazanabilmek adına bayiye inşai yatırım, hibe akaryakıt, 
alım aşamasında iskonto ya da anlaşmanın başında toplu nakit ödeme olarak ba-
yiye sunar. Böylece bayisi yapamadığında hem hiçbir şekilde satış yapamayacağı 
bir bayiyi kazanmış olur, hem bayi sayısını arttırmış olur. Ancak bu bedel yine 
işletme özelinde bir bedel olduğundan teminat konusu değerleme raporlarında 
yer verilmez.
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ANKARA ÇAYYOLU’NDA 20 YILLIK LEZZET KLASİĞİ 
ÇALGAN ET LOKANTASI

TOPRAĞIN YEŞİLE,
 İNSANIN YEMEĞE DOYDUĞU YER

1997 yılında Ankara Çayyolu’nda açılan çok özel bir mekan ‘’Çalgan Et Lokantası’’. Şehir içindeki 
mekânlardan oldukça farklı, doğayla iç içe, kaliteli, özel bir yer.

Saklıköy-Çalgan Et Lokantası Demirci ailesi tarafından 1 Eylül 1997 tarihinde Ankara, Çayyolu Alacaatlı 
Mahallesi’nde bulunan tarihi köşk ve önündeki bahçede işletmeye açılmıştır.

Bugün 7 kademe bahçe ve 3 adet salonu ile hizmet vermektedir. Salonların çevresinde bulunan çeşitli 
büyüklükteki havuzlar, şelale ve etraftaki yeşil alanlar Çalgan Et Lokanta’sını doğa içinde bir lezzet
 klasiğine dönüştürmüştür.

Mehmet Demirci
Çalgan Restaurant Sahibi
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Ağaçların altında yenilen yemekler, seçkin et ve balık menüsü, köy kahvaltı-
sıyla sizleri köyünüzde gibi hissettirirken, yemekleri ve hoş ortamı ile keyifli 
saatler sunarken Ankara’nın vazgeçilmezi haline geldi.

Peki, Çalgan Lokantası’nın kurucusu Mehmet Demirci kimdir ve lokantayı nasıl 
kurdu?
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Mehmet DEMİRCİ kimdir?
Zamanının başkentinde bir restorandan öte bir okul olan “Washington Restoran” büyük işletmeciler 
yetiştirmiştir. 

Mehmet Demirci burada yetişip Ankara’nın çeşitli gözde mekanlarında işletmeci olduktan sonra ku-
ruluşundan bu yana  ortağı olduğu Çalgan Et Lokantası’nın işletme sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu işi 
tecrübe ve ustalığıyla başarıyla  sürdürmektedir.

Mehmet Demirci, konuklarını her zaman güler yüzlü, Karadeniz şivesi ve sempatik halleriyle karşılar. 

Mehmet bey ilk olarak sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
 ‘’1960 yılında Rize’de doğdum. Bu mesleğe ilk olarak  Washington Restaurant’ta adım attım. Arkasından 
Ankara’da birkaç yerde müdür ve yönetici olarak çalışmalarıma devam ettim. Sonrasında ise, 1997 yılında 
kardeşlerimle birlikte Çalgan Et Lokantası’nı açtık. Kısacası bu mesleğe çekirdekten yetişerek ve mutfağı 
öğrenerek başladım. 35 yıldır da devam etmekteyim.’’

‘’Komi olarak işe başladım. Bizim hocalarımız Atatürk’ün garsonlarıydı. Onlardan eğitim aldık. İnsan 
yaptığı işten zevk almalıdır. İşletme müşteriye esnek davranmalıdır. Bir müşteri on müşteri getirir. Her 
şeyin başı güler yüzdür. Ben devamlı birebir hizmet etmekten zevk alıyorum. Ankara’da olduğum her 
gün Çalgan’dayım. Burası güvenilir ve cebinize göre bir müessesedir. Temizdir. Tüm kesime hizmet vardır. 
Müşteri memnuniyeti için, bebeklerden yaşlısına kadar herkese en iyi hizmet verilir. Şikayet eden müşteri-
yi severim. Benim müşterilerim şikayet etmeden gitmemeli. Mutlaka dinlerim ve ona göre çözümler 
bulurum.’’
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Çalgan Et Lokantası nasıl ortaya çıktı?

‘’O zamanlar Çayyolu Alacaatlı Köyü’nde yol bile yokken, biz kardeşlerimle birlikte zorluklarla 
büyük uğraşlar verdik. Ve Çalgan Et Lokantası’nı kurma cesaretini göstererek, bu günlere kadar 
geldik. ‘’Çalgan’’ şelalenin doğduğu yer anlamına gelmektedir. Burası saklı bir köy gibi olduğu 
için de,Saklıköy Çalgan Et Lokantası adı altında açtık. Biz burayı, Karadeniz atmosferini yaşatmayı 
hedefleyerek kurduk. Hatta bu durumu hissettirmek için de, girişte müşterileri orijinal Karadeniz 
yaylalarından taşıyıp getirdiğimiz150 yıllık yöresel serender karşılıyor.’’

‘’1997 Ekim ayında Çalgan’ı kurdum. Burası ahşap bir bağ evi idi. İbrahim Demirci, benim kardeşim, 
inşaatların hepsini O yaptı. Mimari tamamen bize ait. Önce 50 kişilik sonra 100 kişilik bir salon 
yapıldı. 3 kapalı alanda 800 kişi, bahçede de 1000 kişiye hizmet verebiliyoruz. Yani aynı anda orta-
lama 1500 kişiye hizmet edebiliyoruz. 50 personelim var. Bunların en yenisi yedi yılını bitirdi. Geri 
kalanıyla 1972’de işletmeciliğe başladığımdan bu yana beraberiz. Yirmi yılı buldu. Bu çok önemlidir 
bir işletme için. Çalışanlarımdan bekar olanlara, kalabilmeleri için Çalgan’ın içinde evler yaptırıyo-
rum. Müessesemizde asla alkol almazlar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ben de 40 yıllık meslek ha-
yatımda çalıştığım ve çalıştırdığım mekanlarda ağzıma bir damla alkol koymamışımdır. Çalgan’da 
şelaleler doğaldır. Bunları kendimiz açtık ve genişlettik. Betona karşıyız; bu sebeple ağaçlar diktik, 
asmalar getirttik Karadeniz’den. Yeşillendirdik. 7 bahçemiz var: Ördekli Bahçe, Asmalı Bahçe, Şa-
dırvanlı Bahçe, Şelaleli Bahçe, En Üst Bahçe, Orta Set ve Havuzlu Alt Bahçe. Bu bahçelerde istedi-
ğiniz yerde rezervasyon yaptırma imkanına sahipsiniz. Yaşlılar ve engellilerin rahat etme açısından 
da hizmetlerimiz mevcut.’’
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Hizmet anlayışınız nedir?
‘’Hizmet anlayışımız; hep kalite, hep doluluk, hep bir şeyler üretmek…Çalgan Et Lokantası’nı yaratırken, 
doğayı hep ön planda tuttuk. İnsanların beton duvarlardan oluşan bir ortamda yemek yemelerini sağla-
maktansa, doğayla baş başbaşa, lezzet kavramıyla, daha otantik ve daha sıcak bir mekanda ağırlamayı 
tercih ettik.’’

Sizce müşterilerin Çalgan’ı tercih etmesindeki en büyük 
etkenler nelerdir? Onları buraya çeken nedir?
‘’En büyük etken, insanların rahat ve doğal bir ortamda yemek yemeleri. Ayrıca etlerimiz ve balıklarımız 
her zaman taze ve lezzetli. Balıklarımızı Karadeniz’den getirtiyoruz. Bunun yanısıra biz hep zerafeti, 
lezzeti ve hepsinden önemlisi de; insana saygıyı ana hedef olarak gördük ve uyguladık. 20 yıldır da 
lezzetimizden ödün vermeden, açıldığımızdan bu zamana kadar, hep aynı personelle, müşterilerimizi 
misafirlerimiz gibi görerek hizmet veriyoruz. Bu da  başarımızda en önemli etken. ‘’

Menünüz ve mutfağınız hakkında biraz bilgi verir misiniz?
‘’Çalgan 3 bölümden oluşuyor. Balık lokantası, et lokantası ve müzik eğlence bölümü. Balık restoranında, 
‘’Karadeniz mutfağı’’ daha ön planda. Balıkevi; tüm balık çeşitlerinin yanısıra, turşu kavurmasından mıh-
lamaya, hamsili ekmekten lahana sarmaya kadar her lezzetini içinde barındırıyor. Et restoranı bölümü 
ise daha çok dünya mutfağından et ağırlıklı lezzetlerden oluşmakta…’’ 
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Çalgan’daki Etkinlikler

Çalgandaki etkinlikler ile ilgili Mehmet Demirci şu 
açıklamaları yaptı.

Nişan, Düğün ve Grup Organizasyonları

‘’Grup organizasyonları için değişik kapasitede bahçe ve 
salonlar mevcuttur.
 
Düğün nişan kına ve benzeri organizasyonlar için etra-
fı çıkarılabilen camekanla çevrili şömineli salon yaz kış 
kullanılabilmektedir. Yuvarlak ve 360 derece görüş 
alanıyla bu salon terasla 400 kişi kapasitededir. Ayrı-
ca Otantik Ahşap Salon 250 kişi kapasitesiyle alternatif 
oluşturmaktadır. Diğer bir salon ise 100 kişi kapasiteli 
Kuzineli Salon’dur. Kuzineli ve şömineli salonda aynı za-
manda sunumlarınız için sinevizyon bulunmaktadır.’’ 
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Yılbaşı               
‘’Her yılbaşı Çalgan’da; yemek müziği, pop müziği, sanat müziği, halk Müziği, oryantal şovlar, bahçede 
ateş çemberi, bahçede mangal keyfi, özenle hazırlanan sıcak şarap, sabah çorbası, havai fişek gösterisi, 
muhteşem süprizler, noel baba ve palyaço animasyonları ile 3 salonumuzda yüzlerce misafirimizle 
unutulmaz bir yılbaşı geçiriyoruz.’’

Çalgan’da Yaz      
‘’YAZIN SICAĞINDAN KAÇIP ÇALGAN’DA SERİNLEMEYE DAVETLİSİNİZ…
Taşlıkların arasında saklı bir vahadır Saklıköy Çalgan. Çalgan’da yazları da ayrı bir keyifle geçer. Değişik 
şekillerde düzenlenmiş farklı kapasitelerdeki yedi bahçemizde siz misafirlerimizi sevgiyle ağırlıyoruz. 
Bu bahçelerimizde yaz mevsimi çam ve meyve ağaçlarının ortasında; asmalar, çiçekler, şelaleler, balıklı 
havuzlar ve ördeklerle kazların yüzdüğü göletle bir başka güzel olur. Yazın o kavurucu sıcağında 
ağaçların altında kuş cıvıltıları eşliğinde şelaleden akan su sesiyle serinleyerek kahvaltı edebilir, akşam-
ları püfür püfür esen şelaleli bahçede canlı müzik eşliğinde yemek keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.’’

Çalgan’da Bahar
‘’Ağaçların ve çiçeklerin süslediği bahçelerde şelalelerden akan su sesleri ve kuş cıvıltısı eşliğinde doğa 
içinde yemek keyfi. Akşamları Şelaleli Bahçe’de açık havada canlı müzik eğlence.’’

Çalgan’da Kış
‘’ÇALGAN’DA KIŞ MEVSİMİ DE BİR BAŞKA GÜZELDİR…
Kış mevsiminde siz değerli misafirlerimizi tamamen ahşaptan inşa edilmiş, doğaya uyumlu üç salonu-
muzda ağırlıyoruz. Kışın bahçede ateş çemberi başında mangalda sucuk, mevsimine uygun hamsi ızga-
ra ve sıcak şarap servisleri yapılmaktadır. Siz değerli müşterilerimizin yüreğine kışın o soğuk günlerinde 
sıcak bir gülümseme yerleştirmek için çalışıyoruz.’’
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Çocuklarımız İçin
‘’Yazın açık alanda çocuklar için oyun parkı, kışın otantik ahşap salonda çocuk oyun alanı ve bebek 
bakım odası ve şömineli salonda hazırlanmış çocuk oyun odası bulunmaktadır. Ayrıca hafta sonları 
çocuklarınız palyaço eşliğinde keyifli zaman geçirecektir.’’

Brunch
‘’Çocuklarınız palyaço eşliğinde eğlenirken, siz gazetenizi okuyup, masaya servis köy kahvaltısının ve 
yöresel tatların keyfini çıkarın’’



TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASINDA YENİ ÖNLEM; 

BÜYÜK OVA KORUMA ALANLARI 
(TARIMSAL SİT) UYGULAMASI

  Bu sayımızda sizlere T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önemli bir pro-
jesi olan; Büyük Ovaların Korunması ve Tarım Dışı Taleplerin Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi Otomasyonu Projesi (TAD PORTAL) uygulamalarından bahsetmek 
istiyoruz.  

Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Be-
lirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulunca alınan kararlara göre; amaç dışı kullanım, 
erozyon ve kirlenme gibi nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulması yaşanan ova 
bölgeleri “TARIMSAL SİT” alanı olarak kabul edildi. Kararlara göre, 192 adet büyük 
ova koruma alanı belirlendi (2 Haziran 2017 Tarihli ve 30084 Sayılı Resmî Gazete 
ve 21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in verilerine göre 2016 yıl sonu itibarıyla 20 milyar 
229 milyon dolar ihracat gerçekleşmesi bulunan yaklaşık 60 milyar dolar tarımsal 
hasılası bulunan Türkiye’nin toplam tarım alanlarına baktığımızda TÜİK verilerine 
göre; 2006 yılında 40.493 bin hektar iken 2016 yılında 38.265 bin hektara düştü-
ğünü görmekteyiz. Her yıl toprakların bir bölümü tarımsal üretimden bir şekilde 
çıkmaktadır.

Form Gayrimenkul

24



25

Form Gayrimenkul

  Ülke genelinde ortalama yılda yaklaşık 100 bin hektar tarım alanının, amaç dışı ve yanlış kullanımlar 
sonucu yok olması, 1 cm toprağın yaklaşık bin yılda oluştuğu göz önüne alındığında bizi, kaybın daha 
vahim olduğu sonucuna ulaştırmaktadır.

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek ve bu konuda denetim sağlamak için Büyük Ova Koru-
ma Alanları Projesi uygulamaya geçirilerek, ovaların başka bir deyişle ‘’tarımsal sit’’ kapsamına alınması 
sağlandı.
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“Tarımsal sit” statüsü ne getiriyor?

Bakanlık yetkililerinin açıklamalarına göre büyük ova çalışması şu faydaları sağlayacak:
• Tarımsal sit mantığı çerçevesinde, tarımsal potansiyeli yüksek önemli tarım arazileri korunacak.
• Mevcut yerleşimler muhafaza edilecek, nüfus projeksiyonuna dayanılarak yerleşim yerlerinin 

çeperinde gelişme alanı belirlenecek, bu alanların dışında yeni yerleşimlere kesinlikle izin 
• verilmeyecek, böylelikle bu konudaki baskı azaltılmış olacak. Amaç dışı kullanımlar önlenecek.
• Tarım topraklarının bitkisel üretim amacı dışında kullanılması anlamına gelen tarımsal amaçlı 

yapılar da ova bütünlüğünü korumak amacıyla ova sınırı dışına yönlendirilecek.
• Ova içindeki arazilerin tarım dışı amaçlı kullanılmayacağı kabulünden hareketle tarım arazilerinin 

spekülatif yatırım amaçlı alınıp satılması önlenerek zorunlu olarak tarımsal üretimde kullanılması 
sağlanacak.

Bu Konudaki Yasal Düzenlemeler, 
Tapuya Konulan Şerhler ve Uygulamalar Nelerdir?

Bu konu hakkında yapılan yasal düzenleme; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu’dur. Kanunun ‘’Tarımsal Potansiyeli Yüksek Büyük Ovaların Belirlenmesi ve Korunması” başlıklı 
14. Maddesinde; 

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi 
çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların 
görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirle-
nir. Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım planları, 
kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanır 
veya hazırlattırılır. Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. 
Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;

• Tarımsal amaçlı yapılar,
• Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler için 

tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir. Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesi ve 
korunmasına ilişkin usul ve esaslar tüzükle düzenlenir.’’

Hükmü bulunmaktadır.
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Söz konusu kanunun 14.maddesine dayanılarak  yayınlanan 2 adet Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam 
192 büyük ova koruma alanı belirlenmiştir. (2 Haziran 2017 Tarihli ve 30084 Sayılı Resmî Gazete ve 21 
Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer)
Söz konusu Bakanlar Kurulu kararlarında;

‘’MADDE 1- (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar 
gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları 
ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir. 

(2) Ovaların sınırlan içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili 
mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci fıkra kapsamı dışındadır.’’
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Yukarıdaki düzenlemeler kapsamında tapu kayıtlarına konulan;

“Bu parsel 5403 sayılı kanunun 14.maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Büyük Ova 
Koruma Alanında kalmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel 
üretim amacı dışında kullanılamaz” şerhleri için;
Büyük Ova koruma alanı sınırları içerisinde kalan ve bu konuda şerh konulan;

• Onaylı planlı alanlar ile, 
• Kararın  yayımı tarihi itibari ile ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanım izni verilmiş alanlar,

Bu uygulamanın dışında tutulmuştur. 
Bu konuya ilişkin olarak konulan şerhlerin terkini hakkında; İl tarım müdürlükleri ilgili Belediye ve İl 
Özel İdaresinden büyük ova koruma alanı sınırlarındaki planlı alanlara ilişkin bilgi ve belgeler talep 
edilip gelecek cevabi yazılar doğrultusunda planlı alanlardaki şerhler topluca kaldırılacaktır.
Ancak, onaylı planlı alanlar ile tarım dışı kullanıma ilişkin izin verilmiş alanlarda bulunan yapılar için, 
şahsi müracaatla da şerhin kaldırılmasının mümkündür. 
Söz konusu kararların yayımı tarihinden sonra bu alanlardaki her türlü tarım dışı kullanım izne bağlı 
olacaktır.
Büyük Ova Koruma Alanı statüsü kapsamındaki alanlarda tarımsal yatırımların yapılması teşvik edil-
mektedir. Bu yatırım planlaması kapsamında SİT alanındaki tarımsal arazilerde en fazla 75 
metrekareye kadar idari bina ya da ev yapılmasına izin verilebilecektir.

• Kaynaklar: 
• http://tarim.gov.tr/
• http://www.tuik.gov.tr/
• http://www.tim.org.tr/
• http://www.mevzuat.gov.tr/
• http://www.resmigazete.gov.tr/
• http://www.yapi.com.tr/haberler/
• http://evdenhaberler.com/tarimsal-sit-alani-ilan-edilen-141-ovada-insaat-yapmak-mumkun-mu/ 
• https://emlakkulisi.com/
• Çetin Begiç; Ekonomist, Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sorumlu 

Değerleme Uzmanı.



Başarmak İçin Önce, 
Başarabileceğimize 
İnanmamız Gerekir...
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KONUT SATIŞ ve STOKLARINDAKİ 
GELİŞMELER

Haziran Ayında Düşen Konut Satışları Temmuz Ayında Yeniden Yükselişe Geçerek 
Mayıs 2017 Seviyesine Yaklaştı

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde ko-
nut satışları 2017 Temmuz ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %42,4 oranında  ar-
tarak 115. 869 oldu. Bu rakam 2017 Haziran 
ayında 97.579,  2017 Mayıs ayında 116.558 
adetti. 

Temmuz 2017’de, İstanbul 18.083 konut sa-
tışı ve %15,6 ile en yüksek paya  sahip oldu. 
Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11.669 ko-
nut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 6.509 ko-
nut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 
konut ile Ardahan, 17 konut ile Hakkari ve 
41 konut ile Şırnak oldu.

Konut satış sayıları, 2016-2017
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İpotekli konut satışları 2017 Temmuz ayında 
38.575 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %62,4 oranında artış göstererek 
38.575 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %33,3 olarak gerçekleşti. İpotekli sa-
tışlarda İstanbul 6.556 konut satışı ve %17 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli 
satış payının en yüksek olduğu il %49,3 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 77.294 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %34,2 oranında artarak 77.294 
oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11.527 konut satışı ve %14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki 
toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %63,7 oldu. Ankara 7.058 diğer konut satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. Ankara’yı 4.098 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut 
ile Ardahan oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2017 Satış durumuna göre 
konut satışı, Temmuz 2017 
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Konut satışlarında 53.949 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,6 artarak 53.949 
oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %46,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8.526 konut satışı 
ve %15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4.172 konut satışı ile Ankara ve 2.611 konut satışı 
ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 61.920 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %42,3 artış göstererek 61.920 
oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9.557 konut satışı ve %15,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstan-
bul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %52,9 oldu. Ankara 7.497 konut satışı ile 
ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3.898 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2017 yılı Temmuz ayında 1 726 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %65,3 artarak 1.726 oldu. Yabancı-
lara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2017’de ilk sırayı 528 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini 
sırasıyla 386 konut satışı ile Antalya, 121 konut satışı ile Trabzon, 102 konut satışı ile Bursa, 100 konut 
satışı ile Aydın ve 80 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 
Irak vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 293 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 248 konut ile Suudi 
Arabistan, 142 konut ile Kuveyt, 118 konut ile Rusya Federasyonu ve 76 konut ile İngiltere izledi.
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TÜRKİYE GENELİNDE YILIN İLK 7 AYINDA 
770 BİN 192 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde yılın ilk 7 ayında toplam 770.192 konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine 
göre (712.142) %8,1’lik artışı ifade ediyor.
İlk 7 aylık verilere göre; 2016’da aylık ortalama konut satışı 101.773 iken, 2017’de 110.027 olarak ger-
çekleşti.
Haziran ayında (97.579) düşen konut satışları Temmuz ayında (115. 869) artarak Mayıs 2017 (116.558)  
seviyesine yaklaştı.
2017 Temmuz ayında ipotekli konut satışları 38.575 adet olup, 35.210 adet olan Haziran 2017’ye göre 
%9,5 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.

KONUT STOKU ARTIYOR

Yapı Kullanma İzin Belgelerine ilişkin TÜİK verilerine göre (Haber Bülteninden alınan 2014-2016 
Ocak-Aralık ve Ocak-Haziran 2017 veriler toplamı); Türkiye genelinde 2.644.379 adet daireye yapı 
kullanma izin belgesi verilmiş ancak, 43 aylık süre içerisinde (Temmuz 2017 dahil) birinci el (ilk satış) 
konut satış sayısı 2.106.645 adet olarak gerçekleşmiştir. Böylece, bu süre içerisinde Türkiye genelinde 
toplam 537.734 adet konut stoku oluştuğu görülmüştür.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/
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12. Contemporary Istanbul

CONTEMPORARY İSTANBUL 2017 / 14-17 Eylül
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  Türkiye’nin ve dünyanın önde 
gelen galerilerinin, sanatçıları-
nın, kurum ve kuruluşlarının yanı 
sıra, koleksiyonerleri ve sanat-
severleri İstanbul’da bir araya 
getiren 12. Contemporary Istan-
bul (CI) 14–17 Eylül 2017 tarihleri 
arasında Akbank’ın desteğiyle 
gerçekleştirilecek. Bu yıl birçok 
sanat kurumunun ve galerisinin 
sergileriyle eş zamanlı olarak 
gerçekleşecek çağdaş sanat fu-
arı her sene daha da zenginleşen 
içeriği ile sanatseverler ile bulu-
şacak. İstanbul’u ve Türk sanatı-
nı dünya piyasasıyla buluşturan 
CI, Akbank desteği ve Ferko ile 
Yıldız Holding Ortak Sponsorlu-
ğunda İstanbul Kongre Merkezi 
ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslar- 

arası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenecek. 

12.yılında tüm dünyadan çağdaş 
sanatın en iyi örneklerini İstan-
bul’da bir araya getiren CI, sanat-
sal içeriği, estetik tavrı, VIP Prog-
ramı ve ziyaretçi memnuniyetine 
yönelik üst seviyede hizmet farkı 
ile İstanbul’a değer katan ulus-
lararası bir sanat platformu. CI, 
12. edisyonunda 20’den fazla ilk 
defa katılan, toplam 74 galeri, 
yaklaşık 1,500 sanat eserini ser-
giliyor olacak. Amerika, İngiltere, 
İsviçre, İspanya, Fransa, Roman-
ya, İran, İsrail, Çin gibi ülkelerden 
katılan galerilerin toplam 42’si 
yabancı. Yeni medya sanatçısı 
Ozan Türkkan’ı ağırlayacak olan 

Akbank Sanat Sergisi’nin yanı 
sıra, Ferko Signature için Refik 
Anadol’un özel olarak tasarladığı 
data painting eseri Winds of İs-
tanbul da dikkat çekenler arasın-
da. Fuarı ziyaret edecek çocukla-
rı da unutmayan Yıldız Holding, 
Ülker Çocuk Sanat Atölyesi ile 
küçük sanatseverleri de çağdaş 
sanata alıştıracak. CI’ın geleceği 
kucaklayan bir uzantısını oluştu-
ran Plugin yeni medya bölümü 
ise “Natura Nova” başlıklı özel 
bir sergi ile karşımıza çıkacak. 
Ayrıca Güney Afrikalı sanatçı 
Ester Mahlangu’nun tasarladığı 
12. BMW Art Car da  İstanbul’da 
sanatseverlerin karşısına çıkıyor 
olacak.

CI 2017 Yenilikler:
CI Dialogues (14 Eylül Perşembe ve 15 Eylül 
Cuma): Fuarın tartışma ve konuşma serisi CI 
Dialogues; bu sene “Hareket” konusunu sanat-
sal bakış açısıyla ele alacak. Konu, insanın gün-
lük hayatının çekirdeğini oluşturan Teknoloji, 
Mimarlık, Gıda gibi farklı disiplinlerin ilişkisinde 
tartışılacak. Program; ilgili konulardan önde ge-
len önemli isimleri davet ederek; akademisyen-
leri, mimarları, sanatçıları ve profesyonelleri, 
çağdaş sanatın güncel durumunu, diğer yaratıcı 
endüstrilerle ve hatta günlük yaşamla olan iliş-
kisini gözden geçirmek için bir araya getirecek.
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14 Eylül Perşembe Sanat ve Teknoloji:
Gelecek Teknolojilerinde İnsan 
Estetiği; 
Bu panel, insan estetiğinin günümüzde 
kabul görmüş halini, robotik ve yapay 
zekanın gelişimi ile değişen deneyim-
lerini inceleyecek. Estetik, her zaman 
insanoğlunun duyguları hissetme ye-
teneğiyle ilişkilendirilmiştir. Öyleyse 
estetiği sadece “insan çevresi” ile ala-
kalı bir şey olarak mı görmeliyiz? Eğer 
değilse, estetik kavramını insan-sonra-
sı hiper-teknolojili toplum içinde nasıl 
resmetmeliyiz? Bu panelde estetik, 
çağdaş sanat çerçevesinde fakat nes-
ne odaklı söylemi dışında tartışılacak. 
Gerçekle paralel yeni bir format sunan maddeleşmemiş bilgi estetiğinin varlığı sorgulanarak teknolojiyi 
organikten bağımsız olarak düşünmenin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap aranacak. Ya da aksine, 
“organik olmayan dünya”nın temelde yine “organik” olduğunu ve “estetiğin” aslında organik köklerden 
yetişen bir kavram olduğu sonucuna varılacak.

14:00 – 15:30
Ahmed Elgammal (Profesör, Rutgers Üniversitesi Sanat ve Yapay Zeka Laboratuarı Kurucu ve Direktör)
Jussi Parikka (Yeni Medya Teorisyeni, Yazar ve Profesör, Winchester Sanat Okulu, Southampton 
Winchester Üniversitesi)
Lindsay Howard (Bağımsız Kuratör)
Moderator: Alain Servais (Çağdaş Sanat Koleksiyoneri, Registr’art Kurucu ve Tasarımcısı)

Sanat Ve Teknoloji II: 
Yaratıcı Teknolojilerin Yeni Boşluğu ve Bunun İnsan Yaşamı 
Üzerindeki Etkisi; 
Yıllar öncesinde insanoğlunun hayal bile edemeyeceği sanal 
gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka gibi teknoloji-
ler insan hayatının rutinleri haline geldi. Yaratıcı teknolojiler 
yarını şekillendirirken kendini ifade eden insanın günlük ya-
şamını ve ürettiği sanatı da etkilememesi kaçınılmazdı. CI 
Dialogues’un bu panelinde bugünün ve yarının rutinleri ge-
niş perspektifte konuşulacak.

14 Eylül Perşembe
16:00 – 17:00
Monika Bielskyte (Kreatif Stratejist ve AFE Kurucu Ortağı)
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Bloomberg HT’de Sanat ve Koleksiyo-
nerlik:
Bir Sanatsal Hafiza Yaratımı: Sanat 
Koleksiyonu; Modern çağların hikaye 
anlatıcısı sanat; ehil ellerde dünün ve 
yarının tarihini kayda geçiriyor. Geç-
mişten  bugüne insanın kendini ifade 
etme biçimi olan, mimariden edebiyata 
çok geniş alanlarda hayat bulan sanat 
nedir, nasıl biriktirilir ve sanatı görmek 
için nasıl bakmak gerekir sorularına CI 
Dialogues’da cevap aranıyor.

 
14 Eylül Perşembe
 17:30 – 18:30

Nick Hackworth (Direktör, Modernforms)
Nicholas Campbell (Yönetici Direktör, Narcissusarts)
Kate Bryan (Koleksiyonlar Head of Collections, Soho House 
Worldwide)
Moderatör: Arzu Maliki (Bloomberg HT)

15 Eylül Cuma Sanat Ve Tat: 
Bileşik Tat Alma Sanatı; İnsanoğlu gerçek 
tadın peşinden binlerce yıl dolaştı. Buldu-
ğu ilk tadı hasat ederek başlayan yemekle 
serüveni ise; bugünün hareketli şehirlerini, 
hareketli füzyon mutfaklarını ve toprağın 
verdiğini sanat eserlerine çeviren şefleri ya-
rattı. İkinci günün ilk panelinde bu gelişen 
mutfak kültürü, insanoğlunun varoluşundan 
bu yana aradığı lezzetleri konuşulacak.

14:00 – 15:00
Rainer Becker (Kurucu, Roka, Zuma, Oblix)
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Sanat ve Mimarlık: 
Boşlukta / Mekanda Hareket; Boşluk kavramı, özellikle son yıllarda sanatın birçok alanında kendine 
yer etmiş bir konu.  Mimarlık açısından boşluklar ve karşıtı olan doluluklar kenti ve mimari mekanları 
biçimlendiren öğelerdir. Bu panelde, dördüncü boyut olan zamanın algılarımızı değiştirmesinden sonra, 
mimari boşluğun, mekanın ve değişiminin geldiği nokta; yani aldığı hareket tartışılacak. Ayrıca insan ha-
reketinin yeni milenyumda artistik yaratının parçası oluşu, tasarım ve mimarinin geçtiği tüm dönemlere 
şık tutarak şehir, bahçe ve toplum üzerinde detaylarıyla masaya yatırılacak.

15 Eylül Cuma
15:30 – 16:30
Anabela Macieira (Kurucu ve CEO, Core Architects)
Moderator: Murat Tabanlioglu (Partner, Tabanlıoğlu Mimarlık)

Collectors’ Stories Kitabı: 
CI, 12. yaşını CI Yayınları’nın ilk kitabı 
olan “Collectors’ Stories” ile kutluyor.
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 Türkiye’nin önde gelen 60 çağ-
daş sanat koleksiyonundan 120 
eseri CI sırasında ilk kez bir ara-
ya getiren Collectors’ Stories 
projesi kapsamında Türkiye’nin 
önde gelen koleksiyonerlerinin 
kendi koleksiyonlarından seçtiği 
eserler geçen yıl fuar alanında 
1.500 m2’yi aşan bir alanda ser-
gilenmiş ve büyük ilgi görmüş-
tü.  Collectors’ Stories sergisinin 
başarısı ile beraber 2017 yılında 
Collectors’ Stories Kitabı, Barba-
ros Reserve Bodrum Projesi’nin 
desteğiyle hayata geçecek. Ki-
tabın ön lansmanı Barbaros Re-
serve Bodrum’da düzenlenen bir 
yaz etkinliği ile kutlandı. Kitabın 
lansmanı ise Contemporary Is-
tanbul’un 12. Edisyonu sırasında 
yapılacak. Eser seçiminin bizzat 
koleksiyonerler tarafından ger-
çekleştirildiği serginin kitabı, 
genç koleksiyoner adaylarının 
yanı sıra sanatseverlere de yol 
gösterecek. Türkiye’de koleksi-
yonerlerin kişisel estetik anlayış-

Plugin Yeni Medya Bölümü:

Bilim ve teknolojinin kesişim noktasında yer alan güncel sanat 
eserlerini sergilemeye adanmış Plugin, beşinci senesinde yeni 
medya sanatının dikkat çeken eserlerine ev sahipliği yapacak. 
Ceren ve Irmak Arkman’ın üçüncü kez küratörlüğünü üstlendiği 
Plugin, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda “Natura Nova” baş-
lıklı özel bir sergi ile karşımıza çıkacak. Natura Nova yeni med-
ya sanatının bugünün ve geleceğin dünyasına dair sorularını ve 
cevaplarını ortaya koymayı hedefliyor. Sergi yeni ve değişen 
dünyamız ile bu dünyadaki yeni deneyimlerimizi en iyi şekilde 
yakalamayı hedefleyen yeni medya sanatı arasındaki diyaloğa 
bir bakış sunmaya çalışacak. Seçkinin tüm işleri doğa temsili-
nin tam olarak nasıl bir şey olması gerektiği sorusuna sanat-
çısının yeni ve kendine has cevabını ortaya koyacak. Serginin 
sanatçıları arasında ise; Felix Luque, Memo Akten, Onformative, 
Ryoichi Kurokawa, Semiconductor, Joanie Lemercier, Lia, Field, 
Sougwen Chung, İdil İlkin, Novi_Sad bulunuyor.

larını sunmalarına olanak sağla-
yan ve sanat koleksiyonerliğinin 
geçirdiği dönemsel değişimleri 
ve bugününü de sunan Collec-
tors’ Stories kitabının dağıtımı 
uluslararası öncü sanat kurum 
ve kuruluşlarına yapılacak. Col-
lectors’ Stories kitabı ile koleksi-
yonların ve eserlerin güncellikle-
ri etrafında yeniden düşünürken 
geleceğin küratörleri ve sanat 
profesyonelleri için de benzer-
siz bir fırsat sunacak. Serginin 
kitabında yer alan koleksiyoner 
ve koleksiyonlar arasında Ley-
la Alaton, Ahmet Aral, Mine ve 
Cem Bahadır, Mehmet Ali Ba-
kanay, Berrak ve Nezih Barut, 
Rezzan Benardete, Hanzade ve 
Osman Boyner, Dr. Şükrü Bozlu-
olçay, Banu Vargı Tümay-Büyük 
Efes Sanat Koleksiyonu, Büyük-
kuşoğlu Aile Koleksiyonu, Haro 
Cümbüşyan, Banu ve Hakan 
Çarmıklı, Demet ve Cengiz Çe-
tindoğan, Suzan Sabancı Dinçer, 
Ayşe ve Saruhan Doğan, Gülin 

ve Emre Dökmeci, Elif Dürüst, 
Oya ve Bülent Eczacıbaşı, Tan-
sa Mermerci Ekşioğlu, Sevda ve 
Can Elgiz, Nesrin Esirtgen, Öz-
lem ve Naim Gençoğlu, Zeynep 
ve Fırat Gönenç, Emine ve Selim 
Gülçelik, Asuman ve Hüsnü Gü-
reli, Cem Hakko, Can Has, Emin 
Hitay, Hüma Kabakçı, Ayşegül ve 
Doğan Karadeniz, Hatice ve Fe-
rit Meriçten, Ari Meşulam, Naim 
Nihmet, Fazlı Özcan, Önder Öz-
tarhan, Murat Özyeğin, Ayşegül 
ve Ömer Özyürek, Leyla Pekin, 
Arzu ve Ömer Sabancı, Sevil Sa-
bancı, Vuslat Sabancı, Melis ve 
Hakan Salargil, Ali Selçuk, Erol 
Tabanca, Türkan ve Ziya Tacir, 
Lucette ve Mustafa Taviloğlu, 
Agah Uğur, Ayşe Umur, Freda ve 
İzak Uziyel, Murat Ülker, Şebnem 
ve Mahmut Ünlü, Erdinç Varlıbaş, 
Ergin Varlıbaş, Selim Varol, Tony 
Ventura, Şirin ve Neşet Yalçın, 
Arzuhan ve Mehmet Ali Yalçın-
dağ, Zafer Yıldırım ve Cem Yıl-
maz bulunuyor.
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Akbank Sanat Sergisi: 

Fuarın Ana Sponsoru Akbank Sanat bu sene yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ı 
ağırlayacak. Bilim ve sanat arasındaki bağları keşfetmeyi seven sanatçı, doğanın 
algoritması, evrenin dinamik fraktal yapısı, çok boyutluluk, düzen ve düzensizlik,  
gibi konular temelinde, güncel bilgisayar araçları ve farklı yazılım dillerini kullanarak 
daha çok Fraktal Geometri odaklı hareketli ve hareketsiz imajlar üretmekte, interak-
tif enstalasyonlar geliştirmektedir.

Winds of İstanbul: 

Kurulduğu günden bu yana tıpkı sanat gibi zamandan bağımsız, yenilikçi ve öncü 
projeler hayata geçiren etkinliğin Ortak Sponsoru Ferko, CI çerçevesinde medya 
sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol’u sanatseverlerle buluşturacak. 
Sanatçının Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan ve tamamen Ferko Signature 
için özel olarak tasarlanan data painting eseri; “Winds of İstanbul” İstanbul’un mer-
kezinde hayata geçirilen Ferko Signature’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 
Refik Anadol, “Winds of İstanbul” eserinde İstanbul’daki rüzgar bilgilerini yaklaşık 
3×6 metrelik dijital bir tabloya sürekli değişen, interaktif resimler olarak yansıttı.

Kaynak: https://www.kultursanatharitasi.com/
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YABANCILARIN TÜRKİYE’DE 
TAŞINMAZ MAL EDİNME KOŞULLARI

  Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimleri anayasanın 16. maddesinde temel hak ve hürriyetler 
çerçevesinde ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun aşağıda belirtilen maddelerinde düzenlenmiştir.

Madde 35- (Yeniden Düzenleme: 29/12/2005-5444/1 md.; Değişik: 3/5/2012-6302/1 md.)

Kanuni sınırlamalara uyulmak 
kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler 
yönünden ve ülke menfaatlerinin 
gerektirdiği hallerde Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen ül-
kelerin vatandaşı olan yabancı 
uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de 
taşınmaz ve sınırlı ayni hak edi-
nebilirler. Yabancı uyruklu gerçek 
kişilerin edindikleri taşınmazlar 
ile bağımsız ve sürekli nitelikteki 
sınırlı ayni hakların toplam ala-
nı, özel mülkiyete konu ilçe yüz 
ölçümünün yüzde onunu ve kişi 
başına ülke genelinde otuz hek-

tarı geçemez. Bakanlar Kurulu 
kişi başına ülke genelinde edini-
lebilecek miktarı iki katına kadar 
artırmaya yetkilidir.

Yabancı ülkelerde kendi ülkele-
rinin kanunlarına göre kurulan 
tüzel kişiliğe sahip ticaret şirket-
leri ancak özel kanun hükümleri 
çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı 
ayni hak edinebilirler. Bu ticaret 
şirketleri dışındakiler taşınmaz 
edinemez ve lehlerine sınırlı ayni 
hak tesis edilemez. Bu tica
ret şirketleri ile yabancı uyruklu 

gerçek kişiler lehine taşınmaz 
rehni tesisinde bu maddede yer 
alan sınırlamalar uygulanmaz.

Bakanlar Kurulu, ülke menfaatle-
rinin gerektiği hallerde yabancı 
uyruklu gerçek kişiler ile yabancı 
ülkelerde kendi ülkelerinin ka-
nunlarına göre kurulan tüzel ki-
şiliğe sahip ticaret şirketlerinin 
taşınmaz ve sınırlı ayni hak edi-
nimlerini; ülke, kişi, coğrafi böl-
ge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, 
yüzölçüm ve miktar olarak belir-
leyebilir, sınırlandırabilir, kısmen 
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veya tamamen durdurabilir veya 
yasaklayabilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve 
yabancı ülkelerde kendi ülkeleri-
nin kanunlarına göre kurulan tü-
zel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, 
satın aldıkları yapısız taşınmazda 
geliştireceği projeyi iki yıl içinde 
ilgili Bakanlığın onayına sun-
mak zorundadır. İlgili Bakanlıkça 
başlama ve bitirilme süresi be-
lirlenerek onaylanan proje tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine 
kaydedilmek üzere taşınmazın 
bulunduğu tapu müdürlüğüne 
gönderilir. Onaylanan projenin 
süresi içinde gerçekleştirilip ger-
çekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça 
takip edilir.

Askeri yasak bölgeler, askeri 
güvenlik bölgeleri ile stratejik 
bölgelere ait harita ve koordinat 
değerleri bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içinde ve bu yerlere ait değişik-
lik kararlarına ait harita ve ko-
ordinat değerleri değişikliklerin 
yapıldığı tarihten itibaren bir ay 
içinde Millî Savunma Bakanlı-
ğınca, özel güvenlik bölgeleri ve 
değişiklik kararlarına ait harita 
ve koordinat değerleri ise İçişleri 
Bakanlığınca aynı sürede Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü-
nün bağlı olduğu Bakanlığa veri
lir. Bu Kanunun yürürlük tari-
hinden itibaren bir yıl sonra bu 
fıkra uyarınca gönderilen belge 
ve bilgilere göre tapu işlemleri 

yürütülür.
Bu madde hükümlerine aykırı 
olarak edinilen, edinim amacına 
aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık 
ve idarelerce tespit edilen, süresi 
içinde ilgili Bakanlığa başvurul-
mayan veya süresi içinde proje-
leri gerçekleştirilmeyenler ile bu 
maddenin birinci fıkrası kapsa-
mındaki sınırlamalar dışında mi-
ras yoluyla edinilen taşınmazlar 
ve sınırlı ayni haklar, Maliye Ba-
kanlığınca verilecek bir yılı geç-
meyen süre içinde maliki tarafın-
dan tasfiye edilmediği takdirde 
tasfiye edilerek bedele çevrilir ve 
bedeli hak sahibine ödenir.’’ 

• 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi, en son 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 
sayılı Kanun ile değişmiştir. 

• Buna göre, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde son düzenlemelere 
kadar var olan karşılıklılık (mütekabiliyet) şartı kaldırılmıştır.
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Daha önceki düzenlemelere göre, diğer ülkeler ülkemiz vatandaşlarına hangi şartlarda taşınmaz edinimi 
sağlıyorsa, ülkemiz de o ülke vatandaşlarına aynı hakları sağlamaktaydı. Ancak son düzenleme ile bu 
ilkeden vazgeçilmiştir. Böylece Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ülkelerin vatandaşları ülkemizden belirli 
şartlar dâhilinde taşınmaz mal edinebilmelerinin yolu açılmıştır.

• Değişiklikle beraber Kanun, 183 ülke vatandaşına Türkiye’de “mütekabiliyet koşulu aranmaksızın” ta-
şınmaz edinme hakkı tanımıştır. Bu yasal değişikliğin en önemli nedeni; taşınmaz yatırımına ilginin yük-
sek olmasından dolayı Türkiye’yi yabancı ülke yatırımcılarının edinimlerine açmaktır. Bu sayı Bakanlar 
Kurulu Kararları ile değişmektedir.

 • Türkiye’de Gayrimenkul Satın Almak İkamet İzni Almak İçin Yeterlidir. Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanununun 31.maddesine göre, Türkiye’de gayrimenkulü bulunan yabancılar 1 yıllık kısa süreli ika-
met izni alabiliyorlar. Gayrimenkul satılmadığı sürece 1 yıllık kısa süreli ikamet izni her yıl yenilenebiliyor. 
Kanunun 42.maddesine göre ise, Türkiye’de kesintisiz 8 yıl ikamet izni ile kalan yabancılara süresiz ika-
met izni verilmektedir. Bu düzenleme ile ülkemizde oturmak isteyen yabancıların taşınmaz mal edinerek 
daha kolay izin almaları sağlanmıştır.
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• Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmesinin mümkün olduğu 
konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/ Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü’nden bilgi alınabilmektedir. 

• Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımın-
dan her türlü taşınmaz (Konut, İş yeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.

• Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştirecekleri pro-
jeleri iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. 

• Türkiye’de yürürlükteki mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlüklerinde imzala-
nacak resmi senet ve tescil ile mümkündür.

• Noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da ayrıca mümkündür. Ancak noter huzu-
runda imzalanan “satış vaadi sözleşmesi” veya harici satış sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin ka-
zanılması mümkün değildir.
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Yabancıların Türkiye’de 
taşınmaz mal
 edinmelerinde;

Sözleşmelerin resmi şekilde 
düzenlenmesi:

Türkiye’de geçerli mevzuata 
göre, taşınmaz mülkiyetinin dev-
rini amaçlayan resmi sözleşme-
lerin mutlaka taşınmazın bulun-
duğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde 
yapılması gerekmektedir. Ayrıca, 
resmi satış öncesinde noter hu-
zurunda “satış vaadi sözleşmesi” 
imzalanması da mümkündür. 
Satış sözleşmesi resmi şekilde 
yapılan taşınmazın mülkiyetinin 
kazanılması Tapu Müdürlüklerin-
de yapılacak tescil ile mümkün 
olmaktadır.

Yabancıların taşınmaz edini-
mindeki kanuni sınırlamalar ve 
prosedür:

• Yabancılar kanuni sınırlamalara 
uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri 
veya mesken olarak kullanmak 
üzere, taşınmaz satın alabilirler. 
Ancak farklı şehirlerde de olsa, 
yabancı bir kişinin Türkiye’de 
satın alabileceği taşınmazların 
toplam yüzölçümü 30 hektarı 
geçemez. 

• Yabancıların taşınmaz alımı 
öncesinde, bölgedeki askeri 
makamlardan izin alınması da 
gerekmektedir. Bahse konu ta-
şınmazın güvenlik bölgesi içinde 
bulunması halinde, yabancılara 
satış işlemi yapılması mümkün 
olamayacağından, bu konunun 

ödeme yapılmadan önce açıklı-
ğa kavuşturulması önemlidir.
• Alım-satım konusunda herhan-
gi bir anlaşmazlık çıkması halin-
de, keyfiyetin yargıya taşınması 
ve Türk mahkemelerinde dava 
açılması gerekmektedir. Türk 
Dışişleri Bakanlığı ve dış temsil-
ciliklerinin yargı sürecine müda-
hil olmaları mümkün değildir. 

Yabancıların taşınmaz 
ediniminde gerekli belgeler:

a)Taşınmazın Tapu Senedi Bel-
gesi veya köy/mahalle, ada, par-
sel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
b) Kimlik belgesi veya pasaport 
(Gerektiğinde tercümesi ile 
birlikte),
c) İlgili Belediyeden, taşınmazın 
‘’Emlak Rayiç Değeri Belgesi’’nin 
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alınması,
d) Binalar için (konut, işyeri… 
vb.) zorunlu deprem sigortası 
poliçesi,
e) Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet 
fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6x4 
ebadında).
f) Türkçe bilmeyen taraf varsa 
yeminli tercüman,
g)Yurt dışında düzenlenen ve-
kaletname ile işlem yapılması 
halinde, tercümesiyle beraber 
vekaletnamenin aslı veya onaylı 
örneği,
Tapu müdürlüğüne verilmelidir.

İşlemin mali yönü:

a) İlgili Belediyeden alınan ‘’Em-
lak Rayiç Değeri’’nden az olma-
mak üzere satış bedeli üzerinden, 
hem alıcı hem satıcı tarafından 
tapu harcı ödenir. (492 sayılı 
Harçlar Kanununa göre belirle-
nen tapu harcı oranı alıcı ve sa-
tıcı için ayrı ayrı %2’dir.)(Eylül 
2017 sonuna kadar her bir taraf 
için %1,5 uygulanacaktır.)

b) Yöresel olarak belirlenen dö-
ner sermaye ücreti ödenir. (2017 
yılı için en fazla 90,5x 2.5 TL )

c) 2644 sayılı Tapu Kanununun 
35 inci maddesine göre yapılan 
mülkiyeti devir borcu doğuran 
işlemlerde hizmet bedeli, işlem 
sırasında ve işlem için belirlenen 
döner sermaye bedeline ilave 
maktu olarak tapu müdürlü-
ğünce tahsil edilir.(2017 yılı için: 

422,5 TL)

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de 
taşınmaz edinimleri:
 Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de 
taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı 
Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi 
ile düzenlenmiştir.
a)Yabancı ülkelerde kendi ülke-
lerinin kanunlarına göre kurulan 
tüzel kişiliğe sahip ticaret şirket-
leri, ancak özel kanun hükümleri 
çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı 
ayni hak edinebilirler.
   İlgili özel kanunlar :
- 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu,
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka-
nunu,
- 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri 
Kanunu.
b) Bu sınırlamalar ticaret şirket-
leri lehine taşınmaz rehni (ipo-
tek) tesisinde uygulanmaz.
c) Yabancı Ticaret şirketleri dı-
şındaki tüzel kişiler (Vakıf, Der-
nek, vb.) taşınmaz edinemez ve 
lehlerine sınırlı ayni hak tesis edi-
lemez. 
Ancak 2644 sayılı Tapu Kanu-
nundaki düzenlemeye göre; 
‘’Madde 3 – Mevcudiyetleri Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümetince 
tanınmış olan yabancılara ait 
dini, ilmi, hayri müesseselerin 
fermanlara ve Hükümet kararla-
rına müsteniden sahiplendikleri 
gayrimenkuller bu belgelerin sı-
nırları dışına çıkmamak ve Hükü-
metin izni alınmak şartı ile mü-
esseselerin hükmi şahsiyetleri 
namına tescil olunabilir.
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Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri:
 
  Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı %50 veya daha fazla oranda hisse
sine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin 
çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulundukları 
Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip “yabancı sermayeli şirketler” in taşınmaz 
edinimi, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36.maddesi ve 16/08/2012 tarihli ‘’2644 
Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin 
Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik’’le düzen-
lenmiştir. Ayrıca, konuyla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “Ya-
bancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Ve Sınırlı Ayni Hak Edinmeleri”  konulu, 
2012/13 (1735) sayılı genelgesinde detaylı olarak bilgi verilmektedir. 

Kaynaklar:
http://www.mfa.gov.tr/yabancilar-icin-rehber.tr.mfa
https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/yabancilarin-tasinmaz-edinim-rehberi
http://www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx
www.emlaktasondakika.com
http://www.konutdenizi.com
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SAKARYA’DA GİZLİ BİR 
CENNET

TARAKLI (MÜMKÜNLÜ) 
KASABASI

  Taraklı Türkiye’nin Marmara Bölgesinde eski İstanbul – Ankara karayolu ve tarihi İpekyolu güzergâhın-
da konumlanmıştır. Adını şimşir tarak yapımından almış olup, ses ve çevre kirliliğinden uzak konumuyla 
İtalya merkezli Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dâhil olan sayılı ilçelerimizden birisidir.

Sakarya’nın eski Osmanlı evleriyle ünlü tarihi Taraklı ilçesi son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu. 5 
yıl önce yolu bile bilinmeyen Taraklı’daki tarihi eserlerin onarılması ve yoğun tanıtım çalışması, ilçenin 
kaderini değiştirdi. Film ve televizyon dizilerinde doğal plato olarak kullanılması, medya aracılığıyla sık 
sık gündeme getirilmesi ilçeye olan ilgiyi her geçen gün arttırmaktadır. Bir reklamda “Mümkünlü kasa-
bası” olarak gündeme gelmesi, bu ismin Taraklı ile özdeşleşmesine neden olmuştur.
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100’ü aşkın tescil edilmiş ev ve konaklar ile Mimar Sinan tarafından yaptırılan 493 yıllık Yunus Paşa 
Camii Taraklı’ya gelenleri kendisine hayran bırakıyor. “Tarihi eserlerde yapılan onarım çalışmaları ve 
tanıtım çabaları da  İlçenin son yıllarda kültür turizminin gözdesi haline getirerek  kültür turlarına dahil 
edilmiştir.

Bir zamanlar yolu bilinmeyen Taraklı  artık önemli bir kültür turizm merkezi haline gelmiş  “İlçede tarihi 
yapılarla ilgili büyük bir restorasyon çalışmalarına başlanılmış  Tarihi çarşıda bulunan 64 dükkanın 55’i 
onarılarak  evlerin yüzde 20’sinin bakım ve tadilatı yapılması Taraklı’nın çehresini değiştirmiştir. 
Sakarya’nın en uzak ve dağlık bölgesinde bulunmasına rağmen ilçe, Sakarya’nın  diğer ilçelerine naza-
ran yerli ve yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen ilçeler arasına girmiştir.

Taraklı’nın bozulmamış tarihi dokusunu muhafaza etmesi sebebiyle büyük ilgi görmekte olup, Osmanlı 
ahşap mimarisinin en güzel örneklerini barındırmaktadır. “İlçedeki tarihi dokuya ilgi her geçen gün 
artmakta olup,  Taraklı’yı bir kere gelip gören bir daha gelmek istiyor. Çünkü huzur veren tarihi yapısı 
insanları buraya çekiyor. Türkiye’ye gelen yabancı turistler de Taraklı’ya uğruyor. Kültür turizminin ölü 
kabul edildiği yaz aylarında bile Taraklı büyük ilgi görmektedir. 

Taraklı hakkında en teferruatlı bilgiyi, Evliya Çelebi (1611-1688) ünlü Seyahatnâmesinde vermektedir.
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Foto: Çetin Begiç

Foto: Çetin Begiç

Foto: Çetin Begiç

Foto: Çetin Begiç

  Bir hamamı, beş hanı, altı çocuk mektebi ve 200 dükkânı vardır. Hepsi kaşık ve tarak yapımıyla 
uğraştıklarından, şehre “Taraklu” derler. Dağlar safi şimşir ağacıyla kaplı olduğundan halkı bunları 
işleyip, Arap ve Aceme gönderirler. Suyu ve havası çok güzeldir. Bütün dağları, ormanlarla kaplı av 
yeridir. Deresi içinden aktıktan sonra diğer bir nehir vasıtasıyla Sakarya nehrine kavuşur.

Taraklı birçok tarihi değere sahiptir. Yerel yönetim tarihi yapının korunması ve geliştirilmesine büyük 
önem vermektedir. 94 adet tescilli sivil mimarlık örneği bina ve 8 adet doğal kültür varlığı bulunan 
Taraklı’da 1992 yılından itibaren Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında çalışmalar yürütülmekte ve 
tarihi dokunun korunmasına özen gösterilmektedir. Yerel yönetimler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
yapılan ortak çalışmalar sonucu 45 adet binanın rölöve ve restorasyon projeleri yapılmıştır.
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TARAKLI EVLERİ

  Taraklı Evleri, uzun yıllar ayakta kalabilmiştir. Üstelik yemyeşil bir doğanın içinde yer almaktadır. Hı-
dırlık Tepesi ve Taraklı Hisarının yamaçları ile bu iki tepe arasındaki vadide kurulu, Taraklı’ya, Göynük ci-
hetinden gelen dere de ayrı bir güzellik katmaktadır. Tarihi evlerin bazıları 3 asrın üzerindedir. Bu evlerin 
genel karakteristiği Osmanlı şehir dokusunu oluşturan üç katlı ev biçimidir.

 
Kent Müzesi, Foto: Çetin Begiç
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  Sakarya’nın en uzak ve dağlık bölgesinde bulunan Taraklı, Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel 
örneklerini barındırmaktadır.

Foto: Çetin Begiç

Foto: Çetin Begiç
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Foto: Çetin Begiç
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HİSAR
  İlçenin savunulmasında stratejik öneme sahip olan “Hisar Tepesi”tarihi kalıntılar olan su sarnıçları ile 
ilçenin kalesi görünümündedir. Hisar tepesi’ndeki iki su sarnıcı MÖ.1000-2000 yılları arasını 
tarihlemektedir.

Yunus Paşa Camii
 Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa tarafından 1517 yılında yaptırılan 
Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan, halk arasında “Kurşunlu Camii” diye anılır. Yunus 
Paşa Camii, kare planlı, tek minareli klasik uslupta inşa edilmiş, güzel bir “Mimar Sinan” eseridir. Cephe 
duvarları, ince yontu küfeki taşından inşa edilmiş olup, yine küfeki taşından işlenmiş saçak kornişleri ile 
sonuçlanmaktadır. 

Mimar Sinan yapıya taş bloklar yerleştirirken taşın ortalarını oyup demir çubuk yerleştirdikten sonra 
üzerine harç yerine eritilmiş kurşun döktürmüş. Cami bu sebeple sağlamlığı ile ender eserlerden biridir. 
Ayrıca yanında bulunan hamamdan döşenen tesisatla alttan ısınma özelliğine sahiptir. 
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Yusufbey mahallesinde bulunan yaklaşık beş asırlık çınar ağacı Kültür ve Turizm Bakanlığınca doğal anıt 
olarak tescillenmiştir. Çınar ağacı Osmanlı Kültürünü gelecek nesillere aktarmaktadır. Osmanlı devleti 
topraklarına kattığı her yerleşim yerine çınar ağacı dikme geleneğinin Taraklı’da da sürdürmüştür. Asırlık 
çınar ağacı büyük bir yangın tehlikesi geçirmiş, ancak çok büyük bir zarar görmeden kurtarılmıştır.

Taraklı-Geyve Karayolu üzerinde bulunan Hacıyakup Paşalar köyündeki Bizans döneminden kalma Kil 
Hamamı Kaplıcaları hastalıklarına şifa arayanlar tarafından tercih edilmektedir.
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Termal Su Özellikleri
Kimyasal Özellikler: Akratotermal sular sınıfındadır. Kalsiyum 116-Sülfat 30-Sodyum 25-
Hidrokarbonat 580-Magnezyum 5.2-Klorür 11-Potasyum 1.3-Nitrat 1-Alüminyum 1.2-Serbest Karb. 
10-Demir 0.41 Radyoaktivitesi: 13-25, Toplam Mineralizasyon: 853.36 mg/lt, Sıcaklık: 41 º

Karagöl Yaylası: Taraklı’nın 21 km kuzeydoğusunda Samanlı Dağları’nın uzantısı olan dağlar üze-
rinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1200 metre dir. Etrafı çam, kayın, köknar ve meşe 
ağaçları ile kaplı olan Karagöl Yaylası, 567 hektar genişliğindeki alanıyla, bol oksijenli havası ve 
soğuk içme sularıyla doğal bir tedavi merkezidir.
 
İlkbaharda karların erimesiyle sularla kaplanan yayla, nisan ayının ikinci yarısında, sular tamamen 
çekildikten sonra doğa harikası bir görünüme bürünmektedir. Tamamen ahşaptan yapılmış yay-
la evlerinde ziyaretçiler konaklayabilmektedirler. Her yıl yurt içinden binlerce insanımız burada 
kamp kurup konaklamaktadır.
 
8 km’lik yürüyüş rotasının başlangıç noktası olan Karagöl yaylasında (Denizden yükseklik; 1200 
m.) çam, kayın, meşe ve köknar ağaçları bol miktarda bulunmaktadır. Yaylanın üstünde bulunan 
kanallar ilkbaharda karların erimesiyle suyla dolmaktadır. Yayla üzerinde birçok küçük yürüyüş 
rotaları vardır.
 
Yaylada her hafta cuma günleri pazar kurulur ve o gün akşama kadar çeşitli şenlikler yapılır. 
Pazarda yüzyıllardan beri sürdürülen ve geleneksel bir el sanatı olan kaşık ustalarının ellerinden 
çıkmış, şimşir ve kayın ağaçlarından yapılmış kaşıklardan ve çeyiz sandığından, telefonluğa, resim 
çerçevesinden, tepsiye, rahleden, ekmek sepetine kadar birçok başka ürün bulmak mümkündür.
 
Karagöl yaylasına son yıllarda yamaç paraşütü, canyoning, yürüyüş ve kamp meraklıları da rağ-
bet etmektedir. Yayla, doğal çim pisti ve aynı anda 10 paraşüt serilebilir kapasitesi ile yamaç 
paraşütü için idealdir. 2009 Yılında Karagöl Mahtumlar Yaylasında yapılan suni Karagöl gölü de 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Karagöl yaylasındaki göl, piknik yapmak ve kamp 
kurmak isteyenler için idealdir.
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  Taraklı’nın kendisine özgü bir tatlısı olan Uhut da damaklarda farklı bir tat 
bırakabilir. Böylesine doğal bir ilçede yediğiniz her şey, içtiğiniz su bile damağınızda 
farklı bir tat bırakmaktadır. Keşkek, yaprak dolması, hamur işleri vs. Ama başka yer-
lerde bırakınız yemeyi belki adını bile duymadığınız bir tatlısı var Taraklı’nın; UHUT 
Tatlısı.

Bir de köpük helvası var. Köpük Helvası Taraklı’nın çevresindeki diğer yörelerde de 
biliniyor. Çöğen kökü, yumurta, şeker ve glikozla yapılıp içine tahin katılarak yeni-
yor. Ama Uhut çok uzaklardan gelip, Taraklı’larca tanıtılmış bir tatlı. Ve hiç aklınıza 
gelmeyen besin maddeleriyle şeker katılmadan yapılıyor.
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Uhut (Uğut) Tatlısı Tarifi
  Buğday ve sudan yapılan Uhut bir tatlı türüdür. Hiç-
bir tatlandırıcı kullanılmadan yapılan, tadını ve lezze-
tini kendi kıvamından alır. Yapılması uzun sürdüğü ve 
yorucu olduğu için özel günlerde yapılır. Uhut yapılır-
ken 18 litrelik teneke tabanından çiviyle 15-20 yerin-
den delinir. Delinen teneke yarısına kadar buğdayla 
doldurulur. Güneş ışığı almayan loş bir yere ıslatıla-
rak bırakılır. İki günde bir ıslama işine devam edilir. 
Her ıslamadan önce buğday iyice karıştırılır. Buğday 
çimlenmeye başladığı zaman teneke dolmaya başlar. 
Çimlenme ilerledikçe buğday topaklanmaya başlar. 
Buğdayın topaklanmaya başlamasıyla birlikte ufa-
lanarak bez üzerine serilir. Ufalanarak birbirinden 
ayrılan buğday yeniden tenekeye alınıp, ıslatılmaya 
devam edilir. Bu işlem 15 gün kadar sürer. Bu zaman 
zarfında buğday tanelerinin saçak kökleri ve filizleri 
4-5 santimetre kadar uzar.
Saçak kökleri ile filizleri beyaz olur. Saçak kökleri ve 
filizleri yeşillenirse uhut acımtırak olur ve tat özel-
liğinden uzaklaşır. Yeşerme başlamadan yani ol-
gunlaşan çimler bir tokmak veya yuvarlak bir taş ile 
dövülerek ezilip suyu alınır. Elde edilen bu suya çok 
az bir miktar su katılarak, büyük bir kap içerisinde 
kaynatılmak üzere ateşin üzerine konur. Kaynamaya 
başlayınca çok katı olmayacak biçimde un ilave edi-
lerek karıştırılmaya başlanır. Kaynatma işi sıvı halde 
bulunan bu karışımın koyulaşmasına kadar devam 
eder. Koyulaşmaya başladığı zaman üzeri sakızlan-
maya başlar. Bu safhadan sonra artık kıvamını alma-
ya başlamıştır. 
Kıvamını alan uhut koyu kahve rengini alır. Uhut 15 
dakika daha ateşte tutulduktan sonra, ateşten indi-
rilerek soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra kava-
nozlara doldurulup, kahvaltılarda ekmeğe sürülerek 
yenir.

Kaynaklar:
http://eden.kulturturizm.gov.tr/TR,127872/sakaryatarakli.html
http://www.tarakli.bel.tr/kultur_turizm.asp
Foto: Çetin Begiç Koleksiyonundan



60

Form Gayrimenkul

Hasan EKİCİ                    
Yeminli Mali MüşavirKURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

   Kurumsal risk yönetimi son zamanlarda hem dünyada hem de Türkiye’de gerek kamu sektöründe ge-
rekse özel sektörde üzerinde en çok tartışılan yeni yönetim yaklaşımlarından birisidir. Bu yeni yönetim 
yaklaşımının teorisi ve uygulaması Türkiye’de yeni yeni tartışılmaya başlanmıştır.

Her kurum amaç ve hedeflerini gerçekleştirme yolunda gelecekte karşısına çıkabilecek çeşitli risklerle 
karşı karşıyadır. Kurumsal Risk Yönetiminin (KRY’nin) genel olarak amacı, kurumun gelecekte karşıla-
şabileceği olayları belirleyerek ve değerlendirerek bu olayların kurum amaçlarına ve hedeflerine katkı 
sağlayacak şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Kurumsal risk yönetimi, kural ve süreç odaklı bir yakla-
şımdan sonuç odaklı bir yaklaşıma dönüşen yeni kamu yönetimi anlayışının hedeflediği başarılı yönetim 
yolunda yöneticiler için önemli bir araç konumundadır.

Kurumsal Risk Yönetimi’nin (KRY) Tanımı ve Kapsamı
Kurumsal risk yönetiminin birçok tanımı bulunmaktadır. 
Kurumsal risk yönetiminin en kapsamlı tanımı ise  COSO (Committee of Sponsoring Organizations) ta-
rafından yapılmıştır. COSO’nun “Kurumsal Risk Yönetimi: Bütünleşik Çerçeve” modeline göre kurumsal 
risk yönetimi, değer yaratmayı ve değer korumayı etkileyen riskleri ve fırsatları ele alıp işlemekte ve şu 
şekilde tanımlanmaktadır: Kurumsal risk yönetimi, bir kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek 
potansiyel olayları tanımlayan, risk alma istekliliği (risk iştahı) sınırları içinde yöneten ve kurum hedef-
lerinin başarılması konusunda makul derecede güvence sağlayan, kurum genelinde yapılandırılmış ve 
kurum yönetim kurulundan, yönetimden ve diğer personelden etkilenen bir süreçtir.¹
COSO’nun tanımında yer verilen “değer yaratma” ve “değer koruma” terimleri kamu sektöründe özel 
sektördeki gibi doğrudan doğruya ilgili olma özelliğine sahip değildir. Ancak bu tanım, olabildiği ka-
dar çok sektörü ve organizasyon türünü kapsamak amacıyla bilerek geniş tutulmuştur. Aslında tanımın 
kamu sektörü kurumlarına bütünüyle uygulanabilmesi için, “değer yaratma” ve “değer koruma” terim-
lerini “hizmet yaratma” “hizmet sürdürme” terimleri ile değiştirmek mümkündür.² COSO’nun kurumsal 
risk yönetimi tanımından da anlaşılacağı üzere kurumsal risk yönetimi kurumsal hedefler odaklıdır ve 
riskleri sadece kurumun başarısına zıt şeyler olarak görmeyip, gerekli zamanlarda ve durumlarda doğru 
riskleri alarak kurumu hedeflerine ulaştırmayı amaçlamıştır. ³

 ¹ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Enterprise Risk Management-Integrated Framework, USA, 2004.
  ² INTOSAI GOV9130, Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi-Kurum Risk Yönetim Hakkında Tamamlayıcı Ek Bilgiler, INTOSAI  Mesleki Standartlar Komitesi, 2007, 
s.5. (Erişim) http//www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?
 ³ Emrah Tekgül, Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Zekası, (Erişim) http//www.denetimnet.com/pages, 13 Mart 2010.
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COSO’nun KRY tanımı, kurumlarda/işletmelerde risk yö-
netiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bir temel 
oluşturmaktadır. Tanımda yer verilen kavramlardan hare-
ketle KRY’nin önemli özellikleri ve kapsamı aşağıda açık-
lanmıştır:

1.1. KRY Dinamik Bir Süreçtir: 
KRY sürekli ve akışkan bir süreç-
tir. KRY bir olay veya durumdan 
oluşan bir etkinlik değil kurum 
faaliyetlerinin içinde yer alan bir 
eylemler serisidir. KRY bütün 
kurumda süregelen ve devam 
eden bir süreçtir. Sabit olmayıp 
yapılan işlerdeki devamlılığın ve 
yinelenen etkilenmelerin sonu-
cudur. KRY uygulamalarına ait 
sistemler, kurum faaliyetleri ile 
birbirine geçmiştir ve temel  ku-
rum  amaçları  için  mevcuttur.⁴

1.2. KRY Kurum Personelinden 
Etkilenir: KRY, kurumun her se-
viyesindeki personelinden et-
kilenir. KRY, kurumun yönetim 
kurulundan, yöneticilerinden ve 
diğer personelden etkilenir. Yö-
netim kurulu KRY’nin en önem-
li öğelerinden birisidir. Bunun 
yanısıra stratejileri, işlemleri ve 
politikaları onaylayan yöneticile-
rin de KRY üzerinde etkileri faz-
ladır. Her birey iş yerine kendine 
has tecrübe ve teknik becerileri 
ile gelir ve farklı ihtiyaç ve önce-
likleri vardır. Bu faktörler KRY’yi 
hem etkiler hem de ondan etki-
lenir. Her  bireyin  olaylara  farklı  
bir  açıdan  yaklaşması,  o  bi-
reyin  riski  nasıl  tanımladığını, 
değerlendirdiğini  ve  tepki  ver-
diğini  etkiler.⁵

1.3. KRY  Kurumun Her Sevi-
yesinde Uygulanır: KRY kurum 
genelindeki faaliyetlerle ilgilidir 
ve kurumun tamamında uygu-
lanır. KRY’yi uygularken kurum-
da yürütülen bütün faaliyetlerin 
değerlendirilmesi gerekir. KRY 
stratejik planlama ve kaynak-
ların dağıtımından, mal/hizmet 
sunumuna ve insan kaynaklarına 
kadar kurumun her seviyedeki 
işlemlerini ilgilendirir. Ayrıca, ku-
rum hiyerarşisinde veya organi-
zasyon şemasında kesin bir yeri 
olmayan bazı özel projelerde ve 
yeni girişimlerde de uygulanabi-
lir. KRY, kurumun tüm risklerine 
tek bir portföy olarak bakmayı 
gerektirir. Buna her  yöneticinin 
belirli  bir  bölüm,  işlem  veya  
başka  faaliyet  için  risk  değer-
lendirmesi  yapması  dahil olabi-
lir. İlgili  değerlendirme  nicelik  
veya  niteliğe  göre  olabilir.  Ku-
rumun  her  bir müteakip  seviye-
sinin  birleşik  bir  bakış  açısı  ile  
üst  yönetim,  kurumun  tüm  risk 
profilinin,  kurumun  risk  iştahı  
ile  orantılı  olduğunu  sağlamalı-
dır.  Yönetim  birbiriyle bağlantı-
lı  riskleri, kurumun  risk portföy 
perspektifinden değerlendirir. 
Kurumların her bir bölümünde-
ki risk, bölümün risk  toleransı  
içinde olabilir. Fakat bu risklerin  
toplamı kurumun bütün olarak 

almayı arzu ettiği orandan  faz-
la olabilir. Veya tam  tersi olarak, 
olası olaylar başka bir  etkiyi or-
tadan kaldırmazsa kurum  için 
kabul  edilemez bir  riski temsil 
edebilir. Birbirleriyle ilgili riskler 
tanımlanması ve risklerin topla-
mının kurumun arzuladığı risk 
oranıyla aynı düzeyde olması 
için buna göre değerlendirilmesi 
gerekir. ⁶

Kurumun var olan değerlerinin 
korunması ve maksimize edil-
mesi ile ilgili tüm karar ve faa-
liyet süreçleri KRY’nin kapsamı 
içerisindedir. Bu süreçlerden 
bazılarını aşağıdaki Şekil-6’da 
görmek mümkündür. KRY daha 
önce de ifade edildiği gibi aşağı-
daki şemada belirtilen süreçlerin 
entegrasyonunu sağlamayı he-
deflemektedir. Böylelikle kurum 
içerisinde birbirinden bağımsız 
şekilde işleyen farklı risk yönetim 
sistemlerinin riskleri bir bütün 
olarak görmeleri ve böylelikle 
daha az maliyetli ve daha etkin 
entegre risk yönetim çözümleri-
nin geliştirilmesi sağlanabilmek-
tedir. ⁷

  ⁴PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,, s.18.
 ⁵ Küçük Yılmaz, a.g.e., s.50.
  ⁶TÜRK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ, Kurumsal Risk Yönetimi, Yayın No:TÜSİAD-T/2008-2/452, İstanbul, Graphis Matbaası, Şubat, 2008, s.18.
  ⁷Tamer Saka, “Küresel Sermayeyi Beklerken Değişen Yönetim Faktörleri ve Kurumsal Yönetim”, Kalder-Türkiye Kalite Derneği, 15. Kalite Kongresi, Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 22 Kasım 2006, 15.
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KRY
 
Çevre Sağlığı

Mühendislik Standartları
 
Yasalar/Uygunluk
 
Fiziki Güvenlik

Finansal Risk Yönetimi
 
Bilgi Güvenliği
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 
Kriz Yönetimi
 
İmaj/İtibar Yönetimi
 
Sigorta
 
Sosyal Sorumluluk
 
İş Devamlılığı

1.4. KRY Strateji Belirlemede Kullanılır: Kurum öncelikle mis-
yon ve vizyonunu belirler. Daha sonra misyon ve vizyonun 
gerçekleştirilmesini sağlayacak stratejik amaç ve hedefler 
belirlenir. Sonrasında ise stratejik amaç ve hedeflerin ger-
çekleştirilmesi için kullanılacak genel strateji ve alt stratejiler 
belirlenir. KRY, amaçların/hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
kullanılabilecek alternatif stratejilerin risklerini ve fırsatlarını 
değerlendirir. Böylece kurum tarafından alternatif stratejiler-
den en uygun olanının belirlenmesini ve seçilmesini sağlar. ⁹
 
1.5. KRY Kurumun Risk İştahını Esas Alır: KRY riskleri risk 
iştahı (risk alma isteği/arzusu, risk istekliliği) doğrultusunda 
yönetmek için tasarlanmıştır. Risk iştahı, geniş anlamıyla bir 
değeri elde etmek için bir kurumun almayı kabul ettiği risk 
oranı ya da seviyesidir. Kurumun risk yönetim felsefesini yan-
sıtır ve buna karşılık kurumun kültürünü ve yönetim tarzını et-
kiler. Kurumlar arzulanan riski yüksek, orta, düşük gibi nitelik 
bakımından veya büyüme hedeflerini ve risk getirisini yansıtıp 
dengeleyerek nicelik bakımından sınıflandırabilir. ¹⁰

1.6. KRY Makul Güvence Sağlar: KRY, kurum hedeflerinin 
başarılacağına ilişkin makul düzeyde güvence sağlar. Makul 
düzeyde güvence, geleceğin belirsizliği ve risklerin gelecekle 
ilgili olmasından dolayı önceden kesin bir tahmin yapılama-
yacağı gerçeğine dayanır. Ayrıca insan doğasından kaynakla-
nabilecek; hatalı risk değerlendirme ve risk tepkisi kararı alma 
gibi nedenlerle KRY sistemi ne kadar iyi kurulursa kurulsun 
belli bir takım sınırlılıkları vardır.  ¹¹

  ⁸ Saka, a.g.m., s.15.
  ⁹ PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,, s.19.
  ¹⁰ Türk Sanayici ve İşadamları Derneği, a.g.e, s.19.
  ¹¹ Pehlivanlı, a.g.e., s.68.

1.7. KRY Amaçlara Ulaşmak İçin Bir Araçtır: KRY amaç değil 
amaca ulaşmak için bir araçtır.  KRY, kurum misyonunun, viz-
yonunun ve stratejik amaç/hedeflerin belirlenen stratejilere 
ve risk iştahına uygun olarak gerçekleştirilmesine katkı sağ-
layan ve bunları destekleyen bir yönetim aracıdır. Bu nedenle 
KRY’nin kendisi asla bir sonuç ya da amaç değildir. 
Kurumların amaçları/hedefleri genel olarak;
1.)Stratejik, 
2.)Operasyonel, 
3.) Raporlama, 
4.)Uygunluk, 
olmak üzere dört sınıfa ayrılmaktadır. KRY’nin kurumların güvenilir raporlama,  mevzuata uygunluk ko-
nularında hedeflerine ulaşmasında güvence sağlaması beklenebilir. Bu konulardaki hedeflere ulaşılması 
kurumun kontrolündedir ve kurumun bu konularla ilgili diğer faaliyetlerini nasıl uyguladığına bağlıdır. 
Fakat belli bir pazar payının kazanılması gibi stratejik hedeflerin ve  yeni  bir  ürünün  başarılı  bir  şe-
kilde  pazara  sunulması  gibi operasyonel  hedeflerin  başarısı,  her  zaman  kurumun  kontrolü  altında  
gelişmeyebilir. 

Şekil-6: Kurumsal Risk Yönetiminin 
Kapsamı ⁸
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KRY kötü yargı ve kararları veya operasyonel hedeflerin başarısızlığa uğramasına neden olabilecek dış 
etkenleri önleyemez. Fakat yönetimin daha iyi karar verme şansını arttırmaktadır. Bu amaçlar için KRY 
yöneticilere ve yönetim kuruluna,  kurumun hedeflerine zamanında ulaşması yolunda nerede olduklarını 
belirtmek konusunda makul bir oranda güvence vermektedir. ¹²

KRY esasında,  işletme riskleri  için kapsamlı risk yönetimi yaklaşımının en son adıdır. Bu kavram, önce-
sindeki geleneksel risk yönetimi, işletme risk yönetimi, bütünsel risk  yönetimi ve  stratejik  risk  yöne-
timi  gibi  uygulamaları  da kapsamaktadır. Bu kavramların her biri biraz farklı odaklara sahip olmasına 
rağmen, her kavramın yükselişinde  işletmelere  ilişkin  dikkate  alınan  konulardaki  risk  unsurları  ve 
genel  içerik  oldukça  benzerdir. KRY,  risk yönetiminin evrimsel  gelişiminde  bugün gelinmiş olunan 
noktadır. ¹³

  ¹² PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,, s.21.
  ¹³ Küçük Yılmaz, a.g.e., s.48.

Kurumların  karşı  karşıya  olduğu  mevcut  ve  olası  riskler  doğaları  gereği dinamik, hareketli ve yüksek 
derecede birbirine bağlıdır. Farklı bileşenlere ayrılamaz ve birbirinden bağımsız şekilde yönetilemezler. 
Günümüzde kurumlar değişken bir çevrede faaliyet göstermektedirler ve bu çevrede risk portföylerini 
oluşturmak ve yönetmek için çok daha bütünsel bir yaklaşım gerekmektedir. Bu gerekliliğin  farkında 
olmayarak ve geleneksel  tarzda  yönetilen  işletmeler  silo-bazlı  kapsamda  riskleri  yönetmektedirler: 
Piyasa, kredi ve operasyonel  riskler  ayrı  ayrı  ele  alınır ve  sıklıkla kurum  içinde  farklı bölümlerce  yö-
netilir.  Örneğin,  kredi  uzmanları  hata  riskini  değerlendirir,  ipotek uzmanları ön ödeme riskini analiz 
eder, aktüerler (sigorta  istatistikleri uzmanları) borç, ölüm ve diğer  sigorta  risklerini yönetir,  finans ve 
denetim gibi kurumsal  fonksiyonlar diğer operasyonel riskler olarak ele alınır ve iş risklerini üst yöne-
ticiler belirler. ¹⁴

KRY, işletmenin amaçlarına ulaşmasını etkileyen risklerin belirlenmesinde, analizinde,  önem sırasına 
göre sıralandırılmasında ve  belirlenen  risklere  karşı  önemli hedefleri, ilgili projeleri ve günlük faali-
yetleri göz önünde bulundurarak gerekli tepkinin verilmesinde, işletme  büyüklüğüne  ve  misyonuna  
bakmaksızın,  tüm  işletmelere kapsamlı  ve  sistematik  bir  şekilde  yardımcı  olan  bir  yaklaşımdır.  KRY,  
işletmelerde ortaya çıkan belirsizlikleri en etkili biçimde yönetme becerilerini geliştirmektedir. KRY be-
lirsizliklerle  bunlara  bağlı  olan  risklerin,  fırsatların  ve  işletmenin değerini arttırma kapasitesinin daha 
etkin bir şekilde kullanmasına olanak tanımaktadır. ¹⁵

2. KRY ve Genel Yönetim Süreci İlişkisi
KRY, yönetim sürecinin bir parçası olduğu için, KRY yapısı kapsamında, belirli yönetim faaliyetlerini 
içermektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gerekli nokta, KRY’nin tüm yönetim faaliyetlerini içermiyor 
olmasıdır. Örneğin, kurum/işletme amaçlarının belirlenmesi, kurum/işletme yönetiminin önemli bir so-
rumluluğu olup kurum stratejisi ile önemli derecede bağlantılı iken, bu faaliyet KRY’nin kapsamında yer 
almamaktadır. Benzer olarak risk tepkileri, risklerin değerlendirilmesi ve analizine dayanmaktadır. Bu 
KRY’nin bir parçasıdır ama burada belirli bir risk tepkisi seçilmez. Tepkilerin seçilmesi yönetimin kararı-
dır ve dolayısıyla seçilmesi ve uygulanması yönetim faaliyetidir. KRY ise tepki alternatiflerini belirler ve 
önerir. Bu durum aşağıda Tablo-6’da gösterilmiştir. ¹⁶

¹⁷

  ¹⁴Küçük Yılmaz, a.g.e., s.54.
  ¹⁵Küçük Yılmaz, a.g.e., s.54.
  ¹⁶Küçük Yılmaz, a.g.e., s.128.
  ¹⁷Küçük Yılmaz, a.g.e., s.128.
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3. KRY’nin Etkinliği

  KRY bir süreç iken, “etkinlik” bu sürecin belli bir noktasındaki durum ya da haldir.  Kurum amaçlarına 
en etkili şekilde ulaşabilmesi KRY’de yer alan bileşenlerin birbirleri ile olan ilişkisinin etkin kurulumu ile 
mümkün olabilir. KRY’nin “etkin” olup olmadığına karar vermek için sözü geçen sekiz bileşenin mevcut 
olduğunu ve etkin bir şekilde işleyip işlemediğini değerlendirmek gerekir. Nitekim bu bileşenler KRY’nin 
etkinlik kriterleridir. Bileşenlerin mevcut ve etkin olmaları için hiç maddi zayıflık olmamalı ve alınan risk 
istenen seviyede olmalıdır. KRY tüm dört amaç kategorisinde etkin ise, yönetim makul bir güvenceyle 
aşağıdakileri varsayabilir:

• Kurumun stratejik hedefleri gerçekleştiriliyor,
• Kurumun operasyonel hedefleri gerçekleştiriliyor,
• Kurum güvenilir raporlama yapıyor,
• İlgili kanun ve düzenlemelere uyuluyor. ¹⁸

COSO’nun KRY modeli, çapı ve büyüklüğü fark etmeksizin bütün kurumlarda/işletmelerde uygulanabi-
lir niteliktedir. Küçük ve orta ölçekli kurumların uygulama aşamalarındaki faktörler büyük işletmelerden 
farklı olabilir. Ancak bu, verimliliği ve etkililiği olumsuz yönde etkilemez. KRY modeli, küçük işletmeler-
de büyük işletmelerdekilere göre daha az biçimsel, resmi ve yapılandırılmış olabilmektedir. Ancak temel 
içerik büyüklük fark etmeksizin her kurum için hazır olmalıdır. ¹⁹

KRY, bir kurumun tamamını bağlayıcı olarak tasarlanır. Bunu yapabilmek için de uygulamalar genel iş-
letme üniteleri içinde incelenir. ²⁰

4. KRY’de Başarı İçin Kritik Faktörler

KRY’nin kurumlarda/işletmelerde tasarlanmasında ve uygulanmasında başarılı olmak için dikkat edil-
mesi gereken bazı kritik faktörlere aşağıda yer verilmiştir: 

KRY üst yönetim tarafından sahiplenmelidir. KRY’ye ilk geçiş aşamasında ve daha sonra KRY’nin uygula-
ma aşamalarında öncelikle üst yönetimle iyi bir iletişim kurulması gereklidir. KRY çalışmalarının mümkün 
olan en üst düzey yöneticiyle birlikte planlanması ve uygulanması KRY’nin başarı şansını artıracaktır. ²¹  
Kurum üst yönetiminin KRY hakkında bilgili olmaları ve onun stratejik değerini takdir etmeleri gerekir. 
Bu amaçla onlara yeterli bilgi materyali sağlanmalı ve gerekirse üst yönetim KRY hakkında bağımsız dış 
uzmanlardan danışmanlık almalıdır. ²²

  ¹⁸ PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,, s.27.
  ¹⁹ Küçük Yılmaz, a.g.e., s.104.
  ²⁰ PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,, s.29.
  ²¹ Özer, a.g.e., s.453.
  ²² Kileci, a.g.e.s.72.
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KRY uygulamalarının kurum için-
de üst düzeyde ve bağımsız bir 
sahipliğinin belirlenmiş olması 
gerekir. KRY’nin başarılı olarak 
uygulanabilmesi için en önemli 
faktörlerden birisi kurumsal risk 
yöneticisinin kurumun tamamı 
ile bağlantılı olacak şekilde ve 
doğrudan en üst yöneticiye bağ-
lı olarak organizasyon içerisin-
de yer almasıdır. Kurumun bü-
tün birimlerini kapsamayan bir 
risk yönetimi, kapsam dışındaki 
birimlerin risklerini de yönete-
meyecektir.  Risk yönetiminden 
sorumlu yönetici, yürüteceği ça-
lışmanın amaçlarını belirlerken 
diğer birimlerin risk yöneticilerini 
de sürece dahil etmeli ve zaman 
içinde risk değerlendirme bulgu-
larını kurum risk kütüğü içerisine 
koymalıdır. ²⁴

KRY uygulamalarının sistematik 
ve sürekli olmasının sağlanması 
gerekir. KRY’nin işleyen bir süreç 
olduğunun ve düzensiz aktivite-
lerle ve girişimlerle sınırlı olmadı-
ğının kabul edilmesi ve tanınma-
sı gerekir. ²⁵ Bu kapsamda KRY 
kavramlarının ve prensiplerinin 

 ²³ Kileci, a.g.e.s.71.
 ²⁴  Özer, a.g.e., s.453.
 ²⁵ PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,, s.16.
 ²⁶ Türk Sanayici ve İşadamları Derneği, a.g.e, s.55.
 ²⁷ Kileci, a.g.e. s.73.
 ²⁸ PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,,  s.16.

işleyen ana iş süreçlerine enteg-
rasyonu sağlanmalıdır. ²⁶

Etkili iç iletişim ve raporlama ka-
nallarının oluşturulması gerekir. 
Dahili bilgi akışı KRY’nin başarılı 
olmasında esastır. Bu nedenle, 
KRY’yi tasarlarken üst yönetimin 
bileşik iletişim ve raporlama uy-
gulamalarının tesis edilmesine 
fazladan önem vermesi gerekir. 
Üst yönetim kendi açılarından 
dahili raporlama yollarının kali-
tesini analiz etmeli ve stratejik 
amaçlar için materyal olan risk 
hakkındaki bilgilerin yukarıya 
yönlendirileceğine ve onların 
dikkatine sunulacağına ikna ol-
malıdır. ²⁷  Tüm organizasyondan 
gelen ham veri topluluğunun 
kontrolü için bilgi yönetiminin 
kurulması ve risk yönetimi bilgi-
sinin etkin iletişimi sağlanmalıdır. 
²⁸

• KRY’nin etkin bir şekilde tesis 
edilmesi ve işletilmesi için ge-
rekli kaynakların KRY’ye tahsis 
edilmesi gerekir. KRY’nin etkin 
bir şekilde kurulabilmesi için 
başta nitelikli personel kaynağı-

na ihtiyaç vardır. Risk yönetim 
tekniklerini ve iş süreçlerini an-
layarak risk yönetim çabalarına 
liderlik edebilecek kalitede insan 
kaynaklarına sahip olunması ge-
rekir. Bu nedenle gerek personel 
kaynağının eğitim ihtiyacının 
giderilmesinde gerekse KRY or-
ganizasyonunun ve kültürünün 
oluşturulmasında gerekli mali 
kaynakların KRY’ye tahsis edil-
mesi gerekir.

• Kurumdaki birimlerin ve per-
sonelin genel performanslarının 
değerlendirilmesinde KRY uy-
gulamalarındaki performansları 
önemli bir unsur olarak dikkate 
alınmalıdır. Böylece birimlerin ve 
personelin KRY sürecinin başa-
rısına katkı sağlamaları özendi-
rilmelidir. Benzer şekilde başa-
rılı KRY uygulamaları birimlere 
ve personele duyurulmalı ve bu 
başarılar ödüllendirilmelidir. Ba-
şarılı KRY uygulamaları sonucu 
sağlanan tasarruflar başarı hikâ-
yeleri olarak personele duyurul-
malıdır.
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• KRY sürecinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla iç ve dış denetim faaliyetlerinden destek sağlanmalıdır. 
KRY işleyen bir süreç olduğu için  süreçte çıkan sorunlar kurum içerisinde oluşturulacak iç denetim bi-
rimi tarafından sürekli olarak izlenmelidir. Aynı gerekçeyle KRY belli dönemlerde dışarıdan alınacak dış 
denetim hizmetleriyle de sürekli izlenmelidir.

• KRY en üst yöneticiden en alttaki personele kadar tüm kurum personeli tarafından anlaşılmalı ve 
desteklenmelidir. Bu çerçevede tüm personelin KRY’nin uygulanmasında ve desteklenmesindeki görev, 
yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanmalı ve tüm personele duyurulmalıdır. Personelin KRY 
kapsamındaki görev, yetki ve sorumluluklarını içselleştirmesi için gerekli eğitim faaliyetleri düzenlen-
melidir.

• Kurumda en başta üst yönetim olmak üzere tüm personel tarafından benimsenen ve içselleştirilen bir 
KRY kültürü oluşturulmalıdır. Bu kapsamda KRY sürecinde kullanılan her türlü yöntem ve uygulamanın 
tüm personel tarafından aynı şekilde algılanmasını sağlamak amacıyla risk, risk yönetimi, KRY ve iç 
kontrol hakkında ortak tanım ve terminolojinin oluşturulması gerekir. Bu çalışmalar yazılı politika belge-
leri, düzenlemeler, prosedürler, rehberler ve personel eğitimleri gibi araçlarla sağlanabilir. Bu çalışmalar 
KRY uygulamalarında ortak bir dil yaratacağından KRY kültürünün kurumda oluşturulmasına da katkı 
sağlayacaktır.

• Kurum üst yönetimi tarafından kurumun genel risk iştahı seviyesinin belirlenmesi gerekir. Benzer şekil-
de iş süreçlerindeki risk tolerans seviyelerinin de süreç yöneticilerince belirlenmesi ve ilgili personellere 
duyurulması gerekir. ³⁰

• KRY’nin tasarlanması ve uygulanmasından sonra KRY’nin kurumdaki gelişimini ve ilerlemesini izleye-
bilmek için iyi açıklanmış performans çıktıları ve fayda ölçümleri geliştirilmelidir. ³¹

29 Türk Sanayici ve İşadamları Derneği, a.g.e, s.56.
30 PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,, s.16.
31 PriceWaterhauseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, a.g.e.,, s.16.
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Karacan Akademi- Eğitimci

YENİ BİR FİNANSMAN MODELİ: 
GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI

Gayrimenkul Sektörü ve 
Finansmanı

Son yıllarda yenilenen alt yapısı, 
köprüleri, oto yolları, geliştirilen 
çağdaş konut siteleri, büyük ve 
modern AVM’leriyle, zengin bir 
gayrimenkul portföyüne sahip 
olan ülkemizde, modern kent-
lere sahip olmak ve vatandaşa 
güvenli bir konut edindirebilmek 
ve bunun finansmanını kolaylaş-
tırmak için projeler geliştirmek 
kurum ve kuruluşların en önemli 
sorumlulukları arasındadır. 
Bu projeleri hayata geçirmek bü-
yük bir kaynak ve finansman ih-
tiyacını da doğuruyor.
Bankaların 20 yılı aşan vadeli 
kredileri, TOKİ projeleri, Emlak 
Konut ve bazı büyük şirketlerin 
20 yılı aşan vadeli konut satışları 
ve Konut sahibi olmak için en az 
3 yıl bir bankada hesap açtıran 
vatandaşa yapılan devlet katkı-

sının 15.000 TL’ye kadar çıkma-
sı bugüne kadar atılmış önemli 
adımlardır. 
Sermaye Piyasası Kurulunun 
yaptığı yeni yasal düzenleme-
lerle alt yapısı güçlendirilen ve 
ülkemizde yeni bir finansal ürün 
olan “Gayrimenkul Sertifikaları” 
da yukarıda belirttiğim ihtiyacın 
yeni ve önemli bir ürünüdür. 

Gayrimenkul Sertifikası 
Nedir?

Gayrimenkul sertifikası, İhraççı-
ların inşa edilecek veya edilmek-
te olan gayrimenkul projelerinin 
finansmanında kullanılmak üzere 
ihraç ettikleri, gayrimenkul pro-
jesinin belirli bağımsız bölüm-
lerini veya bağımsız bölümlerin 
belirli bir alan birimini temsil 
eden nominal değeri eşit serma-
ye piyasası aracıdır.

Gayrimenkul sertifikaları 
ne gibi avantajlar

 sunmaktadır?
Vatandaşlarımıza hem konut 
projelerinde oluşan değer artış-
larından yararlanma olanağı su-
nan, hem de konut satın almayı 
kolaylaştıran bir tasarruf ve aynı 
zamanda bir yatırım aracı olan 
Gayrimenkul Sertifikaları, inşaat 
projesi geliştirecek şirketlerimiz 
için de önemli bir finansman 
kaynağıdır. Bu çerçevede gay-
rimenkul sertifikası satışından 
toplanan para yalnızca o proje-
nin finansmanında kullanılacak, 
projenin tamamlanma düzeyine 
göre inşaat şirketine aktarıla-
caktır. Ayrıca Kentsel dönüşüm 
alanlarındaki projelerin hızla ta-
mamlanmasında ihtiyaç duyulan 
kaynağı sağlayacak yeni bir fi-
nansman yöntemi olması açısın-
dan bakıldığında önemi daha da 
artmaktadır.
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Gayrimenkul Sertifikaları 
Nasıl ve Nereden

 alınacak?

Bir ev alacak kadar birikime sa-
hip olmayan yatırımcı vatandaş-
lar Gayrimenkul Sertifikası ile 
küçük paylara bölünen büyük bir 
projeye ortak edilir. Örneğin 500 
bin TL’lik ev için yeterli birikime 
sahip olmayan, ancak 100 bin 
TL’si olan ve bu birikimini gay-
rimenkul sektöründe değerlen-
dirmek isteyen yatırımcılar belirli 
garantörlükler altında, yatırım 
kuruluşları aracılığıyla Gayrimen-
kul Sertifikası alarak birikimlerini 
değerlendirebilir. Yatırımcı proje 
süresi boyunca sertifikasını şef-
faf bir Pazar yeri olan Borsa’da 
satabilecek ve böylece dilediği 

zamanda nakde dönme imkânı 
bulabilecek. 
Proje bitiminde daireler bazında 
güncel değerleme raporu hazır-
lanacak ve bu değerler üzerin-
den ise konutun satışından elde 
edilen hasılattan hissesi oranın-
da alabileceği gibi, yeterli serti-
fika miktarına ulaşan yatırımcılar 
dilerlerse dairenin kendilerine 
satışını da talep edebilecekler. 

Gayrimenkul Sertifikaları 
ve Değerleme Sektörü

Gayrimenkul Sertifikası yatırım-
cılarının çıkarlarının ve menfa-
atlerinin korunması ve kurumsal 
yönetim ilkeleri kapsamında, 
Sermaye Piyasası Kurulunca alın-
mış önlemlerden biri de Gay-
rimenkullerin ve Gayrimenkul 

Projelerinin periyodik aralıklarla 
Sermaye Piyasası Kurulu tara-
fından yetkilendirilmiş bağımsız 
değerleme şirketleri tarafından 
aktüel değerlerinin raporlanma-
sıdır. Çünkü söz konusu sertifika-
ların ve bağımsız bölümlerin sa-
tışında ve itfasında hazırlanacak 
değerleme raporlarında takdir 
edilen değerler referans olarak 
alınacaktır. Bu çerçeveden ba-
kıldığında Gayrimenkul Sertifi-
kalarının, değerleme sektörünün 
ivme kazanmasında ve gelişme-
sinde önemli bir reform niteliği 
taşıdığı görülen bir gerçektir. 

Dolayısıyla sektördeki rahatlatıcı 
bu model, uygulandığı ve geliş-
tiği takdirde hem vatandaş hem 
inşaat firmaları için win-win yak-
laşımı söz konusu olacak. 
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Ankara’da ikâmet eden, tek elin 
parmaklarını geçmeyen yıldır 
kahve içen, kahveciliği global 
olarak kovalayan, self-educat-
ed olmanın zorluklarını bilen, 
deneyimlerini kahve ilgililerine 
aktarmak isteyen, sormayı asla 
bitirmeyecek olan snob bir 
stajyer doktor, ev demle
yicisi. 

Öncelikle şunu bilmekte yarar var, 
bir işin üçüncü dalgası gelmişse, 
birinci ve ikinci dalgayı geliştir-
mek yahut eksiklerini gidermek 
adına gelmiştir. Bir gelişim tren-
di vardır ve kalite standartlarını 
daha üst eşiklere çekmek müm-
kündür. Üçüncü dalga kahve kay-
gısında olmak, ancak önceki sis-
temlerdeki eksiklikleri/yanlışları 
bilip; bunu gidermek niyetinde 
olmak ile mümkün. 
Kronolojik olarak, Birinci dalga 
kahve, Maxwell House’taki ba-
baların bulduğu kahve blendini 
250.000 dolarlık bir reklam büt-
çesi ile tanıtıp, öğütülmüş halde 
kutulayıp satmaları ile başlıyor. 
Percolator altına teneke kutudaki 
öğütülmüş kahveyi koyup, ocağa 

bırakıp demlenmesini bekliyor-
sunuz, bir nevi kendi işini göre-
bilen bir çay demlemek gibi. 
Firmanın, 1953  yılından bir rek-
lamı: 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=T5_0iG7YP5Y
Sonrasında, sahneye patenti 
1903’te alınan, I. Dünya Savaşı’n-
da Amerikan askerlerince de kul-
lanılan Instant Coffee çıkıyor. Bu 
akımın inovasyonu da Nestle’nin 
Nescafe`sinin oluyor. Azımsa-
namayacak başarı, günümüzde 
de “şuradan bi’ kahve versene” 
diyenlerden ziyade Nescafe is  
teyenler çoğunlukta. Sıcak suyu 
üstüne ekle, karıştır. Bu kadar. 
Böylesine basit yapılabilen bir 

içeceğin tutulmaması da bek-
lenemez zaten. 1900 yılından 
1970’e kadar dünyadaki üretilen 
tüm kahvelerin %30’undan fazla-
sı Instant Coffee olarak satılmış. 
Sıkılmadıysanız, lütfen şunu izle-
yin, bu Instant Coffee kahve nasıl 
üretiliyor, kahve madem katı ve 
suda tamamen çözünebilen bir 
şey değil, nasıl oluyor da bardak-
ta çözünmeyen partikülsüz kala-
biliyor sorusunun cevabını veren 
bir video: 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4G5LcVUcWAg

Özetle: kahve kavruluyor, demle-
niyor, ısıtılıp marmelat kıvamına 
gelene kadar yoğunlaştırılıyor, 
-40°C sıcaklığa kadar indirilip 
donduruluyor, ardından partikül 
haline getirmek için kırılıyor. Pa-
ketlere doldurulup satılıyor.

ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVECİLİK, KAHVENİN 
KENDİSİ, GEÇMİŞİ, MUHTEMEL GELECEĞİ
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Birinci dalgadaki en majör sorun 
kahve çeşitlerinin marka bazalın-
da sabit kalması. Kahvede değil, 
kahve markalarında limitli kalın-
mış. En büyük kazanım ise kah-
ve içen kitleler kazanılması. Zira, 
dalgalar, ancak yanında sürükle-
yecekleri varsa anlamlı.

İkinci dalga radikal bir adım, bu 
akımın başı çekenleri eski kah-
veleri “kötü” olarak tanımlıyor. 
Zanaatkârların hakim olduğu, 
kahve kavurmacılığı ve 
kahvelerin orijinleri önem kaza-
nıyor. Kahve dükkanları açılıyor, 
kahvenin kendisi konuşulmaya 
başlanıyor, Light/Medium/Dark 
roast tabirleri ile kavrulmuş kah-
veden; kahvelerin geldiği ülkeler 
aracılığıyla da yeşil çekirdek-
ten söz ediliyor. Bu faza nitelikli 

kahvenin be-
bek adımları 
da denilebilir. 
Espresso, Cafe 
Latte, French 
Press ve daha 
nicesi sözcük 
dağarcıklarına 
katılıyor. Ve şu 
andaki ülkede 
Nescafe ’den 
sonra bilinirli-

ği en çok olan Starbucks, 1971’de 
küçük bir dükkan olarak Seatt-
le’da kuruluyor. Sonrası zaten 
mâlum, Kuveytli Al-Shaya grup, 
memleketin kahvecilik tanımla-
rıyla oynuyor, alışkanlıkları de-
ğiştirip Starbucks’ı bir kült haline 
geliyor. 
 
Birinci neslin Nescafe’si, İkinci 
neslin Starbucks’ı oluyor denilse 
yeri. bu iki dalganın neden eksik 
kaldığı akıllara ilk olarak bu keli-
meleri getirmesiyle bile ıspatla-
nabilir.
Üçüncü dalga kahvede bana 
göre en önemli olay nitelikli kah-
venin sahneye çıkması. SCAA 
tarafından belirli puanlama kri-
terlerine göre değerlendirip, 100 
üzerinden 80 puan almış kahve-
leri nitelikli diye tanımla
yabiliyoruz ve elin tersiyle iter 

gibi 80 puan altını ligin alt 
kümelerine atıyoruz. Mar-
keting işleri ikinci dalgada 
kalsın, biz artık üretime 
bakalım, kullanıcı deneyi-
mine yönelelim, süreçleri 
transparanlaştıralım diyen 
bir dalgadır üçüncü dal-
ga. Kahvenin kendisinden 
başka baskılayan olmasın, 
şuruplar gitsin, şeker koy-
mayalım, tadım notları ile 
deneyimi güçlendirelim, 

erişimi çoğaltalım, onlarca yıllık 
demleme ekipmanları olan Kali-
ta Wave, Hario V60 ve Misarashi 
filtreleri, Chemexler çıksın raf-
ların üstüne. Kahve/Su oranına 
hep bakalımcılık, yani  altın stan-
dart bardak kahveye ulaşalımcı-
lıktır da üçüncü dalga. 
İkinci dalga gibi, yine kahveciler 
bu dalganın bayrak taşıyıcısı ol-
muş, Stumptown, Intelligentsia 
ve Counter Culture Coffee stan-
dartları eriştiğimiz noktaya ge-
tirmiştir. Fakat yine kapitalizm, 
bu iki zincir de ikinci dalga kah-
veciliğin öncüsü olan Peet’s Cof-
fee & Tea tarafından alınmıştır. 
Üçüncü dalgada bir cafeye gi-
dip oturalım, sohbet muhabbet 
olsun, yanında da kahve içelim 
yerine; şu kahveyi içmeye şura-
ya gidelim, sohbet muhabbet de 
ederize dönüş vardır.
Kahve meyvesinin toplanma-
sından tut, kahvenin yetiştiği 
yükseklik, varyetesi, kahve çe-
kirdeğine ulaşana kadar uzanan 
serüven, işlenme methodları, 
uygulanan fermantasyonlar, ku-
rutma süreleri, hasatın zamanı, 
çiftçinin kim olduğu yahut hangi 
kooperatif olduğu, yeşil kahve-
nin tedarikçisi… Zrilyon tane bilgi 
sağlanabilen bir noktaya gelin-
miş olundu. 



Form Gayrimenkul

Her ne kadar protest yaklaşımlar olsa da SCAE ve SCAA bu sene Specialty Coffee Association ismi al-
tında birleşti. Artık bilgi, standart, prosedür birliği var.

Üçüncü dalgayla soru işaretlerinin ortadan kalkması, talebin netleşmesi beklenirken; aksine, yeni kontrol 
edilebilir parametrelerin gelmesiyle olsa gerek; durum oldukça karışık. 

Temel olarak böyle evinde kahve demleyen, meraklı bir ademoğlu olarak söyleyeceklerim bu kadar. 
Burada naçizane tavsiyelerimi yazdım, editorial olarak paylaşıp paylaşmamayı size bırakıyorum. :)
Yazardan ricalar;

- Bir kahveciye girince ve atmışyenlerden olmayın, ellerindeki kahveleri sorun, nerenin kahvesi old-
uğunu sorun. Kahve seçenlerden olun.

- Kahveye odaklanmaya çalışın. Her gün içtiğiniz diğer kahvelerden farklı bir şey üretmeye çalışan 
adamlar var karşınızda, nelere çabalamışlar, nasıl bir tad var. Bunu anlamaya çalışın.
- İçtiğiniz şey ekşi mi, yoksa acı mı? 

- Espressonuz zayıf mı yoksa tuzlu gibi mi? 

Doğru kahvecilere ulaşamamışsanız bile, bu noktaya ulaşana kadar kendinizi sorgulayabilirsiniz. 
- Kahvede mevcut olabilecek tadım notlarını merak ederseniz, SCAA’nın güncellenmiş tadım çarkı: 

http://www.scaa.org/chronicle/wp-content/uploads/2016/01/SCAA_FlavorWheel.01.18.15.jpg

Yine de, bunlara gömülüp kalmamak önemli, damağınıza ve burnunuza güvenin. Aroma ve tad 
duyusunu alabildiğince geliştirmeye çalışın. 
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- Kahvenizin üstüne kapak taktırmayın, aroma, kahve deneyiminizin yaklaşık %70’ini oluşturuyor. 
Olfaktör duyuyu her zaman ön plana alın.

- Üçüncü dalga kahve istiyorsan fakat yukarıdaki tanımlar uyarınca bir mekân ikinci dalga kahvecilik-
teyse, eleştirmekten ziyada tercih değiştirmeli. Bu kadar. Zaten ikinci dalga kahvenin önde gelenleri 
de üçüncü dalga kahveciliği rezerve ediyor. Kahveciliği zanaat olarak olmayacak yine muhteme-
len, Clover demleyecek kahveyi. Ama yine de, nitelikli kahvenin dahil olmasıyla yine büyük kitlelerin 
kahve deneyimi/bilgisi artacaktır.

- Evde yaptığınız kahve en iyi kahve. Evde kahve yapın. Nacizane, evde kahve demlemeciliği ile ilgili 
hesabımı Instagram’da @erenbrews yazarak bulabilirsiniz. Reklam gibi oldu ama, yine tercih sizin..

 
- Kahveyle kalın, Carbonic Maceration ile fermante edilmiş, bal işleme methodlu kahveleriniz bol 
olsun!

HERKESE KAHVE DOLU GÜNLER!
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