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Bir arada durabilmek 

ilerlemedir.
Birlikte çalışmak başarıdır.
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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,

2. sayıda sizlerle yine birlikteyiz. İlk sayının ardından 
sizlerden gelen olumlu geri dönüşler bizleri gelecek sayılar için 
umutlandırdı. Bu sayımızı da heyecanla hazırladık. Her satırını 
keyifle okumanız bir taraftan bilgilenir ve güncellenirken 
diğer taraftan hoşça vakit geçirmenizi sağlayacak konular 
bulmaya özen gösterdik. Dünyada ve ülkemizde tempolu 
ve gündemi sürekli değişen bir ayı geride bıraktık. Dünya ve 
ülke gündeminin hareketliliği ve ekomiye yansımalarını hep 
birlikte takip ediyoruz. Ülke içinde ekonominin canlanması 
amacıyla alınan önlemlere ilişkin düzenlemeler 2017 yılında 
da sürdürülmektedir. İnşaat sektöründe yabancıların taşınmaz 
alımını kolaylaştıracak KDV muafiyeti, konutlarda KDV 
indirimleri, uzun vadeye yayılan düşük faiz oranları bunlardan 
bir kaçıdır. Diğer taraftan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz 
Değerleme Sektörünün dünyada ve ülkemizde  uygulamaları 
üzerine bir yazı kaleme aldık. Sizleri dergimizle başbaşa 
bırakarak iyi okumalar dilerim.

Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle… 
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Değerli Okurlar Merhaba,

Dergimizin ilk sayısını Mayıs ayında çıkardık. Dergi çıkarmanın meşakkatli ve özen gerektiren bir 
iş olduğunu ayrıca önemli bir sorumluluk taşıdığını düşündüğümüzde, dergimiz açısından önemli 
bir aşamayı kat etmiş bulunuyoruz. Bunda elbette yapılan işin ciddiye alınması, özverili çalışma, 
gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getirme isteğimizin önemi büyüktür. 

Dergimizin 2.sayısında; sektörel olarak değerleme sektörü ile önemli haberler, Dünyada ve 
Türkiye’de taşınmaz değerlemesi, uluslararası değerleme kuruluşları, Avrupa ülkelerindeki taşınmaz 
değerlemesinin işleyişi, değerleme ve değerleme uzmanlığı konusunda Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gibi konulara yer verdik. 
Değerleme hizmetlerindeki bilgi ve birikimleri tüm ilgi duyanlarla paylaşmak, sektörle ilgili önemli 
yazılara, araştırmalara ve söyleşilere yer vermeyi, dergimizin diğer sayılarıyla da sürdüreceğiz.
Takım ruhunun, parayla satın alınamadığını, paranın, insanların işlerini yapabilmeleri ve hayatlarını 
sürdürmeleri için bir araç olmasına rağmen onları bir takım yapmaya yetmediğini, İş dünyasında 
olsun, sporda olsun bir amaç birliğine varıp fark yaratan takımların başarılarının sürdürülebilir 
olduğunu bilerek doğru adımlar atmaya çalışıyoruz.

Sizlere Francis Bacon’un ‘’Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin 
yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, 
kafamıza yerleştirdiklerimizdir.’’ sözleriyle veda ediyorum. Herkese keyifli okumalar, sağlıklı, 
başarılı ve huzurlu bir ay diliyorum.

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

Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ
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DEĞERLEME SEKTÖRÜ
 

FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 

Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. “Değerleme ve 
Danışmanlık Hizmeti” vermek amacıyla Kasım 2006’da bankacılık 
sektöründe deneyimli Mustafa Atila Dikmetaş önderliğinde kurulmuştur. 

Kurucu başkan değerleme faaliyetlerini geleceğin dikkat 
çeken sektörlerinden biri olacağını öngörerek çalışmalara 
başlamıştır. Giresun Görele doğumlu olan Mustafa 
Atila Dikmetaş, özellikle katılım bankacılığı alanındaki 
tecrübelerini değerleme sektörüne aktararak geliştirmeyi 
hedeflemiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ’nun 
26.07.2007 tarih ve 28/800 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası 
Mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 
“Kurul Listesine” alınmıştır.

Şirkete ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ 
(BDDK) nun 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı ile, 
“Bankalara gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir 
gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti 
verme yetkisi, verilmiştir.

2007 yılında ilk olarak Ankara ve İstanbul illerinde bölge 
müdürlüğü açan Form Gayrimenkul Değerleme, daha 
sonraki yıllarda İzmir, Antalya, Bursa, Kayseri, Samsun, 
Elazığ ve Adana Bölge Müdürlüklerini faaliyete geçirmiştir. 
Ankara merkez olmak üzere 9 ilde bölge müdürlükleri ve 66 
ilde de sözleşmeli çözüm ortakları ile yurt genelinde hizmet 
vermekte olup, hizmet ağını günden güne yaygınlaştırıp 
güçlendirmektedir. Önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa’da da bölge müdürlüğü açmak 
üzere girişimlerde bulunmuştur. 2007 yılından beri ürettiği 
350.000 adet değerleme raporu ile tecrübesini her geçen gün 
ileriye taşımaktadır. 
28.05.2012 tarihinde ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi 

alan şirket kurumsal yapısını 
sertifikalandırmış ve her yıl gözden 
geçirme çalışmaları ile güçlendirmektedir.

Ayrıca Şirketin, Türk Patent Entitüsü 
tarafından tescillenmiş markası 
bulunmaktadır.

Form Gayrimenkul Değerleme, bilgi 
birikimini on yılda elde ettiği gayrimenkul, 
gayrimenkule dayalı hak ve faydalar, tesis, 
makina ve ekipman parkı değerlemesi 
uzmanlığından almaktadır. SPK mevzuatı 
gereğince bir gayrimenkulün veya varlığın 
değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde 
takdir eder, uluslararası değerleme 
standartlarına uygun olarak müşterilerine 
raporlar. Form Gayrimenkul Değerleme 
köklü bir birikimin ve uzmanlığın 
temsilcisidir. Değerleme, danışmanlık, 

proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları, en iyi en yüksek 
kullanım etüdü, piyasa araştırmaları, sektörel etüdler, 
yatırım inceleme-kontrol, makina-ekipman ekspertizi 
gibi konularda çalışmalarını gizlilik esasına uygun olarak 
gerçekleştirmektedir.

Şirket özel şahıslara, yerli ve yabancı şirketlere, kamu 
kuruluşlarına, yerli ve yabancı bankalara, gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, 
hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve 
reasürans şirketlerine,
belediyelere, bağımsız denetim
şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına 

Mustafa Atila DİKMETAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Dinçer KARAÇAY
Genel Müdür - Sorumlu Değerleme Uzmanı

Kurumsal
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tabi olan şirketlere uluslararası 
standartlarda raporlama ve danışmanlık 
hizmeti sunmaktadır.

Şirketin Misyonu; Değerleme ve 
danışmanlık hizmetlerinin her 
aşamasında en üst seviyede ulusal ve 
uluslararası standartları sağlamak, 
gelişim ve başarıda sürekliliği 
yakalamak. Objektif, tarafsız, kaliteli, 
güvenilir, mesleki ve etik kurallara uygun 
değerleme hizmetini mümkün olan en 
kısa sürede sonuçlandırmak. Personelin 
kişisel ve mesleki gelişim süreçlerine 
katkıda bulunmak,  kurumsal bilinç 
ve ekip çalışmasını ileri seviyede 
etkinleştirmek amacıyla çalışanlarıyla 
eğitimler yapmak ve hizmet 
standartlarını sürekli yükseltmek. Kalite 
Yönetim Sistemi standartlarını sürekli 

iyileştirerek hizmet kalitesini ve müşteri 
memnuniyetini artırmaktır.

Şirketin Vizyonu; Değerleme ve 
danışmanlık hizmetleri alanında 
öncülük eden, kural belirleyen, sürekli 
gelişim halinde, lider ve marka değeri 
yüksek bir kurum olmaktır.
Kalite Politikası; Değerleme ve 
danışmanlık hizmetleri alanında yasal 
mevzuat çerçevesinde mesleki ve etik 
kurallara bağlı, bağımsız, tarafsız, hızlı, 
güvenilir, doğru ve kaliteli çözümler 
üreten ve sunan, müşterilerine kaliteli, 
güvenilir, hızlı, çözüm odaklı hizmetler 
veren, çalışanlarının konularında 
uzman, mesleki birikimlerini en üst 
seviyede tutan, mesleki gelişimlerini 
destekleyerek kariyer planlamalarına 

katkıda bulunarak memnuniyetlerini 
artıran, sektörde sürekli büyüme ve 
gelişmeyi hedef alan çalışmalar yapan, 
alanında son teknolojileri kullanan 
ve saygınlığını her geçen gün artıran 
politikalar üretip uygulayan bir şirket 
olmaktır.
Temel Değerleri; Tüm hizmetlerini 
yürürlükteki mevzuata uygun, 
mesleki ilkelere bağlı, doğruluk ve 
tarafsızlık anlayışı içinde gerçekleştirir. 
Hizmetlerini başından sonuna kadar 
her safhasında mesleki özen ve 
titizliği göstererek, dikkatli ve basiretli 
tutumumunu sürdürür. Bu amaçla; 
Yapılan her hizmette gerekli düzeyde 
bilgiye sahip, mesleki yeterliliğini 
kanıtlamış donanımlı personelle çalışır. 
Yapılan hizmetler her aşamada gözden 
geçirilir. Gerekli görülen durumlarda 
konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi 

Sinecan  Dikmetaş ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa Batuhan ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa Can KÜÇÜKKARAASLAN
Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal
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bulunan kişilerden uzman görüşü 
alınır. 

Hizmetler; 

Şirketin verdiği hizmetler iki ana 
başlıkta toplanmaktadır. 
Bunlardan birisi Değerleme 
Hizmetleri, diğeri Danışmanlık 
Hizmetleridir.

Değerleme Hizmetleri; 

Gayrimenkul değerleme, bir 
gayrimenkulün, gayrimenkul 
projesinin ya da gayrimenkule bağlı 
hak ve faydaların belli bir tarihteki 
muhtemel değerinin, bağımsız, 
tarafsız, objektif ölçütlere ve 
verilere dayanarak belirlenmesidir. 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere 
değerleme disiplinlerarası bir eğitim, 
bilgi birikimi, tecrübe gerektiren bir 
alandır. Temel Finans, ekonomi, iktisat, inşaat, mimarlık, 
harita, hukuk gibi disiplinlerle ilişkisi vardır.

Hizmet Konuları; 

-Bir gayrimenkulün, 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi 
uyarınca bütünleyici parçası veya 686 ncı maddesi uyarınca 
eklentisi olan unsurların, yani üretim ya da hizmet amaçlı 
tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her 
türlü makine ve teçhizat için ipotek amaçlı, münferit olarak 
piyasa rayiç değer tespitleri.
-Şirketlerin toplam varlıklarının tespiti amacıyla, 
gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim ya 
da ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç 
değer tespitleri.
- Her türlü kara taşıt aracı değerlemesi 
- Her türlü iş makinaları değerlemesi
- Deniz araçları değerlemesi (gemi, yat, kotra vb.)
-Hava ulaşım araçları değerlemesi (uçak, helikopter vb.)

Çalışma Alanları;
      
-Konutlar ve İş Yerleri (Daire, Müstakil Bina, Köşk, Yalı, Villa, 
Dükkan, Ofis)
-Ticari Amaçlı Yapılar (İş Yerleri, Plaza, Alışveriş Merkezleri)
-Arsalar
-Sinai Nitelikli Gayrimenkuller (Fabrika, Üretim Tesisleri, 
Atölye, Depo, Hangar, İmalathane)
-Tarımsal amaçlı araziler (Tarla, bağ, bahçe, meyvelikler, 
çiftlikler, fidanlıklar, örtüaltı tarım yapılan her türlü seralar, 
mantar üretim tesisleri)
-Hayvancılık tesisleri (Büyükbaş, küçükbaş etlik ve sütlük 
üretim tesisleri, kanatlı hayvan çiftlikleri, su ürünleri 
yetiştirme tesisleri, entegre et ve süt işleme tesisleri) 
-Enerji ve Akaryakıt Tesisleri (Akaryakıt İstasyonu, Rafineri, 
Akaryakıt Depolama Tesisleri, Hidro Elektrik Santralleri, 
Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi ve Biyogaz üretim santralleri)
-Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller (Hastane, 
Poliklinik, Kreş, Okul, Yurtlar, Otopark, Spor Tesisleri)
-Turizm Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller (Otel, Motel, 

Pansiyon, Tatil Köyü)
-Marina, Tersane ve Limanlar
-Toplu Konut Değerlemeleri
-Lojistik Kullanımlı Yapılar
-Eğlence Tesisleri (Tiyatro, sinema, 
konser salonu vb.) ve Temalı Parklar
-Otoyol Dinlenme Tesisleri
-Maden sahaları, taş, kum, kireç ve 
mermer ocakları
-Özel Amaçlı Mülkler

Makina Parkı ve Ekipman Değerleme; 
Makine parkı ve ekipmanlar gayrimenkul 
ile birlikte veya ayrı olarak tesis 
değerlemesi, organizasyon içerisinde ayrı 
bir departman olarak yapılandırılmıştır. 
Şirket bünyesinde, tecrübelerini 
değerleme alanında birleştirmiş makine 
mühendislerinin işbirliği ile Türkiye 
genelinde makine ve tesis değerlemeleri 

Kurumsal

Çetin BEGİÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu Değerleme Uzmanı

Bestami YILDIZ
İnsan Kaynakları Sorumlusu
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yapılmaktadır. Departmanda SPK lisanslı makine 
mühendisleri görev yapmaktadır. 

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri; 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’un amacı, afet riski altındaki alanlar ile 
bu alanlar dışındaki kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik 
ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarında modern 
yaşamın gerektirdiği tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri 
getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek 
şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara uygun bir şekilde 
yapılandırılması amaçlanmıştır. 
Form Gayrimenkul Değerleme ve 
Danışmanlık A.Ş. Kentsel Dönüşüm 
Değerlemesini Riskli Alan ya da Riskli 
Yapı Projeleri Kapsamında;
•Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul 
değerlemeye esas verilerin hazırlanması,
•Gayrimenkulün yasal ve mevcut 
durum değer tespitinin yapılması, 
katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve 
değerleme raporlarının düzenlenmesi,
•Boş hale gelecek parselin kullanım 
alternatiflerinin belirlenerek, imar 
ve yapılaşma şartlarına göre olası “en 
etkin ve en verimli kullanım” öneri 
çalışmaları,
•Boş arsa değerinin belirlenmesi ve 
raporlanması,
•Avan proje değerinin belirlenmesi ve 
raporlanması,
•Dönüşüm modelinin belirlenmesi, 
dağıtım değeri tespit katsayısının 
belirlenmesi,
•Hak sahipleri dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması,
•Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşma çalışmalarının 
yapılması, protokol hazırlanması,
•Paylaşım modelinin geliştirilmesi ve hak sahipleri ile yapımcı 
görüşmelerinin gerçekleştirilmesi hizmetlerini vermektedir.

Danışmanlık Hizmetleri;

Şirket gayrimenkul sektöründe;
-Gayrimenkul Portföy Yönetim Danışmanlığı
-Gayrimenkul hukuksal ve mali danışmanlığı
-Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı
-Yatırım Danışmanlığı
-Periyodik Proje İlerleme Raporları
-İhale süreci yönetimi 
-Fiyat- pazar araştırmaları
-En iyi ve en verimli kullanım analizi
-Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
-Yatırımların karlılık analizi

-Proje şerefiyelendirme çalışmaları
-Periyodik değer tespit ve değişim analizleri
-Yer seçimi, lokasyon analizleri, bölgesel analiz hizmetlerini 
vermektedir.

ŞİRKET MERKEZİ HAKKINDA BİLGİLER
Şirket merkezi başkent Ankara’nın Çankaya 
ilçesi Mevlana Bulvarı üzerindeki Yelken 
Plaza iş merkezinin 6. ve 7. Katlarında 450 m2 
lik kapalı alanda hizmet vermektedir. 

Merkez ofiste Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcısı, Sorumlu Değerleme 
Uzmanı, İç Denetim birirmi, Denetmenler, 
Operasyon Servisi, Muhasebe ve İnsan 
Kaynakları Birimi, Satın Alma Birimi, Bilgi 
İşlem ile Ofis Elemanları olmak üzere 42 
personel bulunmaktadır.

•Operasyon Servisinde, 1 müdür 10 
personel olmak üzere 11 eleman istihdam 
edilmekte olup, değerleme rapor talepleri ve 
taleplerin karşılanmasına ilişkin işlemlerin 
gerçekleştirildiği departmandır.
•Denetmenler, 12 adet olup, değerleme 

Değerleme Uzmanları

Kurumsal

Elif ÖZEL
İç Denetim Uzmanı
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uzmanlarının hazırlamış olduğu raporları kontrol 
ederek rapor kalitesini artırmak amacıyla kurulmuş olan 
departmandır.
•Sorumlu Değerleme Uzmanları, Merkez ofiste 2 sorumlu 
değerleme uzmanı bulunmakta olup, değerleme uzmanları 
tarafından hazırlanıp denetmenlerce  kontrol edilen 
değerleme raporlarını şirket adına imzalayan personellerden 
oluşmaktadır.
•İç denetim Biriminde, 2 personel bulunmakta olup, şirketin 
iç işleyişini denetleyen ve yasal düzenlemelere uygun hareket 
edilmesi için yönlendiren birimdir.
•Muhasebe ve İnsan Kaynakları Biriminde, 1 müdür ve 5 
personel omak üzere 6 eleman istihdam edilmekte olup, 
personelin işe başlama ve ayrılmaları, özlük hakları, şirketin 
gelir gider hareketleri, sigorta ve şirketle ilgili tüm muhasebe 

işlemleri bu birimde yürütülmektedir.
•Satın Alma Biriminde, 1 müdür 1 personel olmak üzere 2 
eleman istihdam edilmekte olup, şirketin tüm ihtiyaçları bu 
birim tarafından tedarik edilmektedir.
•Bilgi İşlem Biriminde, 1 personel istihdam edilmekte olup, 
ofisin bilgisayar donanım, yazılım ve tasarım ihtiyaçlarını 
karşılayan birimdir.
•Ofis elemanları 3 personel olup, ofisin temizlik ve sevis 
hizmetlerini yürüten birimdir.
•Teknik İşler Biriminde, 1 personel istihdam edilmekte olup, 
ofisin her türlü elektrik, su ve kullanılan makine ve teçhizatın 
bakım ve onarımı ile ilgilenen birimdir.

Kurumsal

Gökhan DOĞAN
Ankara Bölge Müdürü

Mehmet SEZGİN
Bilişim Sorumlusu

Bülent ÖZSAYIN 
Satın Alma Müdürü
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Bülent ÖZSAYIN 
Satın Alma Müdürü

Kurumsal

Rapor DenetmenleriRapor Denetmenleri

Rapor Denetmenleri Rapor Denetmenleri

Orhan KIRAN
Muhasebe Müdürü

Operasyon Departmanı Operasyon Departmanı

Ekrem BALAKÇI
Operasyon Müdürü
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2017 YILI YAPI YAKLAŞIK 
BİRİM MALİYETLERİ TEBLİĞİ 

YAYIMLANDI

Gündem

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 
Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık 
Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 04 Mayıs 2017 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile 
2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının 
mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate 
alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile 
yüklenici kârı (%10) dâhil belirlendi. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca belirlenen birim maliyetler 
mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin 
hesabında, gayrimenkul değerleme sektöründe 
ve inşaat maliyet hesabı gerektiren tüm işlerde 
kullanılmaktadır. Tebliğ ile belirlenen tutarlar bir 
önceki yıla göre yaklaşık olarak %10-12 aralığında 
artırılmıştır. 

Yapı maliyetleri nasıl belirlenmektedir?

Yapı maliyetlerinin belirlenmesinde öncelikle 
maliyeti hesaplanmak istenen yapının hangi sınıf 
ve gruba ait olduğu belirlenir. Söz konusu birim 
fiyatlar metrekare fiyatları olduğundan yapının 
kaç metrekare olduğu hesaplanır. Yapı birden 
fazla kattan oluşuyorsa tüm katların alanı ayrı 
ayrı hesaplanarak yapının sınıf ve grubuna denk 
gelen birim maliyet ile  çarpılarak hesaplanır. Bu 
hesaplarda yapının amortismanı (yıpranma payı) 
da göz önünde bulundurulur ve yapı yaklaşık birim 
maliyeti bulunur.
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ULUSLARARASI GAYRİMENKUL BORSASI 
KURULUYOR

Gündem

Türkiye’de ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul 
sektörünü hareketlendirmeye, finansman 
çeşitliliği yaratmak adına düğmeye basan hükümet 
Uluslararası Gayrimenkul Borsası için kolları sıvadı. 
Gayrimenkul sertifikası ihracı sonrasında bir adım 
da Uluslararası Gayrimenkul Borsası için geldi. 
Konuya ilişkin resmi açıklama ise Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından yapıldı. 
Gayrimenkul sektöründe finansman yükünün 
bankacılık sistemi üzerinde olduğunun altını çizen 
Başbakan Yardımcısı Canikli tarafında yapılan 
açıklamada, “alternatif bir finansman aracı olarak 
uygulamaya konulan gayrimenkul sertifikasının 
ardından, “Uluslararası Gayrimenkul Borsası” 
kurulmasına yönelik bir projeyi daha hayata 
geçiriyoruz” dedi.

Kurulması planlanan Uluslararası Gayrimenkul 
Borsası’nın İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 
ülkelerin gönüllü katılımıyla kurulacağını söyleyen 
Canikli, “Türkiye’deki herhangi bir gayrimenkulün 
dünyanın başka bir yerinde satılabilecek. Aynı 
menkul kıymetler borsası gibi. Orada kâğıtlar, 
hisseler el değiştiriyor. Burada gayrimenkuller 
el değiştiriyor. Bütün güvenlik mekanizmaları 

sistemde var. Bu bir konut olabilir, bir arazi, bir proje, 
AVM olabilir. Bunu gayrimenkul satıcısı olarak 
borsaya fiyatı ile beraber aracı kurumlar vasıtasıyla 
giriyorsunuz. İSEDAK üyesi bütün ülkelere açık 
olacak şekilde fiyatı, bunu pazarlayabiliyorsunuz. 
Mekanizmayı kuruyoruz, yasal çalışmayı ileriki 
günlerde Meclis’e sevk edeceğiz.” diye konuştu.
Canikli açıklamasında ayrıca, “Takasbank gibi 
bir kuruluş yine devrede olacak. Parayı tahsil 
ettiği garanti edilmeden, gayrimenkul tapusu 
verilmeyecek. Tapu da dijital ortamda el değiştirir 
hale gelmiş olacak. Dijital bir piyasa olacağı için 
nerede kurulacağının önemi yok. Ama Türkiye 
olarak bütün altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. 
İSEDAK ülkelerinin kurucusu olduğu, her ülkenin 
eşit oranda kurucu hissedarlığa sahip olduğu bir 
model olacak.” ifadelerini kullandı.
Canikli, bu amaçla hayata geçirdikleri 
gayrimenkul sertifikalarına ise henüz yeterince 
ilgi gösterilmediğini hatırlattı. Gayrimenkul 
sertifikasını tam olarak anlatamadık, anlaşılamadı. 
Ancak talebin zamanla artacağına yönelik 
beklentilerinin bulunduğunu vurguladı. 
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KDV oranı %18’den %8’e düştü.

3 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile net alanı 150 metrekarenin altında olan 
konut teslimlerinde %8 ve %18’lik orana tabi olacak 
konutların kapsamında bir değişiklik yapılarak %8’lik 
kapsama giren konutların kapsamı genişletilmiş, 
ayrıca Kararın bir başka maddesinde de net alanı 
150 metrekarenin üzerinde olan ve %18 KDV’ye 
tabi tutulması gereken konut teslimlerinde daha 
önce yayımlanan 2016/9153 sayılı BKK ile 31 Mart 
2017 tarihine kadar geçerli olacak 10 puanlık KDV 
indiriminin uygulama süresi 30 Eylül 2017 tarihine 
kadar uzatılarak bu tarihe kadar net alanı 150 
metrekarenin üzerinde olan konut teslimlerinde de 
%18 yerine %8’lik oranın kullanılması sağlanmıştır.
3 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yapı (inşaat) ruhsatı 1/1/2017 tarihinden 
(bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri 
ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri 
tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren 
yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin olarak net 
alanı 150 metrekareye kadar olan, lüks veya birinci 
sınıf olarak inşa edilmiş ve Büyükşehir sınırları 
içerisinde yer alan konutların yapı ruhsatının alındığı 
tarihte üzerine yapıldığı arsanın birim metrekare 
vergi değeri;

1.000 TL ile 2.000 TL (2.000 TL dahil) arasında 
olanların tesliminde %8,

2.000 TL’nin üzerinde olanların tesliminde %18.

Oranında KDV hesaplanacağı hüküm altına alınmış 
ancak 30 Eylül 2017 tarihine kadar net alanı 150 
metrekarenin üzerinde olması sebebiyle %18’lik KDV 
oranına tabi olması gereken konut teslimlerinde de 
%8’lik oranın kullanılacağı belirtilmiştir.

Dolayısı ile Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayınlandığı 
tarihten 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih 
dahil) Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan, 
lüks veya birinci sınıf olarak inşa edilmiş ve yapı 

ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın 
birim metrekare vergi değeri; 1.000 TL ve üzeri olan 
konutların tesliminde 30 Eylül 2017 tarihine kadar 
%8 oranında KDV uygulanacaktır.

Büyüklüğüne, inşaat kalitesi ve cinsine bakılmaksızın 
Tüm İşyeri teslimlerinde uygulanacak KDV oranı 
%18’dir.

%1’lik orana tabi olan konut teslimleri.

Yapı (inşaat) ruhsatı 1.1.2013- 31.12.2016 tarihleri 
arasında alınmış bulunan konut inşaatı projeleri ile 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirakleri 
tarafından ihalesi 1.1.2013-31.12.2016 tarihleri 
arasında yapılan konut inşaatı projelerindeki net 
alanı 150 metrekarenin altında olan ve

• 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirler 
dışında olan,

• 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski 
altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan 
olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu 
yerlerdeki,

• 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde 
lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılmayan,

• Lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın 
sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi 
hali de dahil olmak üzere inşa edilen konutlarda yapı 
ruhsatının alındığı tarihte üzerinde yapıldığı arsanın 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine 
istinaden tespit edilen arsa birim metrekare değeri; 
500 TL’den az (500 TL hariç) olan, konutlar ile yapı 
ruhsatı 1.1.2013 tarihinden önce alınmış bulunan 
konutların tesliminde %1 oranında KDV uygulaması 
halen devam etmektedir.

KONUT ALIMINDA YENİ MALİ 
DÜZENLEMELER
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Yabancılara konut ve işyeri satışında KDV istisnası

8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 7’inci maddesi ile Katma Değer 
Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
eklenen  (i) bendinde  Türkiye’de  yerleşik olmayanlara yapılan 
konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

İstisnadan kimler faydalanabilir?
 
• Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt 
dışında yaşayan Türk vatandaşları bu istisnadan yararlanabilir.

• Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler  
bu istisnadan faydalanabilir.

• Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya 
da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen 
kurumlar bu istisnadan faydalanabilir.

Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de 
bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, 
müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı 
memleketlerde oturan Türk vatandaşları bu istisnadan 
faydalanamazlar.

İstisnadan yararlanma koşulları nelerdir?
 
İstisna, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk 
tesliminde uygulanır.
Bedel,   döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. 
İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yeri en az  bir 
yıl elde  tutulmalıdır.
 

YENİ KONUT SATIŞLARI DÜŞÜK FAİZLİ 
KAMPANYALARIN ETKİSİYLE ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre konut satışları 
Nisan ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7.6 oranında 
artarak 114.446 oldu. Gayrimenkul sektörü oyuncularının 
uzun vadede düşük faiz oranlarıyla konut sahibi olma imkânı 
sunan kampanyaları meyvelerini vermeye devam ediyor. 
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki 
yılın aynı ayına göre %10,8 artarak 51.988 oldu. Toplam 
konut satışları içinde ilk satışın payı %45,4 oldu. İlk satışlarda 
İstanbul 9.380 konut satışı ve %18 ile en yüksek paya sahip 
olurken, İstanbul’u 5.206 konut satışı ile Ankara ve 2.872 konut 
satışı ile İzmir izledi.

TÜİK nisan ayı verilerine göre Türkiye genelinde ipotekli 
konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 29.6 oranında 

artış göstererek 43 bin 334 olarak gerçekleşti. Toplam konut 
satışları içinde ipotekli satışların payı %37,9 olarak gerçekleşti. 
İnşaat sektörünün canlılığını koruması için başlatılan uzun 
vadeli düşük faizli kampanyalar hem yatırımcıların hem de 
konut alıcılarının kazançlı çıkmasını sağladı. Kredili satışlarda 
da önceki aylara göre artış gerçekleşti.

ZAM ÖNCESİ SON FIRSATLAR 

Gayrimenkule talebin arttığını gören müteahhitler, belirsiz 
ortam nedeniyle rafa kaldırdıkları projeleri teker teker vitrine 
çıkarmaya başladılar. İnşaat şirketi temsilcileri geçen yıldan 
bu yana dövizdeki yükselme başta olmak üzere demir, çelik 
ile çimento gibi emtialarda oluşan maliyet artışını fiyatlara 
yansıtmadan önce son bir kampanya dönemini hayata geçirme 
konusunda harekete geçti. Kampanyalarda düşük oranlı uzun 
vadeli olarak sunulan fırsatlar inşaat sektöründe morallerin 
düzelmesine neden oldu.  

YABANCIYA SATIŞ BU AY % 2.7 ARTTI 

Hükümetin Türkiye’den konut alan vatandaşlara KDV 
uygulamaması ve vatandaşlık hakkı verilmesi gibi teşvikleri 
nisan ayında yabancıya yapılan konut satışlarını uzun bir 
aradan sonra artırdı. Yabancıya konut satışı 14 ay sonra ilk kez 
artışa geçti. TÜİK verilerinde geçtiğimiz aylarda yabancıya 
yapılan konut satışlarında yaşanan yüzde 20’ye yakın düşüş, 
Nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.7 arttı. Nisanda yabancı 
ülke vatandaşlarına 1624 konut satılırken, ilk sırada yine 
Iraklılar yer aldı. Ülke grupları itibariyle en fazla artış Ürdün 
ve Almanya’dan gerçekleşti. Nisan ayında Irak vatandaşları 
Türkiye’den 245 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 185 konut 
ile Suudi Arabistan, 169 konut ile Kuveyt, 99 konut ile Rusya 
Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi. İller itibariyle 
yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 571 konutla İstanbul 
aldı. İstanbul’u 385 konutla Antalya, 109 konutla Bursa, 97 
konutla Trabzon, 69 konutla Yalova ve 65 konutla Ankara 
izledi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 
ONARIMINI “MİLLETİN MECLİSİNİ MİLLET 
YAPAR” KONSORSİYUMU GERÇEKLEŞTİRİYOR

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde oluşan hasarın giderilmesi, yüce meclisin 
onarılması ve yenilenmesi adına hayata geçirilen güç birliği 
çalışmalarına başladı. Sosyal sorumluluk bilinciyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin onarımı için GYODER üyelerinden 
oluşan konsorsiyum bir çalışma başlattı. GYODER üyesi 
32 firmanın oluşturduğu ‘Milletin Meclisini Millet Yapar’ 
konsorsiyumu tarafından, Meclisin hasar gören bölümlerinde 
başlatılan onarım çalışmaları, büyük bir hızla devam 
etmektedir.

Gündem
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DÜNYADA VE TÜRKİYEDE 
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNE 

GENEL BAKIŞ
Dünyada taşınmaz değerlemesinin gelişimine 
baktığımızda, önce tarımsal arazilerin 
vergilendirilmesinde ihtiyaç duyulduğunu, bu 
ihtiyacın zamanla; alım-satım, kiralama, sermaye 
piyasası, kredilendirme, sigortacılık, kamulaştırma, 
devletleştirme, özelleştirme amaçlı değerlemelerle 
genişlediğini görmekteyiz. 

Taşınmaz değerlemesi alanında dünyada yaşanan 
gelişmelere bakıldığında, özellikle gelişmiş ülkeler 
başta olmak üzere birçok ülkede değerlemeyle 
ilgili mesleki standart ve altyapıların tesis edildiği, 
küreselleşmeyle birlikte de bu girişimlerin 
uluslararası boyuta taşınarak uluslararası değerleme 
standartlarının oluşturulduğu görülmektedir. 
Bugün taşınmaz değerlemesinde iyi uygulamaya 
sahip birçok ülkede değerleme faaliyetleri 
genellikle;

• Bir ‘Değerleme Kanunu’ ile düzenlenmekte 
ve bu düzenlemeler yönetmelik veya rehber 
dokümanlarla desteklenmektedir.
• Devletin taşınmaz pazarının şeffaflığını 
sağlayabilmesi ve değerlemelerin etkin bir 
şekilde gerçekleştirilebilmesi için merkezi bir 
değerleme idaresince yönetilmekte ve/veya 
gerçekleştirilmektedir.
• Her geçen gün artan oranda arazi 
idaresi faaliyetleriyle bütünleşik bir yapıya 
kavuşturulmaktadır.
• Tesis edilen lisanslama veya sertifikasyon 
sistemleriyle mesleki yeterliliğe sahip kişilerce 
gerçekleştirilmektedir.
• Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) 
veya Avrupa Değerleme Standartları (EVS) gibi 
değerleme alanında kabul görmüş uluslararası 
standartlar çerçevesinde yürütülmektedir.
• Emsal alım-satım fiyatları ve taşınmaz 
karakteristikleri veri tabanlarından yararlanılarak, 
bilgisayar destekli kitlesel değerleme sistemleriyle 
gerçekleştirilmektedir.

• Değerleme sonuçlarının kontrolü bağlamında 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli olarak 
yürütülmektedir.
• Değer haritalarının üretimi ve değerleme 
sonuçlarının internet ortamından kullanıcılara 
sunulmasıyla tamamlanmaktadır.

Uluslararası Değerleme Kuruluşları ve 
Standartlarına genel olarak bakacak olursak;

Bunların en kapsamlıları;

• Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi 
(International Valuation Standards Council; IVSC) 
ile 
• Avrupa Değerlemeci Birlikleri Grubu (The 
European Group of Valuers’ Associations; 
TEGoVA)’dur.
IVSC; 1981 yılında, İngiliz ve Amerikan 
değerlemecileri tarafından “Uluslararası 
Varlıkların Değerleme Standartları Komitesi” adı 
altında kurulmuştur. 1994 yılında Uluslararası 
Değerleme Standartları Komitesi adını alan 
IVSC, 2003 yılına kadar farklı ülkelerdeki mesleki 
değerleme birliklerinden oluşan ve tüzel kişiliğe 
sahip olmayan bir şirket olarak faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren ise kâr amacı 
gütmeyen bir organizasyon haline getirilmiştir. 
Konsey, uluslararası değerleme ve raporlama 
standartlarının oluşturulması, sürdürülmesi ve 
yorumlanmasında bir standart koyucu haline 
gelebilmek ve hizmet verdiği kitleyi genişletebilmek 
için 2007 yılında yeniden yapılandırılarak bugünkü 
adını almıştır. Bu kapsamda Konseye; kullanıcılar, 
hizmet sağlayıcılar, mesleki kurumlar, eğitimciler 
veya düzenleyicilerin üye olabilmesi sağlanmıştır. 

Merkezi İngiltere’de bulunan Konsey’in temel 
amaçları;

• Pratik, anlaşılması kolay, kamu yararını koruyan, 
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yüksek standartlarda ve son derece etkin ve kapsamlı 
uluslararası değerleme standartlarını geliştirmek ve 
sürdürmek,
• Yerel veya bölgesel standartların mevcut olduğu yerleri 
belirleyerek, bu standartlarla Uluslararası Değerleme 
Standartlarının daha fazla uyumunu sağlamak,
• Değerleme mesleğinin küresel bazda gelişimine katkı 
sağlamak ve en iyi uygulamaları cesaretlendirerek 
kamu yararını korumak ve
• Değerleme mesleğinin uluslararası sesi olmaktır.

Bu amaçlar kapsamında IVSC, değerleme mesleği 
ile ilgili genel uygulamalar yanında değerleme 
yöntemlerini de içeren Uluslararası Değerleme 
Standartları (International Valuation Standards; IVS)’yi 
oluşturmuştur. Türkiye’de uluslararası değerleme 
standartları 2013 versiyonu, Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği (TDUB) web sitesinde yer almaktadır. 
(http://www.tdub.org.tr/Images/Uploads/UDS_(1).
pdf) 

TEGoVA ise; Avrupa’daki ulusal değerleme birliklerini 
ortak bir çatı altında toplamak üzere 1997 yılında 
Belçika’da kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir gruptur. 
Grubun temel amacı; değerlemecilerin kurumsal 
yönetimini sağlama ve ilgili etik ilkelerini tanımlama 
yanında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde nitelikli 
ve birbiriyle uyumlu değerlemelerin yapılabilmesi, 
bütünleşik değerleme uygulamaları, eğitimi ve 
yeterliliği için ortak standartların oluşturulması 
ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu bağlamda, örneğin, 
AB ülkelerindeki yatırımcıların farklı bir ülkede 
yatırım yaparken değerlemelerin güvenli bir şekilde 
gerçekleştiriliyor olması ve değerlemecilerin Avrupa 
standartlarında bir niteliğe sahip olması gibi 
beklentilerinin karşılanabileceği düşünülmüştür.

Faaliyetlerini IVSC ile irtibatlı olarak yürüten 
TEGoVA’nın bünyesinde 35 Ülke’de 64 Meslek Birliği 
bulunmakta olup, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 
(TDUB) Ekim 2016 tarihinde TEGoVA bünyesine 
katılmıştır.

Kuruluş tarafından yayınlanan Avrupa Değerleme 
Standartları (European Valuation Standards; EVS). 
EVS’de; gayrimenkul değerlemesi ile ilgili kavram, 
yöntem ve standartlar, değerleme uzmanlarında 
bulunması gereken nitelikler, değerleme süreci, güvenilir 
ve tutarlı değerleme raporlarının karakteristikleri, 
farklı amaçlı değerleme uygulamaları vb. tanımlamalar 
yer almaktadır. 

Ayrıca, Uluslararası Organizasyonlarında taşınmaz 
değerlemesi konusunda bildiri ve deklarasyonları da 
bulunmaktadır. 

Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG), Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Dünya Bankası gibi bazı uluslararası 
organizasyonlar zaman zaman taşınmaz değerlemesiyle 
ilgili hükümler içeren rapor, bildiri, deklarasyonlar 
yayınlamaktadır. 

Özellikle, değerleme sistemlerinin yapılandırılmasına 
veya iyi bir değerleme sisteminin karakteristiklerine 
yönelik öneriler içeren bu yayınlardan başlıcaları; 

(1) FIG Kadastro Bildirisi,
(2) Arazi İdaresi İlkeleri, 
(3) Bogor Deklarasyonu,
(4) Bathurst Deklarasyonu ve
(5) Kamulaştırma ve Tazminatı’dır.

Almanya’da taşınmaz değerlemesine genel bakış

Almanya’da taşınmaz değerlemesi ile ilgili düzenlemeler; 
‘İmar Kanunu’ ve ‘Değerleme Tüzüğü’nde yer 
almaktadır.  Ülkede bu düzenlemelere ilave olarak 
bir de, değerleme çalışmalarında uygulayıcılara yol 
gösterici niteliğe sahip ‘Değerleme İlkeleri’ dokümanı 
bulunmaktadır.

Almanya’da vergilendirme amaçlı taşınmaz değerleme 
çalışmaları federal seviyede Maliye Bakanlığı 
bünyesinde yürütülürken, diğer bütün değerlemeler 
‘Değerleme Uzmanları Komiteleri’ ve ‘Lisanslı Özel 
Değerlemeciler tarafından  gerçekleştirilmektedir. 

Değerleme Uzmanları Komiteleri, misyonu 
gayrimenkulle ilgili faaliyet yürüten uzman ve 
vatandaşlar için yerel taşınmaz pazarını anlaşılır 
kılmak ve şeffaf hale getirmek olan bağımsız uzmanlar 
grubudur. Ülke genelinde, her biri belirli bir bölge 
veya şehirden sorumlu olan ve sorumluluk alanın 
büyüklüğüne ve iş yüküne göre 10–20 fahri uzmandan 
oluşan 500 civarında Komite bulunmaktadır. Komite 
bünyesindeki uzmanlar; inşaat mühendisi, mimar, 
emlak komisyoncusu, harita mühendisi, banka 
yöneticisi, tarım uzmanı gibi farklı meslek gruplarından 
oluşmaktadır.
Komitelerin temel görevlerinden biri, güncel alım-
satım fiyatları temelinde bütün taşınmazların standart 
(rehber/önerilen) fiyatlarını belirlemek, yerel taşınmaz 
pazarı raporlarını hazırlamak ve komite üyelerinin 
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tamamının katılımıyla her yıl 1 Ocak’ta tavsiye edilen 
yaklaşık arazi değerleri haritasını yayınlamaktır  

Değerleme uzmanları komitelerinin bir diğer görevi 
de; şahıs, şirket ve mahkemelerce talep edilen pazar 
değeri sertifikalarını hazırlamaktır. Bu sertifikaların 
hazırlanmasında başkan ve en az iki üyenin katılımı 
gerekmektedir. Komiteler; değerleme çalışmalarında 
ihtiyaç duyulan materyal ve dokümanları temin etme 
ile değerleme sertifikalarını ve haritalarını hazırlayarak 
yayınlama görevini yerine getiren bir sekreterliğe 
sahiptir. 
Lisanslı özel değerlemeciler ise, Komiteler gibi, pazar 
değeri sertifikalarını hazırlama yetkisine sahiptirler. 

Nitekim, ülke genelindeki pazar değeri sertifikalarının 
yarıdan fazlasının lisanslı değerlemeciler tarafından 
hazırlandığı görülmektedir. Lisanslı değerlemeciler; 
mimarlar birliği, taşınmaz birlikleri ve ticaret odası gibi 
birlik ve odalar tarafından yetkilendirilmiş uzmanlardır.

Karşılaştırma yöntemiyle gerçekleştirilen 
değerlemelerde kullanılan temel verilerden biri, 
taşınmazların alım-satım fiyatlarıdır. Bu sebeple, 
yapılı ve yapısız bütün taşınmazların satış sözleşmeleri, 
Komiteler tarafından analiz edilmektedir. Noterlerce 
oluşturulan ve bir nüshası değerleme uzmanları 
komitesine bir nüshası da vergi idaresine gönderilen bu 
sözleşmeler, taşınmazın satış fiyatına ilave olarak, alım-
satım tarihi, yeri ve büyüklüğü, taşınmaz üzerindeki 
hak ve kısıtlamalar, binanın kullanım türü ve inşa 
tarihi, ödeme koşulları gibi bilgileri de içermektedir. 
Eğer isterlerse lisanslı değerlemeciler bu alım-satım 
fiyatlarına ve değerleme komiteleri tarafından üretilen 
ürünlere erişebilmektedirler. Ancak, bu bilgiler 
kendilerine, kişisel gizlilik hakları çerçevesinde anonim 
olarak verilmektedir.

Alım-satım sözleşmelerinin temininden sonra, 
değerleme uzmanları komitelerince üç doküman 
oluşturulmaktadır. 

(1) alım-satım sözleşmesi mevcut olan taşınmazların 
gösterildiği kadastral veya büyük ölçekli topoğrafik 
harita, 
(2) alım-satım fiyatları envanteri ve
(3) yapının alım-satım tarihindeki durumunu gösterir 
resmidir. 
Çoğu Komite, veri transferinde ve değerlemede, ağ 
ve Coğrafi Bilgi Sistemi destekli yaklaşımları tercih 
etmektedir.

Hollanda’da taşınmaz değerlemesi

Hollanda’da taşınmaz değerlemesi faaliyetleri ‘Taşınmaz 
Değerleme Yasası’ ile düzenlenmiş ve bu düzenleme, 
değerleme çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yol 
gösterici niteliğe sahip rehber dokümanlarla da 
desteklenmiştir.

Ülkedeki taşınmaz değerleme sisteminin mevcut 
kurumsal yapısı, 1993 yılında gerçekleştirilen 
yeniden yapılanmayla oluşturulmuştur. Hollanda’da 
temelde vergilendirme amaçlı yürütülen değerleme 
çalışmaları, belediyelerin sorumluluğundadır 
Büyük belediye değerleme çalışmalarını değerleme 
modelleri çerçevesinde tamamen kendi bünyesindeki 
uzmanlarla ve kendi imkanlarıyla gerçekleştirirken, 
küçük belediyeler altyapıları yeterli olmadığından 
bu çalışmaları daha çok özel değerleme firmalarına 
ihale etmektedir. Değerleme çalışmaları özel sektörce 
gerçekleştirilen belediyelerde; taşınmazlarda meydana 
gelen değişikliklerin takibi, kadastrodan veri temini, 
değerleme sonuçlarının tebliği ve vergilerin toplanması 
gibi çalışmaları yürüten bir görevli bulunmaktadır. 
Büyük bölümü deniz seviyesinin altında olan ülkede, 
su seviyesinin yönetiminden sorumlu yerel idareler 
olan Kurullar (Polderboard) da belediyeler gibi vergi 
toplama yetkisine sahip olduğundan, değerleme 
faaliyeti yürütmektedir.

Belediye ve Kurulların değerleme ile ilgili temel 
görevleri şunlardır
• Yeniden değerleme dönemlerinde, sorumluluk 
alanlarında bulunan taşınmazların değerlerinin 
belirlenmesi,
• Taşınmaz malikleri ve kullanıcılarına değerleme 
sonuçlarının resmi olarak tebliğ edilmesi,
• Değerlemelere yapılan itirazların incelenip karara 
bağlanması,
• Değerleme sonuçları ile bazı gerekli verilerin ulusal 
gelir ofisine gönderilmesi.
Hollanda’da belediyelerce yürütülen taşınmaz 
değerleme faaliyetlerinin denetimi, merkezi bir 
Konsey olan ‘Taşınmaz Değerleme Konseyi’nce 
gerçekleştirilmektedir. 20 çalışanı bulunan Konsey, 
çalışmalarını, değerleme faaliyetlerinden sorumlu 
bakanlık olan Maliye Bakanlığı bünyesinde 
yürütmektedir. 

Konsey’in ilk görevi, 1993 yılında yeniden 
yapılandırılan taşınmaz değerleme sisteminin yasal 
mevzuatının hazırlanması ve belediyelerdeki gerekli 
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yapılanmaların oluşturulması iken, bu görev zamanla, 
belediyelerin değerleme çalışmalarında yaşadıkları 
sorunların çözümüne yardımcı olma ve deneyimlerini 
paylaşmalarını sağlama şekline dönüşmüştür. Bugün 
ise, Konsey, belediyeler değerleme çalışmalarında 
daha uzman bir hale geldiğinden, düzenleme yapan ve 
değerleme sonuçlarını kontrol eden bir birim yapısına 
bürünmüştür. 

Ülkede taşınmaz değerlemesi; kitlesel değerleme 
modelleri (mass appraisal systems) çerçevesinde, 
yani, emsal taşınmazların alım-satım fiyatları ve 
karakteristikleri ile değeri belirlenecek taşınmazların 
karakteristiklerinin bilgisayar ortamında bütüncül 
olarak işlenmesi ve gayrimenkul değerlerinin tespit 
edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Özetle sistemin; 
(1) taşınmazların alım-satım fiyatları, 
(2) taşınmaz karakteristikleri ve 
(3) değerleme modeli olmak üzere üç ana unsuru 
bulunmaktadır.

Ülkede, emsal nitelikteki taşınmazların alım-satım 
fiyatları, diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu 
gibi, noterler tarafından hazırlanan sözleşmelerden 
elde edilmektedir. Değerleme çalışmalarında, alım-
satım fiyatları kadar taşınmazların doğru ve güncel 
karakteristik bilgilerine erişmek de büyük önem 
taşıdığından, taşınmaz veri tabanları düzenli olarak 
güncellenmektedir. Değerleme çalışmalarının üçüncü 
temel bileşeni olan değerleme modelleri ise özel firmalar 
tarafından hazırlanmış yazılımlarla sağlanmaktadır. 
Ülkede yeniden değerlemenin dört yılda bir yapılması, 
vergilendirme amaçlı gerçekleştirilen değerleme 
çalışmalarından farklı amaçlar için yararlanamama 
sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple, 2005’te iki yılda 
bir, 2007’de de yıllık yeniden değerlemeye geçilmiştir. 
Böylece, yapılan çalışmalardan sadece vergilendirmede 
ve tutulu satış (mortgage) kredilendirmesinde değil, 
bütün uygulamalarda yararlanılmasının önü açılmıştır.

Hollanda’da yürütülen değerleme çalışmalarının 
bir diğer dikkat çekici özelliği ise; zaman içinde 
detaylarda meydana gelen değişikliklerin tespiti, emsal 
satışlardaki uyumsuzlukların belirlenmesi ve takdir 
edilen değerlerin kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi 
gibi aşamalarda harita ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
teknolojilerinden de yararlanılmasıdır.

Danimarka’da taşınmaz değerlemesi

Danimarka’da taşınmaz değerlemesi ile ilgili 
düzenlemeler ‘Değerleme Kanunu’nda, değerleme 
sonuçlarına itirazın ne şekilde yapılacağı ise ‘Vergi 
Yönetimi Kanunu’nda tanımlanmıştır. Bu yasal 
düzenlemeler yanında bir de, değerleme çalışmalarında 
izlenecek yol ve yöntemleri detaylandıran ‘Değerleme 
Rehberi’ bulunmaktadır.

Ülkede, temelde vergilendirme amaçlı değerleme 
çalışmaları, ‘Gümrükler ve Vergi İdaresi’ (SKAT)’a bağlı 
8 alt bölgede gerçekleştirilmektedir.  Danimarka’da, 
1960–1980 yılları arasında, arazi ve bina tanımlamaları, 
satış fiyatları, değerleme sonuçları ve vergi 
mükelleflerinin kimlik bilgileri bilgisayar ortamına 
aktarılarak, değerleme faaliyetlerinde otomasyon 
sağlanmıştır.

Ülkede, değerleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan 
emsal satış fiyatları, taşınmazı satın alan kişilerce 
belediyeye verilen satış beyannamelerinden temin 
edilmektedir. Beyannamede satış fiyatı yanında, ödeme 
şekli ve transferin yapısı (açık pazar satışı, aile içi 
satış, mahkeme kararıyla satış vb.) ile ilgili bilgiler de 
yer almaktadır. Beyanname belediyece onaylandıktan 
sonra, bir nüshası kayıt ofisine bir nüshası da SKAT’a 
gönderilmektedir.

Yine ülkede, değerleme çalışmalarının önemli girdi 
verileri arasında yer alan taşınmaz kaydı ile yapı 
karakteristiklerinin bulunduğu bina ve mesken kaydı 
mevcut olup, bu kayıtlar gayrimenkulde herhangi 
bir değişiklik meydana geldiğinde düzenli olarak 
güncellenmektedir. İlgili veri tabanında, binanın katları 
arasındaki farklılıklar bile mevcuttur.

Danimarka’da da değerleme çalışmaları, alım-satım 
fiyatlarının istatistiksel analizine dayalı kitlesel 
değerleme modelleriyle gerçekleştirilmektedir.

Ülkede, maliklerin belirlenen değerlere itirazlarının 
azaltılması amacıyla, değerlemeyle ilgili bütün bilgi 
ve hesaplamalar tebligatlarda yer almaktadır. Ayrıca, 
yeniden değerleme periyodu 1998’de dört yıldan iki 
yıla indirilmiştir. Bu sayede, daha önceleri %5 civarında 
olan itiraz oranı, %1’lere çekilmiştir.
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Danimarka’da, değer haritaları üretilmemekte, 
ancak, çalışmalar sırasında CBS teknolojilerinden 
yararlanılmaktadır. Ülkede değerlemeyle ilgili iki bilgi 
sistemi bulunmaktadır. Bu sistemlerden biri SKAT 
bünyesindeki kullanıcılara açıkken, diğerine bütün 
internet kullanıcıları erişebilmektedir. 

İsviçre’de taşınmaz değerlemesi

İsviçre’de taşınmaz değerlemesi ile ilgili düzenlemeler 
Vergi Kanunu’nda yer almakta, ülkede bir de, 
değerlemeciler için yol gösterici nitelikte rehber 
doküman bulunmaktadır.

Temelde vergilendirme amaçlı gerçekleştirilen 
değerleme çalışmalarından kantonlar sorumlu 
olduğundan, farklı kantonların değerleme sistemleri 
arasında farklılıklar görülebilmektedir. Genel anlamda 
değerleme çalışmalarını, Kanton Vergi İdareleri 
bünyesinde yapılandırılan ve tam ve yarı zamanlı 
değerlemecilerden oluşan birimler gerçekleştirmektedir. 
Ülkede bir de, Kantonların değerleme uzmanlarının 
belli aralıklarla bir araya geldiği ve çalışmalarıyla 
ilgili paylaşımlarda bulunduğu federal bir komite 
bulunmaktadır.

Diğer birçok ülkede olduğu gibi İsviçre’de de değerleme 
çalışmaları, emsal alım-satım fiyatları ve nesne 
karakteristiklerinin bir arada değerlendirildiği sistemler 
çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda, noterler 
tarafından hazırlanan sözleşmelerden elde edilen alım-
satım fiyatlarına, değerleme ofislerinden tapu ofislerine 
bağlanılarak elektronik ortamda erişilebilmektedir. 
Kanton değerleme ofisleriyle tapu ofislerinin aynı 
bakanlık bünyesinde bulunması verilere erişimi 
kolaylaştırmaktadır. Değerlemenin bir diğer önemli 
girdi verisi olan nesne karakteristikleri ise, değerleme 
ofisi çalışanlarınca, vergi mükelleflerinin mal varlığı 
beyanlarından oluşturulmaktadır. Taşınmazlarda 
meydana gelen değişiklikler ilgili belediyenin ofisi 
bilgilendirmesiyle dinamik olarak güncellenmektedir.

İngiltere’de taşınmaz değerlemesi

İngiltere’de taşınmaz değerlemesi faaliyetleri, bina 
ve taşınmazlarla ilgili tüm faaliyetlerden sorumlu 
olan ‘Lisanslı Ölçmeciler Kraliyet Enstitüsü’ (Royal 
Institution of Chartered Surveyors; RICS) tarafından 
düzenlenmektedir.

RICS; içeriğinde zorunlu kuralları, en iyi uygulama 
rehberliğini ve ilişkili değerlendirmeleri içeren 
‘Değerleme Standartları’nı ve paralelinde de 
değerlemecilerin meslek ilkelerini içeren ‘Kırmızı 
Kitap’ı yayınlanmaktadır. RICS İngiltere’de bulunmasına 
rağmen küresel bir organizasyondur.

Türkiye’de taşınmaz değerlemesi

Ülkemizde birçok uygulamada doğrudan veya dolaylı 
olarak kullanılmak üzere taşınmaz değerlemesi 
yapılmaktadır. Bu uygulamalar başta vergi toplama 
ve kamulaştırma olmak üzere, devletleştirme, 
taşınmazların yönetimi, taşınmazlar üzerindeki 
hakları tesis etme, bazı durumlarda taşınmazların 
satış bedellerini veya kiralarını belirleme ve benzeri 
uygulamalar olarak sayılabilir. Bu uygulamalar ilgili 
mevzuatlarında tanımlanan yöntemlerle ve komisyon 
veya kurumlarca yürütülmektedir.
a) Kamulaştırma Kanununda Taşınmaz Değerlemesi;
Ülkemizdeki kamulaştırma faaliyetleri 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununa göre düzenlenmektedir. 

Buna göre yapılan kamulaştırma işlemlerinde, 
kamulaştırmaya esas olan taşınmazın değerlendirilmesi 
Kanunun 11.maddesinde belirtilen Kamulaştırma 
Bedelinin Tespit Esaslarına göre yapılmaktadır. 
Maddede belirtilen esaslar şu şekildedir.
‘’15 inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi 
kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın 
bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, 
hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz 
mal veya kaynağın; a)Cins ve nevini, b) Yüzölçümünü. 
c) Kıymetini ektileyebilecek bütün nitelik ve 
unsarlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, d)
Varsa vergi beyanını, e)Kamulaştırma tarihindeki 
resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, f) 
Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın mevkii ve 
şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde 
getireceği net gelirini. g) Arsalarda, kamulaştırılma 
gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara 
göre satış değerini, h) Yapılarda, resmi birim fiyatları ve 
yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, ı) Bedelin 
tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, Esas 
tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların 
cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin 
beyanını da dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından kabul edilen değerleme standartlarına 
uygun, gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı 
olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler. Taşınmaz 
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malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren 
imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer 
artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine 
göre getireceği kâr dikkate alınmaz. Kamulaştırma 
yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma 
sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek 
kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet 
düşüklüğü kamulaştırma bedelidir.’’

Kanuna göre bilirkişilerde bulunması gereken 
özellikler aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

Bilirkişiler Madde 15 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri tarafından, 
üyelerinin oturdukları yeri göz önünde bulundurarak 
her il için onbeş ila yirmibeş, ayrıca il merkezleri için il, 
ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde oturan 
ve mühendis veya mimar olan taşınmaz mal sahipleri 
arasından on beş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk 
haftasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler 
valiliklere verilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların 
nitelikleri ve çalışma esasları, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birlikte 
hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir. Valilikçe 
onanan listelerden, odalar tarafından seçilenler il 
merkezi ve ilçelerdeki asliye hukuk mahkemelerine, 
idare kurulları tarafından seçilenler de seçildikleri yerin 
asliye hukuk mahkemelerine bildirilir. Süresi bitenler 
tekrar seçilebilir. Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu 
olan yerin cins ve niteliğine göre, üçü odalar listesinden, 
ikisi de idare kurulu listesinden seçilmek suretiyle beş 
kişiden oluşur. Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün 
niteliği göz önüne alınarak, bilirkişilerden üçü aynı 
uzmanlık kolundan seçilebilir. Kamulaştırmayı yapan 
idarede görevli olanlar, kamulaştırılan taşınmaz malın 
sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü 
derece dahil, kan ve sıhri hısımları ve mal sahipleri ile 
menfaat ortaklığı olanlar bilirkişi seçilemezler. İhtisas 
odalarının liste veremediği veya verilen listelerden 
fiili ve hukuki sebeplerle bilirkişi seçiminin imkansız 
olduğu il ve ilçelerde, kamulaştırılan taşınmaz malın 
cins ve özelliğine göre, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve 
Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının taşra birimleri 
ile diğer resmi daire ve kurumlardan alınacak fen 
adamları ile bilirkişi kurulu tamamlanır. Bunların da 
bulunmadığı veya fiili veya hukuki sebeplerle bilirkişi 
seçimlerine imkan olmadığı takdirde, komşu illerin 
oda listelerinden, yoksa bu fıkrada belirtilen resmi 
daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile kurul 
tamamlanır. Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı 

olanlar ve yukarıdaki fıkrada gösterilen kimseler 
arasından taraflar bilirkişi seçmekte anlaşamadıkları 
takdirde bilirkişiler hakim tarafından resen seçilir. 
Hakim, bilirkişilere yemin ettirir. Bilirkişi kurulu, 
taşınmaz malın değerini 11 ve 12 nci maddeler 
hükümlerine göre tayin ve takdir ederek, gerekçeli 
raporunu onbeş gün içinde mahkemeye verir. 
Bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin 
mahkemeye verildiği gün esas tutulur. 

b) İmar Planı Uygulamalarında Taşınmaz Değerlemesi;

3194 sayılı İmar Kanununa ait “İmar Kanununun 
18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa 
Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 
10. maddesinde imar parsellerinin oluşturulması ve 
dağıtımına ilişkin esaslar sıralanmaktadır. Maddede 
‘’ İmar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında 
aşağıdaki esaslar dikkate alınır: a) Düzenlemeyle 
oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı 
yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanır, 
b) Plân ve mevzuata göre korunması mümkün olan 
yapıların tam ve hissesiz bir imar parseline intibak 
ettirilmesi sağlanır, c) Mal sahibine tahsis edilen 
miktarın bir imar parselinden küçük olması veya diğer 
teknik ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli 
verilmemesi halinde, İmar parselasyon plânları ve 
imar durumu belirlenmiş düzenleme alanlarında 
yapılacak binaların toplam inşaat alanı veya bağımsız 
bölüm adetleri belirtilen imar adaları veya parselleri, 
kat mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir. 
Hisselendirme, imar ada veya parselin yüzölçümü 
payda kabul edilerek, hisse sahiplerine ait düzenleme 
ortaklık payları çıkarıldıktan sonra kalan yüzölçümü 
miktarı hisse kabul edilerek kat mülkiyeti uygulanmak 
üzere yapılır. Hisselendirme, ana yapı veya yapıların 
toplam inşaat alanları veya bağımsız bölüm adetleri ile 
orantılı olarak hesaplanır. Hisselendirme, ana yapı veya 
yapıların toplam inşaat alanları veya bağımsız bölüm 
adetleri ile orantılı olarak hesaplanır. Hisselendirilmiş 
parselin tapu kütüğündeki beyanlar hanesine "İmar 
Kanununun 18 inci maddesindeki kat mülkiyeti 
esası uygulanmıştır" ibaresi yazılır. Ana yapının veya 
yapıların inşaatı ve kullanılması gibi hususlarda 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır. 
Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu 
ve üzerindeki yapının özelliği itibariyle düzenleme 
ortaklık payının alınamadığı hallerde, ilgilisinin 
muvafakatı ile düzenleme ortaklık payı miktarı bedele 
dönüştürülebilir.  Düzenlemeye tâbi tutulması gerektiği 
halde İmar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün 
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tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inşaata 
elverişli olan kadastro parsellerine plâna göre inşaat 
ruhsatı verilirken de yukarıdaki hüküm uygulanır. 
Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu 
bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu hükümlerine tâbidir. Bu bedel, düzenlemenin 
gerçekleştirilmesi için yapılacak kamulaştırmalar 
dışında kullanılamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

c) Vergi Kanunlarında Taşınmaz Değerlemesi;

Vergi hukukuna göre yapılmakta olan bu tür 
uygulamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanunun 90.maddesine göre 
oluşturulan satış komisyonları marifetiyle yapılan 
değerlendirmelerdir. 213 sayılı VUK asgari ölçüde 
birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir 
komisyonlarınca her mahalle ve arsa sayılacak 
parsellenmemiş arazide, her köy için, cadde, sokak 
veya değer bakımından farklı bölgeler arazide, her 
il veya ilçe için arazinin cinsi itibariyle takdir olunan 
birim değerlere göre hesaplanan miktarlardan düşük 
olamaz. Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim 
değerleri ile ilgili vergi dairelerinde, belediyelerde ve 
muhtarlıklarda uygun yerlere asılmak suretiyle genel 
beyan süresince ilan edilir. Emlak Vergisi Kanunu’na 
göre bina ve arazilerin matrahı bu kanun hükümlerine 
göre saptanan vergi değeridir (EVK md.7 ve 17). Vergi 
değeri ise emlak vergisinin konusuna giren bina ve 
arazinin rayiç bedelidir. Rayiç bedel, bina ve arazinin 
beyan tarihindeki normal alım satım bedelidir (EVK 
md.29).

d) Özelleştirme Kanununda Taşınmaz Değerlemesi;

Ülkemizdeki özelleştirme faaliyetleri 24.11.1994 
tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanuna göre 
düzenlenmektedir. Buna göre özelleştirilmesi yapılacak 
bir taşınmazın değer tespitinin ne şekilde yapılacağı 
18.maddenin (B) bendinde belirtilmiştir. 

‘’B) (Değişik: 3/4/1997 - 4232/2 md.) Değer tespiti 
Özelleştirme Programına alınan kuruluşların değer 
tespiti çalışmaları bu Kanuna göre idarede oluşturulan 
değer tespit komisyonları tarafından yürütülür. 
a) Değer Tespit Komisyonunun Teşkili: 
Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden 
sorumlu proje grup başkanının başkanlığında, 
özelleştirilecek kuruluşun işlemlerinden sorumlu 
proje grup başkanlığında görevli bir uzman, Proje 
Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanı veya 
bu dairede görevli bir uzman, Sermaye Piyasaları 
Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman 
ile gayrimenkul işlemlerinden sorumlu Proje Grup 

Başkanı veya bu grup başkanlığında görevli bir uzman 
olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyon, İdare 
Başkanının teklifi ve Başbakan'ın onayı ile göreve 
başlar. Komisyonda, yukarıda adı geçen birimlerde 
görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı usulle yedek 
üye görevlendirilir.
b) Komisyonun Çalışması:
Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla 
karar verir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyonca 
gerekli görüldüğü takdirde, değer tespit çalışmalarına 
yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak şartıyla 
idare tarafından yeteri kadar yerli ve/veya yabancı 
danışman görevlendirilebilir. 
 c) Komisyonun Görevleri:
Komisyon; değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek 
kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, 
gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette 
bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu 
sınai, ticari ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçler, 
teçhizat, malzeme ve hammadde ile yarı mamul ve 
mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz 
malları, vasıfları ve hali hazır durumları, senetli 
ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum 
hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa 
uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak 
uluslararası kabul görmüş olan;indirgenmiş nakit 
akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif 
değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye 
değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, 
piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit 
akım oranı metotlarından en az ikisini uygulamak 
suretiyle yürütür. Değer tespit sonuçları, kuruluşun 
özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde 
yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra 
kamuoyuna duyurulur. Özelleştirme programındaki 
kuruluşun özelleştirme işlemlerini bu Kanunun 4 
üncü maddesinin son fıkrasına istinaden yürütmesi 
durumunda; değer tespiti işlemleri, ilgili kuruluşun 
karar almaya yetkili organlarının kararı ile kuruluş 
ita amirinin başkanlığında oluşturulacak komisyon 
tarafından bu bentte belirtilen esaslar çerçevesinde 
yapılır.’’

e) Medeni Kanunda Taşınmaz Değerlemesi;

“İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi” başlığı altında 
taşınmaz değerlemesine Medeni Kanunda da yer 
verilmiştir. Bu bağlamda yasanın 899. maddesine göre 
ipotekli borç senedi yoluyla rehin kurulması için tapu 
idaresince resmen değer biçilir. 904. madde ise irat 
senetlerindeki alacak miktarını belirlemektedir. “irat 
senetlerindeki alacak miktarı, tarım arazisinde arazi 
gelir değerinin, diğer taşınmazlarda taşınmazın gelir 
değeri ile bina ve arsa değerleri ortalamasının beşte 
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üçünü aşamaz. Değerlendirmeler tapu idaresince 
resmen yapılır”.

f) Tapu ve Kadastro İşlemleri açısından Taşınmaz 
Değerlemesi;

Tapu ve kadastro müdürlüklerinde, tescile esas 
işlemlerin yapılması esnasında taşınmazın asgari emlak 
değerinden az olmamak koşuluyla harç tahakkuk 
ettirilir. Bunun yanında kadastrosu yapılan taşınmaz 
mallara, emlak vergisi son beyan dönemi esas alınarak 
492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifede 
gösterilen oranlarda, kadastro harcı tahakkuk ettirilir. 
Kadastrosu yapılan yerlerde, emlak vergisi değeri 
belli olmayan taşınmazlara, kadastro ve dava harcı 
ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro 
komisyonunca kıymet takdir edilir (3402 sayılı 
Kadastro Kanunu Md.36).
g) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
mevzuatında Taşınmaz Değerlemesi;

• 18.12.1999 tarihinde 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununun 22.maddesi değiştirilerek, taşınmaz 
değerlemesi konusunda düzenlemeler yapmak 

üzere, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 
yetkilendirilmiştir.
• 12.08.2001 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulunun 
Seri VIII, No:35 sayılı ‘‘Sermaye Piyasası Mevzuatı 
Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere 
ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına 
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’’ ile Sermaye Piyasası 
Mevzuatı çerçevesinde taşınmaz değerleme işini 
yapacak şirketlerin; SPK tarafından listeye alınmalarına, 
listeden çıkarılmalarına, ortakları ve yöneticileri ile 
çalıştıracakları değerleme uzmanlarında aranacak 
niteliklere ilişkin belirlemeler yapılmış ve etkinliklerini 
yürütürken uyacakları kurallar düzenlenmiştir.
• 01.11.2006 tarihinde 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun 15, 34, 36 ve 93. maddelerine dayanılarak, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek 
Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri 
Hakkında Yönetmelik 12.01.2017 tarihinde resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu 
yönetmelik ile bankalara değerleme hizmeti verecek 
değerleme kuruluşları ve değerleme uzmanlarıyla ilgili 
düzenlemelere ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.
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TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ VE 
DEĞERLEME UZMANLIĞI KONUSUNDA 

SPK VE BDDK DÜZENLEMELERİ 
TARİHSEL GELİŞİMİ

Araştırma

Taşınmaz değerlemesi ve değerleme uzmanlığı 
konusunda Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) ve 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
düzenlemeleri kısaca aşağıdaki şekilde gelişmiştir.

• 18.12.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4487 sayılı Kanun 
ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22.maddesi 
değiştirilerek, taşınmaz değerlemesi konusunda 
düzenlemeler yapmak üzere, T.C. Başbakanlık Sermaye 
Piyasası Kurulu yetkilendirilmiştir.
• 12.08.2001 tarihinde 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununun 22.maddesinin 1.fıkrasının  ‘r’ ve ‘t’ 
bentlerine dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulunca 
Seri VIII, No:35 sayılı ‘‘Sermaye Piyasası Mevzuatı 
Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere 
ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliğ’’ ile Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde taşınmaz değerleme işini yapacak 
şirketlerin; SPK tarafından listeye alınmalarına, 
listeden çıkarılmalarına, ortakları ve yöneticileri ile 
çalıştıracakları değerleme uzmanlarında aranacak 
niteliklere ilişkin belirlemeler yapılmış ve etkinliklerini 
yürütürken uyacakları kurallar düzenlenmiştir.

• 01.11.2006 günü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
15, 34, 36 ve 93. maddelerine dayanılarak, BDDK 
tarafından Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek 
Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönetmelik 
SPK’nın yayınladığı Seri VIII, No:35 sayılı Tebliğe 
benzer düzenlemeler içermektedir.

• 06.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5582 sayılı 
‘’Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ 
ile Türkiye’de değerleme uzmanlığı mesleği yasal bir 
alt yapıya kavuşturulmuştur. Adı geçen yasa ile 2499 
sayılı Sermeye Piyasası Kanununun 22.maddesinin ‘’r’’ 
bendinde değişiklik yapılmış, ayrıca bu yasaya geçici 
10. madde eklenmiştir. Son olarak 21.02.2007 tarihinde 
değişiklik geçiren Geçici 10. Maddede ‘’Geçici Madde 
10 – (Ek: 21/2/2007-5582/20 md.) Türkiye Değerleme 

Uzmanları Birliği Statüsü bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren azami iki yıl içinde yürürlüğe 
konulur. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına 
sahip olanlar, bu süre içerisinde Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliğine üye olmak için Kurula başvurmakla 
yükümlüdürler. Bu üyelik başvuruları Kurul tarafından 
sonuçlandırılır. Kurul, Birlik Statüsünün yürürlüğe 
girmesini izleyen bir ay içinde Birlik üyelerini ilk 
genel kurul toplantısına çağırır. İlk genel kurula ait 
masraflar, Birlik organları oluştuktan sonra Kurula 
geri ödenmek üzere Kurul tarafından karşılanır.’’ 
Hükmü bulunmaktadır. Böylece Türkiye’de değerleme 
uzmanlığı mesleği yasal düzenleme ile güvence 
altına alınmış, değerleme uzmanlarının kurumsal bir 
yapıya kavuşturulması için de meslek birliği koşulu 
getirilmiştir.
 
• 02.08.2007 tarihinde yayınlanan SPK tarafından 
değerlemeye ilişkin Tebliğde  değişiklik yapılmış, 
Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin 4.fıkrası 
çerçevesinde yapılacak değerleme etkinliklerine ilişkin 
ana kurallar düzenlenmiş, konut değerleme işi ve konut 
değerleme uzmanlığı tanımlanmıştır.

• 17.12.2009’da SPK tarafından Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği statüsü yayınlanmıştır.

• 26.05.2010 tarihinde Türkiye Değerleme Uzmanları 
Birliğinin kuruluş genel kurulu yapılarak ilk yönetim 
kurulu seçilmiştir.

• 16.12.2010 tarih ve 3980 sayılı BDDK kararı ile 
Bankaların değerleme hizmetlerini değerleme 
kuruluşlarından alınması zorunluluğu getirilmiştir.

• 21.03.2012 tarihinde ‘’Türkiye Değerleme Uzmanları 
Birliği Değerlendirme ve Disiplin Yönetmeliği’’ Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

• 30.12.2012 tarihinde yayınlanan 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununun 76.maddesinin 6.fıkrasında 
’’Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin 
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vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlerin 
tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esaslar, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliğinin görüşü alınarak her yıl 
Kurul tarafından belirlenir. Kurul tarafından belirlenen 
yıllık asgari ücret tarifesi Resmi Gezete’de yayımlanır.’’ 
denilmek suretiyle değerleme hizmetlerinde asgari 
ücret tarifesi resmi nitelik kazanmış, 09.03.2013 
tarihinde ise Resmi Gazetede yayınlanan SPK Kararı ile 
taşınmaz değerleme hizmetleri için ilk kez asgari ücret 
tarifesi getirilmiştir.

• Ocak 2017’de BDDK tarafından yayınlanan 
‘’Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların 
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’’ 
te değerleme uzmanı tanımı değiştirilmiştir.
 
 Yukarıda kısaca belirttiğimiz şekilde hukuksal 
düzenlemelerle yasal alt yapıya kavuşan değerleme 

uzmanlığı unvan ve yetki belgesi bir üst kurul olan 
SPK tarafından verilebilmektedir. Bu özelliği ile 
değerleme uzmanlığı diğer mesleklerden farklıdır. Bu 
farklılık değerleme uzmanlığını özel bilgi ve beceri 
gerektiren gerçek anlamıyla bilirkişilik niteliğine 
kavuşturmaktadır. Değerleme uzmanlarının bu 
nitelikleri dolayısıyla da güvenilir, saydam, sır saklar, 
hesap verebilir, aynı zamanda bağımsızlık ilkesini 
uygulayan kişiler olması gerektiği unutulmamalıdır.
Diğer taraftan, değerleme firmalarının ödenmiş 
sermayelerinin en az %51’inin ilgili sınavları kazanmış 
deneyimli sorumlu değerleme uzmanlarına ait olması 
gerekliliği, değerleme firmalarının ikisi sorumlu 
değerleme uzmanı olmak üzere, en az beş değerleme 
uzmanını tüm günlü çalıştırmaları gerekliliği, 
değerleme işinin ‘’emek yoğun’’ meslek olduğunu 
göstermektedir.

Araştırma
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AHMET MİSBAH 
DEMİRCAN

Beyoğlu Belediye Başkanı 

Röportaj

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: 
“Yenilenen Beyoğlu’nda geçmişle geleceği, modernizm 

ile geleneği buluşturuyoruz. Muhafazakâr modern 
mimarinin en güzel örneği Beyoğlu olacak.”‘‘ ‘‘

*Sayın Başkanım, Beyoğlu’nda halkın yaşam 
kalitesini yükselten yatırım ve projelerinizden 
kısaca bahseder misiniz?

Beyoğlu'nda devam eden birçok dönüşüm projemiz 
var. Bunların başında; Galataport, Tarlabaşı / Taksim 
360 Kentsel Yenileme Projesi, Haliçport, Piyalepaşa 
İstanbul, Sütlüce-Örnektepe ve Okmeydanı 
projelerimiz geliyor. Her biri Beyoğlu’nun hatta 
Türkiye’nin yeni değerleri olarak yükseliyor. 
Bu projeler tamamlandığında vatandaşlarımız 
içerisinde otoparkları, yeşil alanları, ticari alanları, 
üniversiteleri başta olmak üzere yaşam kalitesini 
yükseltecek yeni mekanlara kavuşmuş olacak. 
Sonuç olarak sağlıklı, depreme dayanıklı ve çevresi 
iyi yapılar ortaya çıkacak. Beyoğlu Türkiye’nin 
vitrini olacak. 

*Beyoğlu’nda sürdürülen kentsel dönüşüm 
çalışmaları hangi aşamada? Bu yöndeki 
hedeflerinizi açıklayabilir misiniz?

Kentsel Dönüşüm projelerimizle her yerde bir 
mahalle kültürü oluşturmaya, camisi, okulu, sağlık 
birimleri ile bir yaşam merkezi kurmaya çalışıyoruz. 
Tüm projelerdeki ortak amacımız; Yenilenen 
Beyoğlu’nda geçmişle geleceği, modernizm ile 
geleneği buluşturmak, Beyoğlu’nu muhafazakâr 
modern mimarinin en güzel örneği yapmak.
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Projelerle ilgili bilgileri kısaca paylaşmak 
gerekirse; 

Galataport Projesi 4500 kişiye istihdam 
sağlayacak
İstanbul’un denizden önemli giriş kapılarından 
biri olan Galataport, aynı zamanda şehrin 
tek turizm işletme belgesi almaya aday 
Kruvaziyer limanıdır. Yatırım bedeli 4,5 
milyar TL olan Galataport’un toplam inşaat 
alanı 375.000 metrekare olurken; projenin 
toplam kiralanabilir alanları perakende ve 
yeme-içme alanı olarak 47.000 metrekare, ofis 
alanı olarak ise 43.000 metrekaredir. 20.000 
metrekare Kruvaziyer terminali olan proje 
tamamlandığında 200 mağaza ve restoranın 
hizmet vermesi planlanıyor. Projenin yıllık 
yabancı ziyaretçi hedefi 7 milyon, yıllık 
Kruvaziyer yolcu hedefi ise 3 milyon olarak 
öngörülüyor. İstihdam alanında da büyük 
potansiyel taşıyan Galataport, proje süresince 
5000, işletme döneminde ise 4500 kişiye 
istihdam sağlayacak. 
TAKSİM 360’IN YATIRIM BEDELİ 500 
MİLYON DOLAR

Tarlabaşı / Taksim 360 Kentsel Yenileme Projesi, 
Beyoğlu Belediyesi önderliğinde Çalık Holding 
iştiraki Gap İnşaat ve Çalık Gayrimenkul 
tarafından hayata geçiriliyor. Türkiye’nin kamu-

özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen ilk ve en 
büyük kentsel yenileme projesi olan Tarlabaşı 
/ Taksim 360’ın yatırım bedeli 560 Milyon 
Dolar olup, proje 18. Uluslararası Gayrimenkul 
ödüllerinde Avrupa’nın ‘’En İyi Kentsel 
Yenileme Projesi’’ unvanını almıştır. Projede 
iç mekanlarda alışveriş merkezleri, konutlar, 
butik otel ve pansiyonlar yer almakla birlikte 
alan genelinde fonksiyonlar % 52 konut alanı, 
% 12 ticaret, % 17 turizm ve % 14 ofis alanından 
oluşuyor. Tüm konutlar için yeraltı otoparkları 
ve sosyal faaliyetin yoğunlaşacağı yaya alanları 
yaratılıyor. 2007 yılında başlayan projede 20 bin 
metrekarelik alan üzerindeki 9 adada, rezidans, 
ofis, konut ve ticari üniteler dahil olmak üzere 
952 ünite bulunuyor. 

HALİÇPORT’UN YATIRIM BEDELİ 850 
MİLYON TL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
tarafından İstanbul Beyoğlu İlçesi Camii 
Kebir Mahallesi'nde yapılması planlanan Haliç 
Yat Limanı ve Kompleksi projesi 3 otel, 2 yat 
limanı ve iskelelerden oluşuyor. 850 milyon TL 
yatırımla hayata geçirilen Haliç Yat Limanı ve 
Kompleksi projesinde her biri 70 yat kapasiteli 
2 yat limanı, 150 DTW kapasiteli 1 adet şehir 
hatları iskelesi (yolcu transfer amaçlı) her biri 
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150 DTW kapasiteli 2 adet gemi yanaşma- yolcu 
transfer iskelesi ve 5 yıldızlı uluslararası otel 
zincirleri tarafından işletilecek nitelikte toplam 
oda kapasitesi 700 olan; 100 odalı Hotel 1400 
odalı Hotel 2 ve 200 odalı Hotel 3 isimli 3 adet 5 
yıldızlı oteller yapılacak.

PİYALEPAŞA ÖZEL SEKTÖR ELİYLE 
YAPILAN EN BÜYÜK PROJE

Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen 
ilk ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olan 
Piyalepaşa İstanbul, 82 dönüm arazi üzerinde 
inşa ediliyor. Piyalepaşa Gayrimenkul tarafından 
800 milyon dolar yatımla hayata geçirilen proje; 
konut, rezidans, ofis, otel ve alışveriş sokağından 
oluşan karma kullanım projesi olarak tasarlandı. 
Piyalepaşa İstanbul’da, 55 m²’den 207 m²’ye, 
stüdyodan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve 
tipte 760 konut ve 190 adet rezidans bulunuyor.  

SÜTLÜCE-ÖRNEKTEPE PROJESİ ÖRNEK 
OLACAK

Örnektepe Projesi, Beyoğlu Belediyesi ve 
TOKİ’nin işbirliği yaparak gerçekleştirecekleri 
bir pilot proje niteliğindedir. Projenin kısa 

zamanda tamamlanarak hayata geçmesi ve ileride 
gerçekleşecek yeni yapılaşmaya örnek teşkil 
etmesi hedefleniyor. Örnektepe’nin riskli alan ilan 
edilmesiyle birlikte 2,5 hektar büyüklüğünde olan 
alana etaplar halinde uygulamalar yapılacaktır. 
1. etapta  70.424 m² inşaat (otoparklar, 
teknik hacimler, sığınaklar dahil) yapılması 
planlanmaktadır. Söz konusu inşaat alanının 
34.284 m²’sinin iskan edilmesi öngörülmektedir. 
Bu alanın 25.491 m²’si hak sahiplerine dağıtılacak 
olup geri kalan kısmı yatırımcıya ait olacak. 
OKMEYDANI CAZİBE MERKEZİ OLACAK 

Okmeydanı’nın, 13.06.2016 tarih 8949 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanun 
kapsamında riskli alan ilan edilmesi ile bölgede 
çalışmalar başlatılmıştır. Riskli alan ilan edilen 
bölge 123,5 hektar büyüklüğünde olup yaklaşık 
4.250.000 m² inşaat (otoparklar, teknik hacimler, 
sığınaklar dahil) yapılması planlanmaktadır. Söz 
konusu inşaat alanının 2.850.000 m²’sinin iskan 
edilmesi öngörülmektedir. Bu alanın 1.750.000 
m²’si hak sahiplerine dağıtılacak olup geri kalan 
kısmı yatırımcıya ait olacaktır.

BEYOĞLU MAVİ VE YEŞİLİN BULUŞTUĞU 
BİR YER OLACAK
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İSTANBUL,
BEYOĞLU
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*Başkanım, Beyoğlu’nda yeşil alanlar 
konusunda yaptığınız ve planladığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz?

İlçemizde yaklaşık 30 park yer alıyor. Parklarımızın 
bakım ve onarımını düzenli olarak yapıyoruz. 12 
kişiden oluşan bir ekip her gün parklarda temizlik 
çalışması yaparken, iki haftada bir de çim biçme 
ve peyzaj çalışmalarını yapıyor. 10 kişilik diğer bir 
ekip de spor aletleri, oturma bankları, çardakların 
bakımını yaparak, vatandaşların konforlu bir 
ortamda istirahat etmeleri ve spor yapabilmeleri 
için çalışıyor. Öte yandan Sütlüce ve Hasköy 
sahilinde bulunan spor, bisiklet ve yürüyüş 
yollarını da yeniledik. Toplan 3 kilometrelik 
yürüyüş yollarını, zemin düzenlemesinden spor 
aletlerine kadar sıfırdan elden geçirdik. Tüm 

bunların yanı sıra hayata geçirdiğimiz dönüşüm 
projelerini de yeşil alanların artırılması üzerine 
geliştirdik. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında 
Beyoğlu yeşil alanlarıyla, park ve bahçeleriyle, 
peyzajıyla mavinin ve yeşilin buluştuğu bir yer 
olacak diyebiliriz.

*Başkanım, sağlık alanında ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz?

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarının başında 
temiz çevre gelir. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz 
‘Tertemiz Beyoğlu’ projemizle ilçemizde bulunan 
cadde ve sokaklarda sürekli yıkama çalışmaları 
yaparken bir taraftan da öğrencilerimizin daha 
temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri 
için okullarımızda düzenli olarak temizlik 
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çalışmaları yürütüyoruz. Bir diğer husun da gıda 
ile ilgili işletmelerin denetlenmesi. Bu konuyla ilgili 
de ‘Beyaz Zambak’ projesini geliştirdik. Gıda sunan 
tesislerin hijyen kalitesini artırmayı hedefleyen 
bu proje kapsamında Gıda güvenliği yasasına 
uygun olarak denetimler yaptık ve tüm şartları 
yerine getiren işletmelerimize ‘Beyaz Zambak’ 
Sertifikası verdik. Denetlemelerimiz aralıksız 
olarak devam ediyor. Hasta Nakil Ambulansımız 
ile nakil talebinde bulunan hastaları ücretsiz olarak 
hastanelere naklini yapıyoruz. Tüm bunların yanı 
sıra ilçemizin 14 ayrı noktasında açtığımız semt 
konaklarımızda vatandaşlarımızı hastalıklara karşı 
önceden bilinçlendirmek amacıyla eğitici seminerler 
düzenliyoruz. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz.

*Sosyal belediyecilik alanında, toplumsal 
dayanışmayı pekiştirecek çalışmalarınızı 
öğrenebilir miyiz?

Beyoğlu Belediyesi olarak Sosyal belediyecilik 
alanında birçok projemiz mevcut. Bu projelerden 
birkaçını şu şekilde özetleyebiliriz;

Beyoğlu’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
onurunu zedelemeden onlara yardım elini uzatmak 
için 2010 yılında Sosyal Market’i kurduk. Yedi yıldır 
aralıksız olarak gelen yardımı istifleyip doğru yere 
ulaştırabiliyoruz. Bu sayede 5320 aileden yaklaşık 
30 bin kişiye aylık, üç aylık ve altı aylık olmak üzere 
maddi durumlarına göre sürekli yardım yapıyoruz. 
Burada her şey şeffaf, ölçülebilir ve adaletli bir 
mekanizma üzerinden yürütülüyor. Hangi aileye ne 
kadar ne yardımı yaptığımızın kaydı tutuluyor. Bu 
şeffaflık bizim için çok kıymetli. Burası bildiğiniz 
bir mağaza, ayakkabısı, çorabı, pantolonu, gömleği, 
yiyeceği, içeceği yani her şeyi var. Zaten bize bu 
anlamda tedarik sağlayan firmalar normalde 
mağazalarında sattıkları ürünleri buraya bağış olarak 
veriyorlar. Biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde kurduğumuz Muhtaç Er Ailesine 
Yardım Bürosu ise ihtiyaç sahibi asker ailelerine 
maddi yardımda bulunuyoruz. Bunların dışında 
Beyoğlu’nda yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç 
vatandaşlarımız için ‘Evde Bakım’ hizmeti ve Aş 
Evimizle her gün 1500 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 
evine ücretsiz yemek servisi gibi birçok hizmetimiz 
bulunuyor.

*Başkanım, spor alanında yaptığınız yatırımlardan 
kısaca bahseder misiniz?

Sağlıklı bir yaşam için spor şart. Onun için 
Beyoğlu’nda 7 den 70’e herkes için bir spor aktivitesi 
mevcut.  Beyoğlu’nda çocuk ve gençlere sağlıklı 
yaşama kültürünü aşılamak ve yıl boyu zihinde 
kalmalarını sağlamak amacıyla Beyoğlu Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte her 
yıl Yaz ve Kış Spor Okulları açıyoruz. Yaz spor 
okullarımızda Futbol, Basketbol, Voleybol, Yelken 
ve Yüzme kurslarımız mevcut. 10 farklı dalda 
eğitim verdiğimiz kış spor okullarında ise; voleybol, 
basketbol, futbol, yüzme, yelken, jimnastik, satranç, 
masa tenisi, savunma sporları ve ata sporumuz 
olan okçuluk bulunuyor. Bir de Kefken Çevre Yaz 
Kampımız var. Bu yıl 14. Sezonunu açacağımız bu 
Kefken Kampında bugüne kadar 70 binden fazla 
çocuğu ağırladık. Burada da çocuklarımız bir 
birinden güzel sportif aktivitelerle hem eğleniyor 
hem de öğreniyor.
Öğrencilerimizin yanı sıra ilçedeki hanımların da 
spor ile iç içe olmaları, kilo kontrolü yaparak sağlıklı 
kalabilmeleri için semt konaklarında ücretsiz 
zumba, pilates, fitness ve aerobik dersleri veriyoruz. 
Eğitimlerde kullanılan tüm spor malzemeleri de 
belediyemiz tarafından temin ediliyor. Kısaca 
özetlemek gerekirse, Beyoğlu’nda herkesinilgi ve 
yeteneğine uygun bir spor aktivitesi var.
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*Başkanım, kültür ve sanat alanında önemli 
yatırımlar yaptınız. Bu çalışmalar, ilçenize nasıl 
bir katkı sağladı?

Şehrin sosyal ve kültürel hayatı, Beyoğlu’nu 
Beyoğlu yapan en önemli kriterlerden biri. Biz 
ilçemizdeki katma değeri kültür-sanat ve turizm 
endüstrilerine veriyoruz. Çünkü Beyoğlu’nun 
ekonomi çarkları bu endüstrilerle dönüyor ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu anlamdaki 
çalışmalarımızın en iyi örneklerinden biri Grand 
Pera’dır. Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi’nin kalbinde 
yer alan Grand Pera; kültür, sanat, eğlence, moda 
ve gastronominin hizmetine sunulan yeni nesil bir 
yaşam merkezi. Grand Pera, tarihi Cercle d’Orient 
binası, 1.250 m2’lik fuaye alanına sahip 600 kişilik 
Emek Sineması, toplam 800 kişilik 8 sinema salonu 
ve 1.400 kişiye ulaşan seyirci kapasitesiyle, İstanbul 
ve Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri. Grand 
Pera’da, Türkiye’de ilk defa açılan Madame Tussauds 
Müzesi’nin yanı sıra; zengin etkinlik programıyla 
sanatın her dalına hizmet verip ulusal ve uluslararası 
gösterilere ev sahipliği yapacak. Ayrıca 150 kişilik 
teleskopik oturma düzenine sahip tiyatro sahnesi 
yer alıyor. Pasaj anlayışıyla hayata geçirilen Grand 
Pera, çağdaş ve uluslararası standartlar ekseninde, 
Beyoğlu ruhunu yeniden canlandıracak.

*Beyoğlu, İstanbul’umuzun en fazla turist ziyaret 
ettiği ilçelerimiz arasında… Bu alanda yaptığınız 
ve planladığınız çalışmalardan söz edebilir 
misiniz?
Beyoğlu’na son 10 yılda, 40 bin yeni yatak ve 11 
bin yeni işletme kazandırdık. Turizme yönelik 
çalışmalarımızdan bizi en çok heyecanlandıran 
projelerden biri de Narmanlı Han. Narmanlı 
Han, tünel meydanının köşesinde. 19. yüzyılın 
ilk yarısında kurulan Narmanlı Han 170 yıllık 
İstanbul tarihine tanıklık etmiş. Çok özel bir tarihi 
var. Handa ikamet edenler arasında Bedri Rahmi, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Aliye Berger gibi isimler 
var. Orada tarihi vakalar yaşanmış. Atatürk de 
gelmiş, Yahya Kemal Beyatlı da. Bulunduğu yer 
çok önemli. İstiklal Caddesi’nin giriş kapısında bir 

sanat eseri. Restorasyon çalışmaları devam ediyor 
ve yakın zamanda bitecek.

Diğer taraftan Cihangir’e çok güzel yatırımlar 
yaptık. Hala işimiz var. Cihangir hem kendi 
insanlarımız hem de yabancılar için çok önemli 
bir bölge. Çevre peyzajını tamamladık. Ama bence 
en güzel şey, Büyükşehir’e yaptırdığımız Roma 
Bahçesi’nin üstündeki sosyal tesis. İki katlı bir sosyal 
tesis olacak. Bütçeye de çok uygun olacak. Hem çok 
kaliteli, hem çok iyi, hem de ahşap mimariye sahip. 
Önünde de Roma Bahçesi var.

İlçemizde turizm, kültür, sanat faaliyetleri adına 
çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri de 
Madame Tussauds. Bizim için çok güzel bir heyecan. 
Çünkü Beyoğlu’na marka bir müze kazandırdık. 
Madame Tussauds gibi bir müzenin Beyoğlu’nda 
olması çok güzel oldu. Müzemizin turizme katkıda 
bulunacağından şüphemiz yok. Öte yandan Smart 
Beyoğlu projemizin de özellikle yerli turistlerin çok 
işine yarayacağını düşünüyoruz. Smart Beyoğlu 
ile hedefimiz de şu: Bölgelerimizdeki ekranlardan 
bulunduğunuz konumda hangi tarihi bina ve 
restoran olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Böylece 
insanlar çevresinde neler olup bittiğini ekranlardan 
öğrenebiliyorlar. Buna ‘Smart Beyoğlu’ adını verdik. 

Yaptığımız bir şey daha var. Beyoğlu’nda yeni 
hayata geçirdiğimiz “Smart Beyoğlu” aplikasyonu 
var. Bu aplikasyon bulunduğunuz sokağa kadar 
sizi indiriyor. İndirdikten sonra bu ekranda da yine 
aynı soruyu soruyoruz. Diyeceğiz ki, “çevremizde 
neler oluyor?” satılık emlaktan iş arayana, etraftaki 
taksi durağından o sokağın çöp arabasına kadar 
etrafınızda neler olduğunu bu aplikasyonda 
görebileceksiniz. Dahası da var. Artık belediyeye 
ulaşmak da çok kolay. Belediyenin tüm işlemlerini 
avucunuzun içinde görebilecek ve Başkan’a buradan 
mesaj atabileceksiniz. Binaların, caddelerin ve tüm 
işletmenin kapısına QR kod koyacağız. Bu akıllı 
Smart City uygulamalarını geliştiriyoruz. 12 yıldır 
bunlar üzerinde çalışıyoruz.

Röportaj
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Yazar - Koray Altunok

Topluluk Önünde 
Konuşmak

Korkuları-
nızın

Gidin!
Üstüne

Yapılan araştırmalar topluluk önünde konuşma 
korkusunun en büyük korkulardan birisi olduğunu 
gösteriyor. İnsanların birçoğu topluluk önünde 
konuşmaktansa ölmeyi tercih ettiğini söylüyor. 
Sunum yaparken heyecanlanmak, ellerinizin 
ve bacaklarınızın titremesi, konuşma metninizi 
unutmak korkunun en büyük göstergeleri.
Sunum yapma korkusuyla ilgili yapılan anketleri 
ve sonuçları ilk görüdüğümde çok şaşırdım; benim 
çevremde de asla topluluk önünde konuşmak 
istemeyen insanlar vardı ama bunun genel bir 
korku olduğunu hiçbir zaman düşünmemiştim.  
Araştırmaları okuduktan sonra kendimi düşündüm 
ve geçmişe dönünce aslında benimde çok farksız 
olmadığımı hatırladım. Çocukken aşırı derece 
utangaçtım, ortaokulda herkes sırayla tahtaya 
kalkardı, ben sıra bana geleceği zaman sırf tahtaya 
kalmamak için kalemimi yere atar onu alıyormuş 
gibi masanın altına saklanırdım çünkü cidden benim 
için tahtaya kalmak en büyük kabustu. Bütün sınıfın 
ortasında değil hocanın konuyla ilgili sorduğu 
sorulara cevap vermek, adımı bile söyleyemezdim.  
Şimdi ise toplum önünde konuşmak neredeyse 
günlük hayatımın bir parçası; işim gereği sürekli 

sunum yapıyor, eğitim veriyor veya düzenli olarak 
toplantı yönetiyorum. Üstelik bu işimin en severek 
yaptığım bölümü. 
Peki, ne oldu da tahtaya kalkmamak için sıraların 
altına saklanan o çocuktan topluluk önünde 
konuşmayı seven ve bunu kariyerinin bir parçası 
haline getirmiş bir adama dönüştüm? Öncelikle 
ben hep biraz deliydim, kendimi bildim bileli bir 
özgürlük takıntım var, hep daha çok özgürlük 
arayışı içindeyim bu yüzden beni kısıtlayan 
şeylerden küçük bir çocukken bile hoşlanmazdım. 
Bana sorarsanız korkularımız bizi kısıtlayan en 
önemli zincirlerden birisi o yüzden bir şeylerden 
korkmaktan hoşlanmam. Korkularımı yenmek için 
üstüne üstüne giderim ve çoğu zaman bu yöntem 
işe yarar. Liseye başlayacağım zaman bunun benim 
için bir fırsat olduğuna, sevmediğim yönlerimi 
değiştirebileceğime inandırmıştım kendimi. Bu 
inanç ve azimle liseye başlar başlamaz ilk yaptığım 
iş gidip tiyatro topluluğuna kaydolmak oldu. Tiyatro 
hem çok ilgimi çekiyordu hem de sahneye çıkarsam 
korkularımın üstüne giderek onu yenebileceğime 
inanıyordum. Kesinlikle öyle olmadı ilk yıl benim 
açımdan tam bir kabustu, sene içinde oyuna 
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hazırlanmak rollere çalışmak çok eğlenceliydi ama 
oyun günü gelip sahneye çıktığımda aylardır bir 
saniye bile unutmadığım bütün replikler aklımdan 
uçup gitmişti, dizlerimin titremesini kontrol 
etmeyi bir yerden sonra bırakmıştım çünkü zaten 
iki ayağımın üstünde durmak bana yeteri kadar 
zor geliyordu o an. Asla oyuna odaklanamadım, 
diğer oyuncu arkadaşlarımın replikleri kulağımda 
çınlıyordu hiç birisini duyamıyordum ve asla 
konuşamıyordum. Perde kapandığında saatlerce 
ağlamak istemiştim. Ama değişim sabır ve inat 
gerektirir. Lisenin son yılı geldiğinde okulun 
tiyatro kulubü başkanıydım artık sahnede 
heyecanlansam bile bunu kontrol edebiliyordum, 

sadece tiyatro ile kalmayıp o sene bir de şiir 
dinletisinde sahneye çıkmıştım. Artık o sıraların 
altına saklanan çocuk değildim, derslerde kalkıp 
konuşabiliyor hatta hocalar beni kaldırmadan 
kendim söz isteyebiliyordum. Zamanla bu yönüm 
daha çok kuvvetlindi, üniversitede bir derste 
sunum yapılıyorsa en yüksek notları ben alır hale 
gelmiştim. Çalışmaya başladığımda ise bu benim 
kendime güvendiğim bir konu oldu ve hiçbir zaman 
topluluk önünde konuşmakla ilgili görevlerden 
kaçmadım haliyle bu benim kariyerimin bir parçası 
haline dönüştü ve şimdi bununla ilgili bir dergi 
yazısı yazıyorum.
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Eğer sizde topluluk önünde konuşmaktan korkuyorsanız ve bu korkunuzun üstüne 
gitmek istiyorsanız, sizin için hazırladığım küçük birkaç denemesi kolay önerim var:

1) 

2) 

Prova Yapın!

Kendinizi Telkin Edin!

Konuşmanızı yapmadan önce hazırladığınız konuşma 
metninin mutlaka provasını yapın. Bu sizin kendinize 
daha çok güvenmenizi sağlayacaktır. Hazır olduğunuza 
kendinizi ikna etmeniz önemli bir başlangıç, bunu provayla 
sağlayabilirsiniz. Hatta ayna karşısında veya bir arkadaşınızın 
karşısında yaptığınız provalar sizin için daha iyi olabilir. 
Uzmanlar en az iki prova yapılması gerektiğini söylüyorlar. 
Bence bu konuyla ilgili genel geçer bir sayı vermek zor önemli 
olan sizin kendinizi nasıl rahat hissettiğiniz. Mesela ben çok 
prova yaparsam daha çok geriliyorum o yüzden iki veya üç 
provayı çok geçmem. Dediğim gibi bu sayıyı sizin kendinize 
göre ayarlamanız en doğru olanı.

Bence listemdeki en önemli madde bu; konuşma yapmadan 
önce mutlaka kendinizi rahatlacak bir yöntem bulmalısınız 
korkunuzun azalması ve heyecanınızın yönetilebilir bir 
seviyede kalması için bu şart.  Anlattığım benim için 
kabusa dönüşün ilk sahne tecrübemden sonra fark ettiğim 
önemli bir nokta oldu. Ben çok kötü olduğumu düşünüp, 
yer yarılsada içine girsem derken, arkadaşlarım gelip beni 
tebrik ediyorlardı. Çok heyecanlı olduğumu anlamışlardı 
fakat ona rağmen iyi olduğumu düşünmüşlerdi. Bu bana 
ne kadar kötü olduğumu düşünsem bile asla dışardan 
kafamdaki kadar kötü gözükmediğimi kanıtladı. O yüzden 
her konuşmamdan önce kendime bunu hatırlatırım, sakin 
ol senin konuşmanı onlar bilmiyor hata yaparsan bunu 
sadece sen fark edeceksin, önemseme, panikleme hiç gerek 
yok, asla dışardan düşündüğün kadar kötü algılanmazsın… 
Derim kendime hep. Bu bence sizinde kendinizi 
sakinleştirmek için kullanabileceğiniz bir yöntem. Bir 
diğeri ise dinleyicilerinizin sizden farklı olmadığını sakın 
unutmayın. Onlarda sizin gibi insanlar, sizin yerinizde bu 
konuşmayı onlar yapıyor olsalardı benzer şeyler hissedecek 
ve çok büyük ihtimalle aynı hataları yapacaklardı, sonuçta 
hepimiz insanız ve hata yaparız, bundan sakın korkmayın.    
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Bunlar genel olarak yapılabilecek küçük öneriler 
bunları uygularken kesinlikle unutmamanız gereken 
bir nokta var; bir işi ne kadar çok yaparsanız o kadar 
çok tecrübe kazanırsınız. İlk araba kullandığınız 
günü hatırlayın veya ilk yaptığınız yemeği… 
Pratik yapmak daha iyi yapmanızı sağlayacaktır. 

Konuşmaktan korkup kaçtığınız sürece hiçbir 
şey değişmez ama denerseniz zaman içerisinde 
daha iyi olmaya başlarsınız. İlerlemek istiyorsanız 
korkularınızın üstüne gitmeniz şart. Korkularınızın 
üstüne gitmekten korkmayın!

Yaşam

3) Dinleyicilerinizi Tanıyın!
Konuşmanızı hazırlarken mutlaka dinleyicilerinizi araştırıp 
onlarla ortak bir nokta bulmaya çalışın ve bunları konuşmanız 
içerisinde kullanın. Bu dinleyicilerinizle aranızda bağ kuracağı 
için hem sizin rahatlamanızı sağlayacak hem de konuşmanızı 
daha ilgi çekici bir hale getirecek. Mesela bir üniversiteye 
konuşma yapmaya gittiğinizi düşünelim dinleyicileriniz 
genç öğrenciler olacaklar, burada kendi gençlik yıllarınızdan, 
öğrencilik zamanlarınızdan örnekler verebilir o dönem 
nasıl hissettiğinizi, düşündüğünüzü söyleyebilirsiniz. 
Şirketinizi yeni çıkardığı bir ürün ile ilgili hiç tanımadığınız 
insanlara sunum yaptığınızı düşünelim, trafikten, havadan, 
toplantı yapıldığı salondan veya tanıtıtığınız ürünü ilk kez 
düşündüklerinizden bahsedebilirsiniz bunlarda dinleyicilerle 
aranızda bağ kurmanızı sağlayabilir.

4) Şaka Yapın!
Konuşmanıza başladığınız andan itibaren çok abrtmadan 
kendinizle dalaga geçecek bir iki küçük şaka yaparsanız hem 
olası hatalarınızı kapatma şansınız olur hem de hata yapma 
korkunuzu bastırabilirsiniz. Okuduğum yazılardan birisinde 
bununla ilgili güzel bir örnek vardı; yazıyı yazan kişi 
konuşmasına başlarken konuşma metninin olduğu kağıtları 
düşürüp sonra toplarken zaten karışık olan konuşmasının 
artık daha da karışık olacağı konusunda şakalar yaparmış. 
Sizde bu şekilde kendinizle dalga geçebilecek ufak şakalar 
bulabilirsiniz.

5) Küçük Kartlar Hazırlayın!
Hazırladığınız metni veya sunumu sayfalarca elinize 
almaktansa kendinize hatırlatma notlarınızın yazdığı 
küçük kartlar hazırlayabilirsiniz. Böylece sahnede 
konuşma yaparken metninizi takip etmeniz daha kolay 
olur ve okumaktansa gerçekten konuşma yaparsınız. Hem 
sunumunuzun daha etkileyici geçmesi için güzel bir yöntem 
hem de konuşmanızı takip edebilmeniz için. 
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Çalışanların stres altında olduklarını gösteren belirtiler.

Stresin iş başarısını engelleyen en önemli nedenlerden biri olduğu bilinmektedir. İş hayatında stres bir 
ölçüye kadar faydalı olmakla birlikte, o ölçüden fazlası iş ilişkilerini bozmakta, dikkati dağıtmakta, verimi 

azaltmakta, başarısızlığa sebep olmaktadır.

Çalışanların ne kadar stres altında olduklarını anlamaları farkındalık (mindfulness) seviyelerine bağlıdır. 

Tipik belirtiler:
-Kronik yorgunluk

-Sık sık ortaya çıkan baş ağrıları veya diğer ağrılar
-Konsantrasyon güçlüğü

-Kendine güven kaybı
-Sinirlilik

-Uyku bozuklukları
-Öğrenme ve hafıza işlevlerinde bozulmalar

-Yüksek tansiyon ve artan kalp krizi riski
-Artan gastrit ve ülser riski

İŞ HAYATINDA 
STRES YÖNETİMİ 

Stresle mücadele etme yollarına ilişkin 
birkaç püf noktası

Derin derin nefes alıp verin: Yavaş, uzun ve sakin 
nefesler alıp verin. Havayı burnunuzdan çekin, 
ağzınızdan son derece yavaş bir şekilde boşaltın. 
Derin bir nefes aldıktan sonra onu içinizde 5 saniye 
kadar tutun ve sonra yavaş yavaş bırakın. Bu işlemi 
arka arkaya 5-6 kez tekrarlayın.
Bir oyuncak edinin: Masanızda bir el egzersiz aleti, 
bir tenis topu ya da iki adet uzak doğu işi stres metali 
bulundurun. Kas hareketlerinin ve bu esnada artan 
dolaşımın strese iyi geleceği belirtiliyor.
Sosyal bağlarınızı çoğaltın: Çok sıkıştığınız 
zamanlarda eşinizi, çocuklarınızı, arkadaşlarınızı 
ya da uzun zamandır fırsat bulup bir "alo" 
diyemediğiniz anne-babanızı arayın. Onların 
sesleri, duyguları, güçleri size iyi gelecektir.

Limon kolonyası: Masanızda bir limon kolonyası 
değilse bile limon veya elma gibi kokulu bir meyve 
bulundurabilirsiniz. İş ortamınızın kokusu ruhsal 
gerginliğinizi azaltıp çoğaltabiliyor. Araştırmalar, 
stresin aromaterapiden yani kokuların gücünden 
çok etkilendiğini ortaya koyuyor. Vanilyalı 
kokular, portakal-çikolata karşımı kokular, 
okaliptüs kokusu, limon, ylang ylang kokusu stresi 
yatıştırıyor.
Müzik stresi zayıflatıyor: İş yerlerinde çalınan 
hafif müziklerin stres yükünü azalttığı belirtiliyor. 
Özellikle hafif müzikler, meditasyon amacıyla 
geliştirilmiş dalga, su, yağmur seslerinin bulunduğu 
sesleri içeren müzikler bir stres temizleyicisi 
gibi çalışıyor. Tersine gürültülü ortamların ses 
kirliliğine ve stresi yükseltmeye yol açabileceği de 
aşikar.
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Listelemek doğru bir alışkanlıktır: Stresin en önemli 
etkeni zaman baskısıdır. Zamanınızı iyi yönetebilirseniz, 
stresiniz azalacaktır. Bunun iki yolu var. Biri 
programınızı gevşetmeniz, diğeri liste yapmanızdır. 
Liste yapmak sadece günlük işleri sıralamak anlamına 
gelmiyor. Öncelikleri belirlemek, lüzumsuz olanları 
ayıklayıp çöpe göndermek gerekiyor. Yapılacak işler 
listesine çok fazla madde koymamak da önemli.
Espri yapmak iyi geliyor: Uzmanlar, ciddi, asık suratlı, 
salt iş odaklı çalışanların yoğun olduğu iş yerlerinde 
stresle mücadelenin daha zor olduğunu belirtiyor. 
Dozunda ve zamanında yapılan espriler, güzel fıkralar, 
sürprizler ve bazen güçlü bir kahkaha sadece gergin 

kasları değil gergin ortamı da yumuşatabiliyor. Gülmek 
vücuda daha fazla oksijen girmesini sağlıyor, beyni 
dinlendiriyor, kan basıncını düşürüyor.
İşyeri dostluklarınızı geliştirin: İşyerinde dost bir 
çevre oluşturmak, iyi ve güvenli ilişkiler kurmak stres 
yönetimini kolaylaştırıyor.
Stresi büroda bırakın: Mesai bitip işten çıkarken, 
sorunları büroda bırakmak gerekli. Evdekileri 
bunaltmamak ve beynimizi ve stresimizi boşaltmak 
için. Vurgun yememek için su yüzüne alıştıra alıştıra 
çıkan dalgıçlar gibi, işle ev, çalışma hayatıyla özel hayat 
arasındaki geçişi iyi planlamak ve hazırlamak gerekli.

Bunun içinde aşağıdaki yöntemler uygulanabilir.

1.
    Ortalığı toplamak

Masanızdaki dosyaları kaldırın, kağıtları kalemleri toplayın. Hem sabah geldiğinizde düzenli bulmak, 
hem de çalışma saatinin bittiğinizi beyninize inandırmak için iyi bir yöntem. Bir de ‘yapılacak işler’ 
listenize bir göz atın: Yaptıklarınızı ve gerek kalmayan işlerin üstünü çizin, ertesi gün yapılacakları 
kaydedin. Ve ertesi sabaha kadar unutun. (Bir yönetim koçu şöyle bir örnek veriyor: “Bir tasarım şirketi 
yöneticisi tanıdım. Akşam bürosunu toplayıp, yapılacaklar listesini elden geçirip bilgisayarını kapatırken, 
kendi kendine yüksek sesle ‘Tamam, bu gün de işimiz bitti, dosyalarım güvencede, eve gidebiliriz’ diye 
söylemeyi alışkanlık edinmiş.”

2.
    Stresinizi top yapıp atmak

Bu yöntemi kullananlar da var. Stresini ‘dışsallaştırmak’ için. Mesela bir kağıdı top haline getirip, stresini 
atmak için iyice mıncıklayıp çöp sepetine atmak… Böylece akşam bürodan çıkmadan önce, sembolik 
olarak, stresinden kurtulmak.

3.
    Dış görünüşünü değiştirmek

Stresinizi elbise dolabına asın, yeni bir insan olarak çıkın işten. Superman-superwomen iş yerinde kalsın, 
siz yeniden gerginliğini atmış bir eş, bir anne-baba, bir arkadaş kılığına bürünün. Çalışma hayatını temsil 
eden ‘dış göstergeler’den kurtulun mesela. Erkekler kravatını atsın, yaka düğmesini açsın, spor ayakkabı 
giysin. Kadınlar bir blucin, topuksuz ayakkabı giysin, makyajını değiştirsin.

4.
     İnternet kaçamağı

Hobisi antika eşyalar olan bir ünlü ticaret avukatı işten çıkmadan önce yarım saat kadar internette 
müzayede salonlarında gezindiğini söylüyor. Bir önemli gazete yöneticisi ise bir yarım saat internette 
on-line okey oynadığını itiraf ediyor. Siz de, hobinize yahut ilgi alanınıza göre, böyle bir ‘internet arası’ 
verebilirsiniz işten çıkmadan önce.

İŞTEN ÇIKMADAN ÖNCE
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5. Yolu uzatmak ya da değiştirmek
Eğer eve yürüyerek dönen şanslılardansanız gerginliğinizi atmak, beyninizi ve bedeninizi oksijenle temizlemek 
için yolu biraz uzatın. Bir banka oturun, gelip geçenleri seyredin. Robot gibi eve dönmeyin. (Ev-yol-iş-yol-ev 
rutini öldürücüdür.) Etrafa bakın. Islık çalın. Yolunuzu değiştirin, yeni bir yoldan geçin. Otobüsle, metrobüsle 
gidiyorsanız, iki durak önce inin. Şoförünüz sizi 500 metre ötede bıraksın. Arabanızla gidiyorsanız bir parkta 5 
dakika oturun, olmadı garaja girince arabadan hemen inmeyin, sevdiğiniz bir müzik açın, gözlerinizi kapatın, 5 
dakika yüksek sesle dinleyin. İç basıncınızı azaltın.

6. Yolda dedektifleri oynamak
Yolda kendi kendinize oyunlar oynayın. Mesela kaç tane kırmızı araba gördüğünüzü sayın, durakla ev arasını 
adımlayın. Yahut kendi kendinize bilgi oyunu oynayın. A harfinde 3 isim, 3 şehir, 3 hayvan bulmaya çalışın… 
Hem başka şeylere odaklanıp beyninizi boşaltın, hem hafızanızı, dikkatinizi geliştirin.

 7. Esnafla muhabbet edin
Mahalledeki tütüncüye girin, sakız almak bahanesiyle havadan sudan konuşun. Manava uğrayın işler nasıl diye 
sorun. Haftanın bir akşamı mahalle berberine traş olun, ‘Ne olacak bu kara kartalın hali’ geyiği yapın… Farklı 
insanlar, farklı sorunlar, farklı dünyalar… Kozanızdan çıkın.

EVE DÖNÜŞ YOLUNDA
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8.  Akıllı telefonu kafesine kapatın
Elektronik tasmayı (yahut elektronik kelepçeyi) yani cep telefonunu cebinizden çıkarıp elinizin altında tutmayın. 
İkide bir gözünüz takılır, eliniz gider, sürekli kurcalar ve işten kopmayı başaramazsınız. Kapıdan girince cebinizi, 
araba anahtarlarıyla birlikte portmantonun üstüne, yahut cebinizi boşalttığınız bir kutuya atın, bangın bangır 
çalmadıkça unutun.

9.
     Basit işlere yoğunlaşmak
İşten kopmakta zorlananların kullandığı bir yöntem de, eve girer girmez, ‘ben geldim, iyi akşamlar’ deyip 
sevdiklerine bir öpücük kondurduktan sonra, 5-10 dakikalığına bir basit işe yoğunlaşmak. Çiçekleri sulamak, bir 
aleti tamir etmek, bulaşık yıkamak… yani ellerini ve dolayısıyla aklını meşgul ederek işi düşünmekten kurtulmak.

10.
      Evde kesinlikle iş konuşmamak
Eve iş getirmek sadece eve dosya getirmek değil ki… İdeal olan, evde işten hiç söz etmemek. Tabii ki kolay 
değil. Ayrıca bazı şeyleri eşinizle paylaşmanız da gerek. Bu durumda, bir management kitabında verilen örneği 
uygulayın. İşleri kötü giden bir iş adamı evde sürekli iş konuştuğunu fark etmiş. Karısından yardım istemiş: eşi 
önce ‘bak gene iş konuşuyorsun’ diye uyarmaya başlamış, olmamış. Bu sefer mutfakta yumurta pişirmek için 
kullandığı kum saatini devreye sokmuş: Kocasının başta günde 10 dakika iş konuşma hakkı varmış. Bir müddet 
sonra 5 dakikaya inmiş, ve konu kapanmış. 

EVE GELİNCE

Yaşam



46

Form

Boğaziçi’nde iz bırakan İtalyan mimarların, gerçekleştirdikleri yapılardan önemlilerine aşağıda yer verdik.

BOĞAZİÇİ’NİN İTALYAN 
MİMARLARI

46
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MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU
Konut yapıları arasında en iri kütleli yapı bugün Mısır Başkonsolosluğu olarak hizmet veren 
Bebek’teki Sahil Sarayı olarak göze çarpıyor. Art Nouveau (Arnuvo) üslubunun kazandırdığı 
zarafet sayesinde bu büyük kütle, sahilde son derece hoş ve huzur verici bir bütün olarak 
yer alıyor. Yapının mimarı Sloven kökenli bir İtalyan olan Antonio Lasciac. Çubuklu’daki 
Hıdiv Kasrı da Lasciac’ın eseri.
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MUSTAFA REŞİT PAŞA SAHİL SARAYI
Bugün Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak bilinen 
Mustafa Reşit Paşa Sahil Sarayı İtalyan kökenli İsviçreli mimar Fossati’nin eseridir. 
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 TOPNANE MÜŞİRİ ZEKİ PAŞA YALISI
Boğaza imzasını atan mimarlardan bir diğeri ise Alessandro Vallauri. 
Vallauriç İstanbul Lisesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin de mimarı olmasıyla 
tanıdığımız bir isim. 

50
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PRENS MEHMET ALİ HASAN KÖŞKÜ
Cenova yakınlarında doğmuş olan İtalyan mimar Edoardo de Nari’nin kuşkusuz en iyi 
hatırlanan yapısı Sabancı Müzesi’ne ev sahipliği yapan Prens Mehmet Ali Hasan Köşkü, 
diğer adıyla Atlı Köşk. Tarabya’da bir diğer konut yapısı daha bulunan De Nari daha çok 
Beyoğlu’ndaki yapılarıyla tanınıyor.

51
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Her yıl düzenli olarak Mayıs ayında programlanan Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olan 
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl da 20 - 23 Mayıs tarihleri arasında 
sinemaseverlere kapılarını açtı. Festival ekibi festivalin 20. yaşını 20 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde aynı gün yaptığı film gösterimleriyle kutladı.

Uçan Süpürge Uluslararası 
Kadın Filmleri Festivali 

20. Yaşını Kutladı

1998 yılından bu yana kadın sinema emekçilerinin  
görünürlüğüne dikkat çekerek toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 
gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın 
Filmleri Festivali 20. yaşını 20 il ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde aynı gün yaptığı film gösterimleriyle 
kutladı. Festival bu yıl 20. yılını kutlayan bir diğer kadın 
kuruluşu KAMER’in iş birliğinde Adıyaman, Ağrı, 
Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkâri, 
Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli, Van’da, 
Kadın Platformu’nun iş birliğinde Çanakkale’de, 
Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin desteğiyle Edirne’de, 
Karya Kadın Derneği’nin desteğiyle Muğla’da, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 

desteğiyle İzmir’de, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve 
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın iş birliğinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde seyircileriyle buluştu.

Uçan Süpürge festival ekibi gerçekleştirdiği bu geniş 
organizasyonun ilk buluşmasını 18-19 Mart tarihleri 
arasında Alman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği 
”Birlikte Festival Yapıyoruz” temalı etkinlikle başladı. 
Uçan Süpürge festival ekibi illerde ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde yapacağı organizasyonun 
planlamasını 20 ilden kadın örgütleriyle birlikte 
yaparken, etkinliğin bu yılki konsept fikrini de Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle belirledi. 

Kültür-Sanat
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Festivalin Ankara'da AFSAD'ın destekleriyle 
düzenlenen açılış töreni vatandaşların yoğun ilgisiyle 
gerçekleştirildi. Karum İş Merkezi bahçesinde 
gerçekleştirilen törende, sahne önündeki yerlerini 

alan sanatseverler keyifli bir gece yaşadı. Karnaval 
havasında gerçekleştirilen tören, konser programıyla 
devam etti.

Kültür-Sanat
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36. İstanbul Film Festivali sırasında İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle düzenlenecek 
Köprüde Buluşmalar bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek.
Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den ve komşu 
ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, 
uluslararası sinema profesyonelleriyle bir 
araya getiriyor. Sinemacılara yeni uzun metraj 
projelerinin ve post-prodüksiyon aşamasındaki 
filmlerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları 
için olanak yaratırken, ortak yapımlar için de 
zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Film Geliştirme 
Atölyesi

Köprüde Buluşmalar 
12. yılında uluslararası 
deneyimli eğitmen 
ve sinemacılar 
tarafından seçilen 
projelerin yapımcı 
ve yönetmenlerine 
sinema dersleri ve 
grup çalışmalarından 
oluşan senaryo, yapım, 
pazarlama ve dağıtım 
konuları üzerine eğitim 
vermeye devam ediyor.
Bu eğitimlerin amaçları şöyle belirlenmiştir:
• Seçilen projeleri güçlendirmek
• Yapımcı ve yönetmen arasındaki ilişkiyi 
sağlamlaştırarak ekip çalışması becerisini 
geliştirmek ve benimsetmek
• Projelerin bundan sonraki süreçlere özgüvenle 
devam etmelerini sağlamak
• Projelere uluslararası network'e girdiklerinde 
bilinçli adımlar atmaları için yol göstermek
• İş ortaklarıyla beraber devamlı ve sürekli çalışma  
alışkanlığı kazandırmak
Seçilen proje sahiplerinin katılacağı bu ön eğitimin 
ardından atölyelerden önce sunum teknikleri 

üzerine bir eğitim daha verilecektir. Verilen bu 
eğitimlerin sonunda proje sahipleri, uluslararası 
profesyonellere, birebir toplantılarda projelerini 
sunacaklar. Uluslararası jüri, yapılan sunumlarda 
projeleri değerlendirerek, ödül almaya hak 
kazananları belirleyecek.
Film Geliştirme Atölyesi Destek Ödülleri:
• Köprüde Buluşmalar Ödülü
• Melodika Ses Post Prodüksiyon Ödülü
• Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi 
Ödülü
• GeniusPark Görsel Efekt Destek Ödülü

Komşular
Köprüde Buluşmalar, 
10. yılında yeni 
u l u s l a r a r a s ı 
i ş b i r l i k l e r i n e 
önayak olmak ve 
komşu ülkelerden 
sinemacılarla ilişkilere 
ivme kazandırmak 
amacı ile Komşular 
platformunu başlattı. 
Ortak hikâyeler 
geliştirirken bireyler 
ve kurumların birlikte 
çalışmaları için 
zemin hazırlamayı 
hedefleyen, Film 

Geliştirme Atölyesi kapsamında düzenlenen bu 
platforma komşu ülkelerden projeler ve sinema 
profesyonelleri davet ediliyor.
Komşular Platformu Ödülü:
• Digiflame Ödülü
Bu yıl ilk defa Türkiye’nin komşu ülkelerinden film 
projelerinin sunumlarının yapıldığı  Komşular 
platformu kapsamında verilecek olan ödül, filmin 
online (reconforming) ve color grading işlemlerini 
kapsıyor.
Work in Progress
Work in Progress, Türkiye’den post prodüksiyonuna 
devam edilen uzun metraj filmleri ve belgeselleri 

Köprüde Buluşmalar
10-11 Mayıs 2017

Kültür-Sanat
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desteklemek amacıyla bu yıl 6. kez düzenlenecek. 
Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları 
Köprüde Buluşmalar kapsamında yalnızca 
profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon 
yöneticileri, TV kanal temsilcileri) açık özel 
sunumlar yapacaklar.  Atölye sonunda uluslararası 
jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.
Work in Progress Ödülleri:
• Color Up Ödülü (Bu yıl ilk defa verilecek olan 
ödül, filmin renk düzenleme ve online kurgu 
işlemlerini kapsıyor.)
• Başka Sinema Ödülü (Jüri tarafından seçilecek 
filme dağıtım garantisi, dağıtımcı payı almadan 
gösterim imkanı ve dağıtım sırasında tanıtım 
desteği verilecektir.)
Almanya- Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu
2011 yılında Köprüde Buluşmalar - İstanbul Film 
Festivali, Medienboard Berlin Brandenburg ve 
Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonları’nın iş 
birliğiyle başlatıldı. Toplam bütçesi 150.000 Avro 

olan fon, iki ülke arasındaki kültür alışverişini 
desteklemeyi amaçlıyor. Geri ödemeli bu fondan, 
çekimine henüz başlanmamış Türkiye–Almanya 
ortak yapımları faydalanabiliyor. Fon kapsamında, 
bugüne kadar 36 ortak yapım projesine destek 
verildi. Geçtiğimiz yıl yapılan 15 başvuru arasından 
seçilen 7 proje fon tarafından desteklendi.
Paneller ve Sinema Dersleri
Köprüde Buluşmalar gerçekleştirdiği atölyelerin 
yanı sıra panel ve sinema dersleri de düzenliyor. 
Sinema profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen 
panellerde ortak yapımlar, finans kaynakları, yeni 
medya ve dağıtım kanalları gibi konuşmacılara 
odaklanılıp olası işbirlikleri ve çözüm önerileri 
üzerinde duruluyor. Sinema dersleri ise sektöre 
yeni girecek olan sinemacılar ve sinema öğrencileri 
için yol gösterici nitelikte.
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Cermodern’de 
‘‘Eyüboğlu’’ Sergisi

Türk sanatının önemli isimlerinden, ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu'na ilişkin en kapsamlı sergilerden "Sevmek Güzel Meslek", Ankara 

CerModern'de kapılarını sanatseverlere açtı.
 

Ankara CerModern Sanat Merkezince, şairin şiirinden yola çıkılarak 
"Sevmek Güzel Meslek" adı verilen Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi, 7 Nisan'da 

Ankaralılarla buluştu. Günümüze kadar gerçekleşen en kapsamlı Bedri Rahmi 
Eyüboğlu sergisi Serginin yöneticiliğini Fahri Özdemir, küratörlüğünü de 

İbrahim Örs ve Hanefi Yeter üstleniyor. Sergi, Yaşar Kemal'in "Anadolu'nun 
kedisiydi, koklamadığı yer kalmamıştı" sözleriyle tarif ettiği Bedri Rahmi 

Eyüboğlu'nun Trabzon'da başlayıp Güzel Sanatlar Akademisi, Paris ve İstanbul'a 
uzanan sanat serüveni boyunca ürettiği, Anadolu'yu kendine has şiirsel 

anlatımıyla yansıttığı her döneminden eserlerini kapsamaktadır.
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   İSPANYA’NIN EN TURİSTİK 
        ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLAN 
          GÜZEL BİR AKDENİZ 
           KENTİ

BARCELONA
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Barselona, İspanya'da Katalonya Özerk Topluluğu 
ve Barselona ilinin merkezi ve İspanya'nın ikinci 
büyük kenti. Ülkenin kuzeydoğusunda, İspanya-
Fransa sınırının yaklaşık 150 km güneyinde yer 
alır.  
Alan: 101,9 km²
Hava durumu: 28 °C, Rüzgar yönü: Güneybatı, 
Rüzgar hızı: 34 km/s, Nem: %44
Nüfus: 1,609 milyon (2016)  

Katalonya bölgesinin en büyük kenti olan Barselona 
aynı zamanda bölgenin başkentidir. 
İspanya’nın kuzeydoğu kıyısında yer alan bu şehir 
en az 2000 yıllık bir tarihe sahiptir. 20. yüzyıldaki 
atılımlarından biri 1992 yılında Olimpiyat 
Oyunları’na ev sahipliği yapmasıdır. Antik çağ 
özelliklerinin yanı sıra modernizmi de bünyesinde 

barındıran bu Katalan kenti, Gotik ve modern 
izlerin de aynı anda görülebileceği bir  şehirdir. 
Vize&Pasaport: Türk vatandaşlarının Barselona 
gezisi için İspanya’dan Schengen Vizesi almaları 
gerekmektedir
Dil: Katalanca ve İspanyolca Barselona genelinde 
konuşulmaktadır. 
Para Birimi: İspanya’da Avrupa Birliği’nin resmi 
para birimi olan Euro kullanılır. 
Telefon: İspanya’nın ülke telefon kodu +34,  
Barselona in şehir kodu ise 93’dür. Türkiye’den 
Barselona’yı +3493 xxx xxx şeklinde, Barselona’dan 
Türkiye’yi 00 90 222 555 xx xx şeklinde aramanız 
gerekiyor.
Türk Konsolosluğu: Adres: Passeig de Gracia, nº 7, 
1ª, 08007, Barcelona  Tel +34 93 317 92 31

İspanya‘nın ikinci büyük şehri olan Barcelona ülkenin en popüler turistik kenti. Başta Avrupa olmak 
üzere her yıl dünyanın dört bir köşesinden turistler Akdeniz’in bu ünlü turizm kentini görmek için 

Barcelona’ya gidiyor. Üstelik 

Barcelona gezisi boyunca kültür ve deniz tatilini aynı anda yapabilirsiniz.
İspanya’nın Katalan başkenti Barcelona, önemli bir liman ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra 

tarihi yerleri ve klasik turist aktiviteleri açısından son derece zengin.
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Gezii

Barcelona’da 
Gezilecek 
Yerler 

• Park Güell
 

Ünlü Katalan Mimar Gaudi‘nin 
şehre kazandırdığı birbirinden özel 
ve sıradışı yapılar bulunmaktadır. 
Sagrada Familia Bazilikası, Park 
Güell, La Rambla Caddesi, Casa Mila 
(La Pedrera), Casa Batllo, Barselona 
Katedrali, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) ve Poble 
Espanyol  önemli yapıların başında 
gelmektedir.
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Park Güell
Barselona’nın dünyaca ünlü sıra dışı parkıdır. 
Park, Gaudi’nin ünlü Sagrada Familia 
eserinden sonraki en iddialı yapısıdır.  
1984’te UNESCO’nun Dünya Mirası 
Listesi’ne alınan ve farklı mimari tarzların 
çarpıcı uyumunu yansıtan parkta trencadis 
seramikleri (seramiklerin parçalanıp daha 
sonra mozaik dokular oluşturacak şekilde 
yeniden bir araya getirilmesi ile oluşan 
tasarımlar), yılanı andıran bir bank, peri 
masallarını canlandıran pavyonlar, Gotik 
kemerler ve aslında bir pazar yeri olarak 
tasarlanan sütunlu Sala Hipostila bulunur. 
Park Güell içindeki en önemli bölümlerden 
biri de Museu Gaudi’dir. Gaudi’nin çalışma 
arkadaşlarından Francesc Berenguer 
tarafından tasarlanan evde Gaudi 1906 – 
1926 arasında 20 yıl yaşamıştır. 
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Barcelona Plajları
Barselona plajları şehrin neredeyse merkezinden başlar. Şehre en yakın plaj 
La Rambla’nın bitiminden 20 dakika yürüme mesafesindeki Sant Sebastia ve 
Barceloneta Plajıdır. Barselona şehir içinden denize girilebilen temiz deniz 
ve plajlara sahip olan dünyanın ender metropollerdendir.  Olimpik Liman 
(Port Olimpik)’ın her iki tarafı toplam 4.5 km uzunlukta 9 plajla çevrilidir. 

Bu plajlar 1992 olimpiyatları sürecinde şehre kazandırılmıştır. 
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İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ 2017 YILINDAN 
İTİBAREN YENİDEN

HER YIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kültür-Sanat

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 45. yılında, uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir projeyi hayata geçiriyor. İKSV’nin 
1989 yılında düzenlemeye başladığı ve 2002 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen İstanbul Tiyatro 

Festivali bundan böyle her yıl düzenlenecek. Böylece İstanbul Tiyatro Festivali, her sene uluslararası ve ulusal 
oyun, dans, performans ve etkinliklerden oluşan zengin programıyla İstanbul’un tiyatro hayatına taze bir soluk 

getirecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenleyeceği 21. 
İstanbul Tiyatro Festivali, Aygaz, Opet ve Tüpraş 
sponsorluğunda 13-26 Kasım 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek.

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, 
Tiyatro Festivali’nin tekrar her yıla dönmesinden 
duyduğu mutluluğu paylaşırken konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Her yıla tekrar dönebilmenin umudunu 
hep içimizde taşıdık. Ancak İstanbul gibi bir kentte 
özellikle de prodüksiyon açısından maliyeti yüksek 
bir festivali her yıla döndürmek çok da kolay bir adım 
değildi. Buna ek olarak hem İstanbul’da açılan yeni 
sahneler, her yıl artan prodüksiyonlar, perde açan 
toplulukların coşkusuna tanık olmak; buna benzer bir 
üretim yükselişini yurt dışında da gözlemlemek, bizi 
hep festivalin her yıl nasıl yapılabileceğini düşünmeye 
itti. Aslında bir anlamda var olan festivalin program ve 
süresini ikiye böldük, bu formül hem festivali her yıl 
yapmamıza olanak sağlayacaktı hem de bu kentin içinde 
yeşeren ‘yaratıcı enerji’ye ayak uyduracaktık. Festival 
izleyicimizi daha fazla bekletmemek için 21.’sini 2017 
Kasım ayında düzenleyeceğimiz festival artık her yıl 
Kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Belli dönemlerde 
değişim her zaman için iyidir. Değişim dönüşümü ve 
ilerlemeyi de beraberinde getirir.”

1989 yılından bu yana,  yerli ve yabancı tiyatro ve dans 
topluluklarının en iyi örneklerini izleyiciyle buluşturan 
İstanbul Tiyatro Festivali’nin 20 festivalde ağırladığı 
5600 yerli ve yabancı sanatçının 700 performansını  
441.000’in üzerinde seyirci izledi.  2002 yılında, 
Nâzım Hikmet’in doğumunun 100. yılında, Genco 

Erkal’ın tasarladığı ve yönettiği Nâzım’a Armağan adlı 
yapımla ilk prodüksiyonunu gerçekleştiren İstanbul 
Tiyatro Festivali,  izleyen yıllarda 34 yerli ve yabancı 
prodüksiyona ortak yapımcı olarak da destek verdi.
13-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
21. İstanbul Tiyatro Festivali programında bu yıl 
yurtdışından 4, Türkiye’den 10 gösteri yer alacak. 
Festival kapsamında farklı mekânlarda sahnelenecek bu 
yapımların yanı sıra yine alanında uzman konukların 
ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz 
söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında yerli tiyatro sahnesinin başarılı 
örneklerinin yurt dışında farklı festivallerin ve 
kurumların programlarında yer almasını sağlamak 
ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla 
ilk kez 2014’te düzenlenmeye başlayan “Uluslararası 
Platform” 2017 yılında da devam edecek.
Platformda yurtdışından davet edilen uluslararası 
festival direktörleri, tiyatro profesyonelleri ve 
uluslararası tiyatro eleştirmenleri, festival kapsamında 
kendileri için yapılan özel programı takip etme ve 
Türkiye’den sanatçı ve topluluklarla tanışma imkânı 
bulacak. 2014 yılında 15 yabancı konuğun katılımıyla 
başlayan Uluslararası Platform, 2016 yılında farklı 
ülkelerden 70’in üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilmiş, 
Türkiye’den oyunların Avignon Le Off, Edinburgh 
Fringe ve Chantiers d’Europe gibi festivallerde ve 
Avrupa’nın prestijli tiyatrolarında yer almasına önayak 
olmuştu.

21. İstanbul Tiyatro Festivali’nin tüm programı Eylül 
ayında açıklanacak.
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Bulunduğu coğrafya içerisinde kültürü, yaşayışı ve insan profili ile farklılık arzeden, sükunet şehri 
Görele;

Fındığı, Pidesi, Kemençesi ve Horanı ile Karadeniz’in parlayan yıldızı Görele;
Dokuzgöz, Haç Dağı, Sis Dağı yaylalarıyla eşsiz doğa manzaraları ile bütünleşmiş bir ilçe dir. Görele;
Doğallığından bir şey kaybetmemiş yöresel ürünleri; Dondurması, Kesme pastası, Koz helvası, Köy 

Peynirleri, Tereyağı ile Tadı damağınızda kalacak lezzetlerin harmanlandığı bir ilçe dir. Görele;
“Kemençe hazdır alabilene, tınısı ilaçtır yutabilene.”

Amacımız Kültürümüzün ayrılmaz parçası olan bu milli mirasımızı daha iyi yerlere getirmek ve 
bütün kuşaklara aktarabilmektir.

Bu doğa ve eşsiz güzellikleri yaşayabilmek, leziz yöresel ürünleri tadabilmek, Kulaklarımızdaki pası 
kemençemizle silmek, Görele halkının içten ve samimi misafir perverliğini hissetmek için Görele’yi 

doyasıya yaşamak gerekir.
Saygılarımla…..

Tolga ERENER
  Görele Belediye Başkanı

Gezi

GÖRELE
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Denizden yüksekliği 1000 metre civarında 
olan Dokuzgöz’ün tamamı Görele sınırları 
içerisinde ve Görele'nin köyleriyle 
çevrilidir. İsmini; dokuz ayrı su kaynağının 
bulunmasından almıştır. Çevredeki 
köylerin merası olarak kullanılan 
Dokuzgöz yer yer geniş düzlüklere sahiptir. 
Yöremizde bulunan yaylaların iklimsel 
özelliklerini taşıyan Dokuzgöz'e ulaşım 
iki ayrı yoldan yapılmaktadır. Biri Yeğenli 
köyünden, diğeri ise Daylı köyündendir.

Dokuzgöz iki büyük düzlüğe sahiptir. 
Bunlardan biri ismini aldığı yer olan 
dokuz "göz"ün bulunduğu düzlüktür. 
Diğeri ise bu düzlüğün yukarısındaki 
büyük düzdür. "Büyük Düz"den, Tirebolu- 
Eynesil arasındaki sahil ve çevre köyler 
gözükmektedir. Dokuzgöz tepesi (Büyük 
düz) arkasında Sis Dağı, diğer tarafta Haç 
Dağı ile Karadeniz’i selamlamaktadır. 
Dokuzgöz, deniz gören ve sahilden en 
kısa sürede ulaşılabilen, yöremizdeki en 
yüksek tepe özelliğini taşımaktadır.

Form

DOKUZ GÖZ YAYLASI
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Dokuzgöz'ün bir bölümü son yıllarda 
Orman Bakanlığı tarafından Milli 
Park yapılmış olup buralara gelenlerin 
konaklaması içinde gerekli tesisler inşa 
edilmiştir. Bu tesisler kurulduğundan 
bu güne kadar gerekli ilgiyi görememiş 
olup, yöremizdeki turizmin gelişmesine 

katkıda bulunmak amacıyla bu tesislerin 
işletmesini 1999 yılında Görele Belediyesi 
almıştır. Ayrıca Görele Belediyesi ve 
İstanbul'da kurulu bulunan Görele 
Dernekleri Birliği ile ortaklaşa I. Dokuzgöz 
Yayla Şenliği düzenlenmiştir.
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Görele ilçe sınırları içinde bulunan Sis 
Dağı, Doğu Karadeniz sıradağları’nın 
uzantılarından biridir. Yüksekliği 2182 
metredir. Sahile 40 Km. uzaklıkta olan 
Sis Dağına 1,5-2 saatte ulaşılmaktadır. Sis 
Dağı üzerinde yirmiyi aşkın oba vardır. 
Obalar çevrede bulunan köy ve kasabaların 
adları ile anılır. Obalardan bazıları 
şunlardır: Eynesil, Şarli, Gülefyurdu, 
Ağalar Tamı, Ağılık Düzü, Yatak Yeri, 
Bakır Alanı, Erkek Su, Han Yanı, Ambarlı 
ve Örümcek obaları olarak sayabiliriz. 

Deniz seviyesinden en çok ulaşılan ve en 
yüksek yer olması Sis Dağının önemini 
artırmaktadır. Sis Dağına ulaşım için daha 
çok iki güzergâh kullanılır. Eynesil Ören 
Beldesi yolu, Şalpazarı, Geyikli ve Ağasar 
derelerini takip eden yol. Bunların dışında 
yakın çevre köylerde kendi belirledikleri 
patika yollardan ulaşırlar. Her yıl çevre 
yerleşim yerlerinin katılımı ile Temmuz 
aylarında Sis Dağı şenlikleri yapılır. Sis 
Dağı “ C statüsünde Milli Park” olarak 
korunmaya alınmıştır.

SİS DAĞI
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“Öyle bir tutku ki asırlardır süren özlemin, 
yaşam biçimin doğa aşkını günümüze 
yansıyan bölümüdür. Yayla kültürü, 
doğa ile iç içe yaşamak binlerce yıllık 
göçebe geleneğinden kaynaklanmaktadır. 
Anadolu’ya taşınan bu anlayış günümüzde 
farklı uygulamalarla devam etmektedir. 
Eskilerin yol hikâyelerinden başlamak 
istiyorum. Kış mevsiminde karla kaplı 
olmayan sahil şeridinde otlayan hayvanlar 
yaz aylarında geniş otlakların bulunduğu 
yaylalara çıkarıldı. Okulların kapanması 
ile sahildeki boğucu nemli havadan kaçan 

insanlar yaylalara göç etmişlerdir.  
Mısır tohumlarının tarlaya ekilmesinden 
sonra başlayan hazırlıklar yolda ve 
yaylada gerekli olan ihtiyaçların at, katır 
gibi hayvanlara yüklenmesiyle yola çıkılır. 
Eskiden yapılan yayla göçleri bir yaşam 
biçiminin, tutkunun folklorik izleridir. 
İhtiyaçların doğrulduğu sepet (şelek) 
sırtlarda, süslü boncuklarla, püsküllü 
boğazlarına ziller (çan, kelek) bağlanan 
hayvanlar neşe içerisinde türkülerle 
devam eden yolculuk.”
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HAÇ DAĞI

Görele'ye üç kilometre kala 
viraj dönülünce küçük, 
küçük mütevazi bir düzlükle 
karşılaşılır. yaşlanınca 
kurumasın, yeniden canlansın 
düşüncesi ile gür, iri dalları 
kesilmiş bir çınar ağacı dikkat 
çeker. Onun bir yanında tarihi 
bir çeşmeden dökülen suyun 
sesini duyarsınız. Gövdesi 
dörtgen olan bu taşçeşmenin 
üstü üçgendir. Gövdesindeki 
oval taş çanaktan berrak bir 
su akar. Su kışın ılık, yazın 
soğuktur. Çınarın diğer 
yanında sarı boyalı, dar fakat 

uzun balkonluköy konağı 
vardır. Onun yanında önce 
sola, sonra sağa kıvrılan yol, 
yeşillikler arsında yükselir 
gider.
Nihayet bütün görkemi ile 
karşınıza dikilir Haç Dağı. 
Uzaktan bakılınca Haç'a 
benzeyişinden almıştır adını 
belkide. Kimileri de "Haç" 
değil "Haş Dağı" olduğunu 
söylerler adının. Sahilden 
üç kilometre yukarda olan 
bu dağın zirvesi, deniz 
seviyesinden yaklaşık bin 
metre yüksekliktedir.
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Haç Dağı'nın tepesinde bir top sahası büyüklüğünde düzlük 
vardır. Düzlüğün etrafında ağu denilen sık ve bodur çalılıklar 
vardır. Bunlar mor ve sarı renkte çiçeklerle bezenmiştir. 
Düzlüğün hemen altın  da, toprağın üzerine yatmış olan taş 
çanaktan buz gibi su akar.

Zirvenin güneyinde "Evliya" denilen bir yer vardır. Burada 
şehit olan vatan kahramanlarının yattığı söylenir. O an hüznü 
ve sessizliği yaşarsınız, duygulanırsınız. Gözlerinizden birkaç 
damlanın süzüldüğü olur. Elinizi kaldırır dua edersiniz. 
 

Zirvenin hemen altında "Dongirik" denilen bir mağara vardır. 
İçine taş attığımızda "don don" diye sesler çıkararak derinlere 
doğru yuvarlanır. Bu mağara adını bu sesten almıştır.

Dongirik'in yan tarafında içi oyuk bir taş vardır. Bu taş, dibeğe 
benzer. Buğday dövmek için iri bir taşın içini oyarlar ve buna 
"dibek" derlerdi. hala bu dibeklerden köylerde bulunmaktadır. 
İçi oyuk taşta biriken yağmur suları yeşilimsi bir renktedir. 
bu suyun şifalı olduğuna inanılır. Siğilleri ve sivilceleri yok 
ettiğini söylerler. Buna "Siğil Suyu" derler.

Gezi Form
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KEMENÇE KÜLTÜR 
PARKI
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GÖRELE PİDESİ
Pide 85 yıllık bir geçmişe sahiptir. Karadeniz 
Pidesi başta tüm Karadeniz Bölgesinde yapıldığı 
gibi, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere birçok 
yerde de yapılmaktadır. Ancak bu pide Görele’de 
bir başka yapılmaktadır. Görele’de yapılan pide 
Görele Pidesidir ve meşhurdur. Görele’de ‘Görele 
Pidesi’ yapan çok sayıda pide salonu vardır. 
Pidenin lezzetli olabilmesi fırının ısısından, 
pidenin servise sunulmasına kadar geçen sürede 
verilen emeğe bağlıdır. İşte Görele pidesini bu 
denli iyi yapan pide salonlarından Aga Pide den 
almış olduğum Görele pidesi tariflerini sizinle 
paylaşmak istiyorum. Malzemeler : (6 kişilik) 
700 ml su, 750 gr un, 1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 çay 
kasığı şeker, 1 yemek kasığı tuz (kıymalı pide iç 
malzemeleri) 300 gr kıyma, 2-3 baş soğan, yeteri 
kadar tuz. Kıymalı Pidenin Yapılışı: Tuz, un, seker 
ve yaş maya su içinde eritilir. İçersine azar azar un 
yedirilerek yoğrulur. Hamur kıvamına gelinceye 
kadar yoğrulduktan sonra, 30 dakika hamur 
dinlendirilir. Dinlendirilen hamur 200’er gr. olarak 
parçalanıp yumak haline getirilir. Yumak haline 
getirilen hamur daha kolay açılması için 15 dk. 
beklemeye alınır. Bekletilen hamur el yardımıyla 
kayık şeklinde 30-35 cm uzunluğunda 10-15 cm 
eninde açılır. Ayrı bir kapta kıymamız kavrulur 
ve içersine küp şeklinde şoğan eklenir. Tuzunu 

da attıktan sonra soğumaya bırakılır. Açılan 
hamur ortasına malzemelerden yeterince konur. 
Malzemenin dışında kalan hamurlar malzemenin 
üzerine doğru kıvrılıp iki kenarda birleştirilerek 
kapatılır. Üzerine yumurta sarısından çırparak 
yapılan bulamaç sürülür. 300 dereceli fırında 
pişirmeye bırakılır. 10-15 dk fırında kaldıktan 
sonra, çıkarılıp içersine tereyağı koyularak servis 
yapılır.  Peynirli Pidenin Yapılışı: Peynirli pidenin 
yapılışında hamur kıymalı pidedeki gibi hazırlanır. 
Su, un, yaş maya, seker, tuz, tüm pide çeşitleri 
için ortak malzemelerdir. Peynirli pidenin ise 
ana malzemesi 400 gr. köy peyniridir. Peynirli 
pidenin yapılışı, hamurun açılışı bakımından 
kıymalı pideden farklıdır. 200 gr. yumak halindeki 
hamur el yardımıyla 10 cm. yarı çapında bir daire 
biçiminde fakat kenarları kıvrılarak bir yuvarlak 
havuz oluşturulur. Kıvrılan kenarlara yumurta 
sarısı sürülüp içerisine daha önceden rendelenen 
köy peyniri koyulup fırına sürülür. 10-15 dk sonra 
fırından çıkarılıp servise sunulur.
•“Kıymalı ve Peynirli Pidelerin” dışında, 
Kavurmalı, Sucuklu, Karışık, Kaşarlı, Kuşbaşılı 
pide çeşitleride mevcuttur. Bu çeşitlerin Yapılışları 
da Kıymalı pide yapılışına çok benzer. Kıyma 
yerine diğer malzemeler kullanılmaktadır.
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TÜRK KEÇECİLİK 
SANATI

Keçe, yünün sıcak su ve sabun yardımıyla nemli bir 
ortamda basınç uygulanarak oluşturulan atkısız ve 
çözgüsüz tekstil üründür. Hayvancılığın ve soğuk 
iklimin olduğu her yerde kullanılmıştır. Orta Asya 
Türk tarihinde İskitler’den itibaren Hun, Göktürk ve 
Uygur’ların benzer yaşam tarzı ve kültürel özellikleri 
gösterdikleri yazılı kaynaklar ve arkeolojik eserlerden 
anlaşılmaktadır. Keçenin hayvancılığa dayalı konar-
göçer  yaşam tarzındaki işlevselliği, bu sanatın 
sürdürülmesinde etkili olmuştur. Bu dönemlere ait 
kurganlarda elde edilen çorap, çizme ve şapka gibi 
giyim eşyaları, çadır, yer yaygısı, at koşum takımları 
ve üç boyutlu idoller keçenin kullanım alanları 
hakkında bilgiler verirken, keçe ürünlere yapılan 
bezemeler, bu ürünlere verdikleri değer ve ulaştıkları 
sanat boyutunu da göstermektedir. Türkler göç ederek 
geldikleri Anadolu topraklarında sürdürdükleri yaşam 
biçiminde de keçe ürünlere olan ihtiyaç bu sanatın 
devamını ve günlük yaşamdaki işlevselliği sanatın 
geleneksel olma özelliğini kazanmasını sağlamıştır. 
Türklerin sürdürdükleri konar-göçer yaşam tarzında 
hayvancılıktan geçimlerini sağlamaları, yetiştirdikleri 
hayvanlardan elde ettikleri yünün ticaretinin yapılması, 
ihtiyaçları için gerekli olan keçenin hammaddesi 
yünün sürekli ellerinde bulunmasının bu sanatın 
sürmesinde etkili olmuştur. Keçecilik sanatı diğer el 
sanatları gibi Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemlerinde 
en parlak dönemini yaşamıştır. Sürdürülen ekonomik 
sistemde atölyeler bulundukları çarşı üretimine bağlı 
toplulukların ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Anadolu’da 
konar-göçer yaşam biçimini sürdüren veya köy ve 
kasabalarda yaşayanlar için keçe ürünler önemli 
bir işleve sahip olmaya devam etmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son dönemlerinde dünyada 
sanayileşmenin ve teknolojik ilerlemelerin getirdiği 
gelişmeler sonucunda, çeşitli tekstil ürünlerinin ülkeye 
girmesi ve keçenin kullanıldığı alanlarda kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikte gerileme süreci hızlanmıştır. 
Osmanlı Devletinin çöküşü ve Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulması ile başlayan süreçte keçecilik sanatı 
geleneksel yöntemlerle üretime devam etmiştir. Şapka 
devrimi ile tekke ve zaviyelerin kapatılması sonucu 
halkın ve tarikat mensuplarının kullandığı başlıklar, 
kılık ve kıyafetler yasaklanmıştır. 
Böylece sikke, taç, arakiye, haydariye gibi keçe ürünler 
yapan ustalar farklı ürün arayışlarına girmişlerdir. 
Cumhuriyet döneminde makineleşme ile yer yaygısı 
ve giyim eşyalarının yerini alan yeni tekstil ürünlerinin 
çıkması keçecilik sanatının işlevinin azaldığı döneme 
girmiştir. 2000’li yılların başından itibaren turizmin 
çeşitlenmesi, medyanın geleneksel el sanatlarını 
gündeme getirmesiyle birlikte olumlu gelişmeler 
yaşanmaya başlanmıştır. Ustalar bu dönemde yeni 
arayışlara girmiş ve keçenin farklı alanlar kazanmasına 
yol açmıştır. Başta turistik talepler olmak üzere giyim, 
aksesuar ve iç mekân süslemelerinde ürün tasarımları, 
geleneksel keçecilik sanatını farklı alanlardaki işleviyle 
gündeme taşımıştır. Geleneksel eğitim anlayışına ek yeni 
atölyelerde kadınların da üretime katıldığı bir dönem 
yaşanmaya başlanmış ve ürünlerle birlikte eğitim, 
cinsiyet ve atölyelerde değişimler gerçekleşmiştir. 
Moda alanında farklı tekstil ürünlere olan ihtiyaç 
keçenin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır.
Keçecilik sanatının sürdürülmesinde en önemli 
etken işlevselliğidir. Bu da keçe ürünlerin ihtiyaçları 
karşılamasındaki başarıdır. Sürdürülebilirliğin şartı, 
yaşam biçimleri değiştikçe yeni yaşama uygun keçe 
ürünlerin üretilmesidir. Türk insanın asırlardır 
ihtiyacını karşılayan Keçecilik, işlevselliğini sürdürerek 
geleneksel öğreti yöntemleriyle günümüze ulaşmış 
ata sanatlarımızdandır. Bundan sonra da, gelişen 
toplumun yaşam biçimlerine göre değişime uğrayarak 
işlevselliğini koruyup, Türk kültürünün önemli bir 
unsuru olmaya devam edecektir.

Kültür-Sanat



Form

77“Doç. Dr. Hacer Nurgül BEGİÇ kolleksiyonu”



78

Form Kültür-Sanat

“Doç. Dr. Hacer Nurgül BEGİÇ kolleksiyonu”
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Bu yıl 70. yıldönümünü kutlayan, 2017 Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülleri 17-28 Mayıs’ta 
sahiplerini buldu. Ödül töreninin sunuculuğunu İtalyan asıllı ünlü oyuncu Monica Bellucci yaptı. Film 

festivali Fransız yönetmen Arnaud Desplechin’in, yarışma dışı olan ‘’Ismael’s Ghosts’’ isimli filmi ile açılışını 
yaptı. 

2017 Cannes Film Festivali 
Altın Palmiye Ödülleri

Tam 19 filmin yarıştığı festivalde, en iyi film 
ödülü, Michael Haneke, Todd Haynes gibi 
ünlü yönetmenleri geçip İsveçli  yönetmen, 
Ruben Östlund’un  ‘’The Square’’ filmi 
oldu. Festivalin jüri başkanlığını, İspanyol 
yönetmen ve senaryo yazarı 67 yaşındaki 
Pedro Almadovar üstlendi. Ayrıca jüride, 
Amerikalı ünlü oyuncu Will Smith, Güney 
Koreli yönetmen Park Chan-Wook, Çinli 
yıldız oyuncu Fan Bingbing, İtalyan 
yönetmen Paolo Sorrentino, Fransız oyuncu 
ve yazar Agnes Jaoui ve Lübnan kökenli 
Fransız besteci Gabriel Yared yer aldı.

En iyi yönetmen ödülü Thomas Cullinan’ın 
1971’de de sinemaya aktarılan aynı adlı 
romanından uyarlanan ‘’The Beguiled’’ 
filmi ile Sofia Coppola’nın olurken, en iyi 

erkek oyuncu ‘’ You Were Never Really 
Here’’ ile Joaquin Phoenix, en iyi kadın 
oyuncu ise Türk kökenli Alman yönetmen 
Fatih Akın’ın ‘’In The Fade’’ filminde, Katja 
Şekerci rolünü üstlenen Diana Kruger’ın 
oldu. Filmin senarist ve yönetmeni Fatih 
Akın filmin yaratım aşamasını şu sözlerle 
anlattı ‘’Asıl skandal, 10 sene boyunca Alman 
polisinin ve basınının Türkleri ve Kürtleri 
zan altında bırakması, bunları mafyanın 
işlediği cinayetler olarak görmesiydi. Bu beni 
çok sinirlendirdi ve bu senaryoyu yazmaya 
yöneltti. Oturup yazmaya başladığımızda 
farklı katmanlar ortaya çıkmaya başladı. 
Anne olmak ve acıyla mücadele etmek 
beni ilgilendiren konulardı. Bence bu anne 
olmakla ve yas tutmakla ilgili bir film.”

Kültür-Sanat
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Tüm ödül listesi şu şekilde:

·En İyi Film – Altın Palmiye: The Square (Ruben Östlund)
·Büyük Jüri Ödülü – Grand Prix: 120 battements par minute (Robin Campillo)

·Jüri Ödülü: Loveless (Andrey Zvyagintsev)
·En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here)

·En İyi Kadın Oyuncu: Diane Kruger (In the Fade)
·En İyi Yönetmen: Sofia Coppola (The Beguiled)

·En İyi Senaryo: The Killing of a Sacred Deer ve You Were Never Really Here
·En İyi İlk Film – Camera d’Or: Jeune femme (Léonor Serraille)

·En İyi Kısa Film: A Gentle Night (Qiu Yang)
·Kısa Film Özel Mansiyon Ödülü: Katto (Teppo Airaksinen)

·70. Yıl Özel Ödülü: Nicole Kidman
                                                                                                                             

Kültür-Sanat

2017 Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülleri
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POPÜLER KİTAPLAR

Kültür-Sanat

TÜRK KEÇECİLİK SANATI, Doç. Dr. H. 
Nurgül BEGİÇ Atatürk Kültür Merkezi 

Yayınları, Ankara

Türk kültürünün zenginliklerinden birisi olan Keçecilik Sanatı bu eserle yeniden 
canlanacak.

Geçen ay Atatürk Kültür Merkezi tarafından satışa sunulan Türk Keçecilik Sanatı 
adlı kitap Akademisyen Doç. Dr. H. Nurgül Begiç tarafından kaleme alınmış. 

Yaklaşık 20 yıldır uğraşı verdiği bu alanda bir taraftan akademik alanda yaptığı 
çalışmalar diğer taraftan ustasının yanında geleneksel öğreti yöntemleriyle usta-
çırak ilişkisi içinde aldığı birikimler sonucu bu eseri meydana getirmiş. Halen 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 
Bölüm Başkanı olarak görev yapan yazar bu alanla ilgili çalışmalarına devam 
etmektedir. Kitap giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Türk 

Keçecilik Sanatı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Türk Keçecilik Sanatının 
Tarihsel Gelişimi başlıklı Birinci bölümde Türk Keçecilik Sanatının Orta Asya’dan 

Anadolu topraklarına uzanan serüveni ortaya konarak devamında keçenin 
edebiyatımıza yansıması çeşitli edebi ürünlerle ortaya konmaktadır. Anadolu’da 
Yaşayan Keçecilik Sanatı başlıklı İkinci bölümde, Anadolu’da günümüzde üretim 
yapan keçe ustaları, atölyeleri, kullandıkları araç ve gereçler, ürettikleri geleneksel 

keçe ürünler tanıtılmaktadır. Bölümün sonunda günümüz keçe ürünleri ve 
keçede kullanılan motifler anlatılmaktadır. Keçecilik Sanatındaki Değişim 

Ve Dönüşümlerin Temel Nedenleri başlıklı Üçüncü bölümde, Türk Keçecilik 
Sanatının değişim ve dönüşümüne neden olan dinamikler açıklanmaktadır. 

Kitap anlatılanların özetlendiği Sonuç bölümü ile bitirilmektedir. Araştırmacılar 
ve konuya ilgi duyanlar için bu alanda yazılmış önemli bir kaynak kitap olarak 

kütüphanenizde bulunmasını öneriyoruz.
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Kültür-Sanat

Anne babaların aileleri için istediği aşağı 
yukarı aynıdır: sakin, karşılıklı saygı ve 
sevgiye dayalı bir aile ortamı. 

Bağırmayan Anne Baba Olmak şiddetsiz iletişimi anlatıyor. Hal Edward 
Runkel dünyayı ilişki ilişki, tek tek sakinleştireceğine inanıyor. Yeni bir 
metot, “üç günde çocuğunuzu nasıl muma çevirirsiniz” türünden bir 
ebeveynlik yöntemi sunmuyor. Aksine, kendinize odaklandığınızda 
ve böylece sakin kalabildiğinizde yaşamakta olduğunuz sorunları hiç 
yaşamayacağınızı söylüyor.
nerileri uygulamak size sadece çocuklarınızla ilişkilerinizde değil, tüm 
ilişkilerinizde faydalı olacak. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız ve bu 
pencereden baktığınızda sizi zorlayan sorunlar bambaşka görünecek.
 
Bağırmadan, öfkelenmeden, “hadi” demeden çocuk büyütmek mümkün, 
denemeye ne dersiniz?

Ben Rüzgarım Sen Ateş
Prof. Dr. Annemarie Schimmel 
PEGASUS YAYINLARI 
Mevlana’nın eserleriyle gençlik yıllarında tanışan Profesör Annemarie Schimmel 
kendi ifadesiyle hayatını İslam tasavvufuna, özellikle de Mevlana üzerine 
çalışmaya adamıştır. 2003 yılında yaşamını yitiren Profesör Schimmel bugün 
Avrupa’da, hatta tüm dünyada İslam tasavvufu alanında en tanınmış isimlerden 
biri olarak Mevlana’nın öneminin dünyaya anlatılmasında büyük rol oynamıştır. 
Böylesine önemli bir kalemin eseri olan Ben Rüzgârım Sen Ateş, Mevlana’nın 
semboller dünyasına seyahat ederek onun dünya görüşünü, aşk anlayışını, şiire 
bakışını ve Allah inancıyla ilgili ince fikirlerini şairane bir üslupla sunuyor. Baştan 
sona Mevlana'nın kullandığı sayısız mecaz ve göndermelerle âdeta bir dantel gibi 
dokunan kitap, büyük mutasavvıfı derinlemesine anlamak için bir kılavuz görevi 
görüyor. 
Profesör Schimmel'in bu çalışması, Mevlana'nın bildiğimiz veya bildiğimizi 
zannettiğimiz fikirlerini katman katman önümüze serilen yeni boyutlarıyla ele 
alıyor. Ben Rüzgârım Sen Ateş, Mevlana’nın hayatını, eserlerini ve yaşadığı çağı 
anlamak isteyen her okurun kitaplığında bulundurmak isteyeceği bir kaynak. 
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1) Pirates of the Caribbean Salazar’s Revenge: Karayip 
Korsanları Salazar’ın İntikamı

Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanları şahı ama bir o kadar talihsiz Jack Sparrow, 
yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar’ın 
yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek 
Şeytan Üçgeni’nden kaçmayı başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise 
Jack’tir. Jack, Salazar’ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon 
Asası’nın peşine düşer. Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci 
Carina Smyth ve Kraliyet Donanması’ndan  dik başlı, genç bir denizci olan Henry 
ile zorlu bir anlaşma yapar. Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull’un dümenindeki 
Jack Sparrow, hem kötü kaderini tersine çevirmenin hem de şimdiye dek karşına 
çıkan en dişli ve korkunç düşmandan kurtulmanın yollarını arayacaktır. 

Filmin yönetmen koltuğunda Espen Sandberg ve Joachim Rønning ikilisi 
otururken, senaryo Jeff Nathanson’a emanet. Oyuncu kadrosunda ise Johnny Depp 
ve Javier Bardem başı çekerken kendilerine Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, 
Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham ve 
Geoffrey Rush eşlik ediyor.  

Mayıs Ayında Dikkat 
Çeken Filmler

Keyif
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2) Her Şey Mümkün

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan 
büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan 
ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi 
değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine 
geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda 
İbrahim’in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, 
magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.
Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın’ın yer aldığı romantik-komedi filmin 
yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur 
ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu 
kadrosunda ayrıca  Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, 
Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.

3) Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

20 yaşındaki Kayra annesini, babasını ve kız kardeşini trafik kazasında kaybeder. 
Geride sadece Datça’daki babaannesi kalırancak onun da akli dengesi yerinde 
değildir. İntiharı bile düşünür fakat sonra Ezgi gelir aklına. Ezgi antrenörü, 
platonik aşkıdır. Ezgi’ye duygularını açar, karşılık alamaz. İntihar yeniden ve daha 
ciddi düşünmeye başlar. Babaannesini görüp intihar etmeye karar verir. En yakın 
arkadaşı Sertaç’la bir karavan kiralayıp yollara düşer...
Senaristliğini ve yönetmenliğini Burak Serbest’in üstlendiği filmin oyuncu 
kadrosunda Edip Tepeli, Doğa Nalbantoğlu, Açelya Devrim Yılhan, Kıvanç Deniz 
Yavuz, Suna Selen, Mehmet Esen ve Sema Şimşek yer alıyor.

Keyif
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5) Yaratık: Covenant

Koloni gemisi Covenant’ın mürettebatı galaksinin oldukça uzak bir köşesinde, bir 
gezegene bağlı keşfedilmemiş cennet olarak varsaydıkları bölgenin aslında karanlık 
ve çok tehlikeli bir yer olduğunu anlarlar. Buradan kaçışın bir yolunu bulmalıdırlar. 
Gezegendeki yegane canlı lanetli Prometheus’un keşfinden sonra hayatta kalan 
‘sentetik’ David’dir... 
Efsane biilimkurgu/macera yönetmeni Ridley Scott, Alien’da kendi yarattığı 
evrene, Prometheus ile başlayan yeni üçlemesinin ikinci filmi olan Alien: Covenant 
filminde geri dönüyor. Filmde Michael Fassbender, Katherine Waterston, Demian 
Bichir ve Billy Crudup gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosuna katkıda bulunan 
4 kişi dışında asıl senaryoyu John Logan ve Dante Harper kaleme aldı.

4) King Arthur Legend of the Sword: Kral Arthur Kılıç 
Efsanesi

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. 
Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir 
fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. 
Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de 
gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.
Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold’a ait. 
Charlie Hunnam’ın Kral Arthur’u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon 
Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.

Keyif
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RAMAZANDA 
BESLENME

RAMAZANDA DİYET

Ramazanda Diyet için Sahur Önerileri

• Süt ile  bir kase lifli yulaf ya da benzeri ürünler, bir dilim ekmek ve tuzsuz bir avuç fındık.Yeteri 
kadar su tüketimi veya
• 3 kibrit kutusu peynir, 4-5 zeytin, çoban salata,2 dilim ekmek veya
• 1 kibrit kutusu peynir, 1 yumurta, 4-5 zeytin, söğüşlü salata, 2 dilim tam buğday ekmek veya
• Bir tabak makarna, 1 porsiyon kırmızı yada beyaz. Hoşaf ya da komposto veya
• 2-3 yumurta ile yapılan menemen, 2 parça tam buğday ekmek, tercihe göre  çok az çay veya 
kahve. 

Ramazanda Diyet için İftar Önerileri

Aşağıdaki önerileri, gün gün değişik versiyonlar ile deneyebilirsiniz. 
• Tavuk ( balık veya et olabilir), salata ve Humus. Bir adet pide ekmek ile kuru ya da taze meyve 
veya
• 1 kase kremasız çorba, 1 porsiyon tavuk ya da balık eti, 1 tabak sebze yemeği, yarım kase yoğurt, 
bol salata, 2 dilim tam buğday ekmek.

İçecek olarak; hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu veya limonata tüketmenizi öneririz.
Sağlıcakla Kalınız. Hayırlı Ramazanlar.

Mutfak
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Selfie Tutkunlarına Özel Telefon: 
Oppo A77

Teknoloji

Çin’in ve dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, selfie odaklı yeni cihazı 
Oppo A77 üzerinde çalışıyor.

Birkaç sene öncesine kadar telefonların ana kamerası, 
ön kameraya göre çok daha önemli bir etkendi. Zira 
kullanıcılar satın aldıkları telefonların, ön kamerasından 
ziyade arka kamerasının kalitesine bakıyorlardı. Fakat 
selfie denilen ve dilimize de özçekim olarak geçen 
telefonun ön kamerası ile kendi fotoğrafını çekme 
çılgınlığı bir anda patladı gitti.

Hal böyle olunca, telefonların ön kamerası da hem 
kullanıcılar, hem de üreticiler için önemli bir opsiyon 
haline geldi. Öyle ki şu aralar üreticiler selfie odaklı 
modeller çıkarmaya başladılar. Selfie işine önem veren 
firmalardan birisi de Oppo.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz yıl da 
selfieodaklı bir modelini satışa sunmuştu. Ortaya çıkan 
son sızıntılar Oppo’nun önümüzdeki günlerde selfie 

odaklı yeni bir telefonu daha satışa sunacağını gösterdi.

Oppo A77 ismi ile satışa sunulacak olan bu cihaz ön 
tarafında 16MP’lik bir kamera bulunduracak. Telefonun 
ana kamerası ise 13MP olacak. Zira raporda belirtilene 
göre, ön taraftaki kamera, ana kameraya oranla daha 
yetenekli bir modüle sahip.

Oppo A77 gücünü MediaTek tarafından geliştirilen 
MT6570T yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM 
ile destekleyecek olan cihazın dahili depolama alanı 
ise 64GB. 3200 mAh gücünde ortalama bir bataryadan 
beslenen telefon HD çözünürlükte 5.5 inçlik bir ekranla 
gelecek.

Rapora göre Oppo A77, 26 Mayıs’ta satışa sunulacak.
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Volvo ve Audi Android’ten 
Güç Alacak!

Akıllı telefonların hayatımızdaki önemi belki de 
bugüne dek hiç olmadığı kadar fazla ve araçlarıyla 
daha çok etkileşime geçmemizi isteyen otomobil 
üreticileri, bu işlemi kolaylaştıracak Teknolojileri 
hayatımıza sokmaya devam ediyor.

Google I/O Geliştirici Konferansı’nda açıklama 
yapan Volvo ve Audi, Android Auto ile ilgili önemli 
çalışmalarının olduğunu, araçla işletim sisteminin 
çok daha derin bir şekilde bağlanması ve birlikle 
çalışması için çabaladıklarını belirtti.

Sadece Android Auto’yu sadece araç kullanıcılarını 
eğlendirmek veya navigasyon olarak kullanmaktan 
çok daha fazlasını amaçlayan şirketler, araçtaki 
klima, pencereler, sunroof gibi birçok özelliğin 
Android Auto ile birlikte çalışması için çabalıyor.

Android Auto, Apple CarPlay’i sollayabilir!

Android işletim sisteminin otomobillerle bu kadar 
derin bir entegrasyon içinde olması, elbette Google 
için de oldukça büyük bir avantaj haline geliyor. 

Şu sıralar otomobil konusunda en büyük rakibi 
Apple’ın önünde giden Google, Volvo ve Audi gibi 
üreticilerin çabaları sonuç verirse koca bir endüstriyi 
ele geçirebilir.

Açıklamadan sonra Audi, Google I/O katılımcılarına 
konsept otomobili Audi Q8 Sport’u tanıttı. Google 
Asistan’ın birincil sesli komut sistemi olarak 
kullanıldığı araçta, navigasyon hala Audi’nin HERE 
sistemi olarak görünüyor ancak isterseniz Google 
Maps’i de kullanmanız mümkün.

Ayrıca otomobiller ile Android işletim sisteminin 
birbirine daha da yakınlaşması, Google’ın reklam 
servisine de katkıda bulunacak gibi görünüyor. 
Araçtan aldığı verileri işleyen Google, bu sayede 
kullanıcılarına daha iyi reklamlar sunabilir.
Bakalım Volvo ve Audi’nin Android Auto ile ilgili 
planları Apple CarPlay’in sonunun gelmesine mi 
yol açacak yoksa Apple beklenmeyen bir yenilikle 
Android Auto’yu sollayacak mı? Sanırım bu sorunun 
cevabını almak için epey beklememiz gerekecek

Teknoloji

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volvo ve Audi, Google I/O konferansında Android 
Auto’yla ilgili planlarını açıkladı. Bakalım Volvo ve Audi, Android Auto ile neler yapacak?
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