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’’Türkiye’yi Değerliyoruz.’’



‘‘Bir araya gelmek başlangıçtır
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!

Dergimizin 3.sayısında sizlerle yeniden birlikteyiz. Sanal dünyanın her 
geçen gün artan bir hızla kitleleri etkisi altına aldığı dönemleri yaşıyoruz. 
İnsanların Bilgi Toplumu sürecine adapte olmaya çalışırken en önemli 
olgunun doğru bilgiye ulaşmak olduğunu unutmamak gerekir. 

Dünyanın giderek küçülüp küresel köy haline geldiği günümüzde ülkemiz 
dışında meydana gelen birçok olaydan etkilenmememiz düşünülemez. 
Bu bağlamda ülke ekonomileri de dünyada olan biteni izleyerek 
gelecekte oluşabilecek olumsuz gelişmeleri önlemek için tedbirler almaya 
çalışmaktadırlar. 2017 yılının ilk yarısının tamamlandığı şu günlerde geçen 
altı ayın gelişmeleri ve ikinci altı aya dair tahminleri birçok ekonomistten 
dinliyoruz. Gayrimenkul sektörü de içinde barındırdığı inşaat sektörü ile 
birlikte kendine yön bulmaya ve olumsuz gelişmelerden etkilenmemeye 
çalışmaktadır. Bir taraftan kamu yönetiminin aldığı önlemler, diğer 
taraftan sektör yatırımcılarının kararları ilk yarının olumlu bir şekilde 
geçtiğini göstermektedir. 

Dergimizin bu sayısında; KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile 
yapılan söyleşi, değerleme sektörü ile ilgili öne çıkan haberler, Alışveriş 
merkezleri (AVM) ve e-ticaret ile ilgili değerlendirme, üst hakkının hukuksal 
niteliği ve değerlemesi, Hasır Restaurant ve Titanic Oteller zincirini kuran 
Aygün ailesinin başarı öyküsü ile birlikte kültür, sanat, turizm ve teknoloji 
sayfalarımızdaki yazıların da ilginizi çekeceğini ümit ediyor hepinize iyi 
okumalar diliyorum.

Yeni sayılarda yeniden buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın…
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Değerli Okurlar Merhaba,

Yayın hayatına Mayıs 2017’de başlayan dergimizin 3.sayısı ile sizlerle yine birlikteyiz.
“Başarının sırrı, amacın sürekliliğidir.” diyoruz ve devam ediyoruz.
Kuruluş olarak sektörel birikimlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmak için 2017 yılı başında çalışmalara 
başlamıştık. Yasal süreçleri tamamlayarak Temmuz ayı itibariyle Lefkoşa’da KKTC Ülke Müdürlüğü’müzün açılışını 
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız ülkemizdeki değerleme kalitesini KKTC’ye aktarmak. Açılışımıza 
katılarak bizleri onurlandıran tüm davetlilere kuruluşum adına şükranlarımı sunuyorum.

Şirket olarak, ‘’Başarılı olmak istiyorsak, ilk hedefimiz, işimizi iyi yapmaktır.’’ diyoruz. Bu söz Martin Luther King’in 
ifadesinde şu şekilde yer buluyor. ‘’Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo’nun resim, Beethoven’ın 
beste veya Shakespeare’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki, herkes durup, burada işini çok iyi 
yapan bir çöpçü yaşıyor desinler.’’  Ve de takım ruhuyla hareket ediyoruz. Çünkü, ünlü basketbol oyuncusu Michael 
Jordon’un dediği gibi ‘’Yetenekli oyuncular sadece maç kazandırır. Şampiyonluğu ise takımlar kazandırır.’’

Son olarak, Goethe’nin ünlü sözünde belirttiği gibi  “Yapabileceğiniz ya da yapabileceğinizi hayal ettiğiniz her ne ise 
başlayın yapmaya. Cesur olmanın kendi içinde bir dehası, gücü ve büyüsü vardır.’’ diyorum ve siz değerli okurlarımıza, 
keyifli okumalar, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir ay diliyorum.

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

Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ
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FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş  
OLARAK KKTC’DE ÜLKE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ AÇTIK…

Şirketimiz bir süredir hazırlık çalış-
malarını sürdürdüğü Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Ülke Müdürlü-
ğü’nün açılışını gerçekleştirdi. Ta-
şınmaz malları uluslararası değer-
leme standartları çerçevesinde 
ve bilimsel verilere dayandırmak 
suretiyle değerleyen şirketimiz,  
bu anlamda KKTC için bir ilki de 
gerçekleştirmiş oldu. Türkiye’de-
ki değerleme standartlarını ve 10 
yıllık sektör tecrübesini KKTC’ye 
aktararak bir anlamda öncülük 
yapma misyonunu da üstlendi.
KKTC Ekonomi ve Enerji Baka-
nı Sunat Atun, Sağlık Bakanı Faiz 
Sucuoğlu, eski Bayındırlık ve Ulaş-
tırma Bakanı Bağımsız Milletvekili 
Hasan Taçoy, İçişleri Bakanlığı Ye-
rel Yönetimler Müdürü Türel Özer 
Öksüzoğlu, Dünya Türk İş Konseyi 
Avrupa Bölge Komitesi Üyesi Mah-
mut Keleş ve iş adamlarının katıl-
dığı açılışta Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Mustafa Atila Dikmetaş, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Çetin 
Begiç, Mustafa Batuhan Özcan, 
Sinecan Dikmetaş Özcan, Genel 
Müdürümüz Dinçer Karaçay,  Ge-
nel Müdür Yardımcımız Mustafa 
Can Küçükkaraaslan ve şirketimiz 
KKTC Ülke Müdürlüğü görevini üst-
lenen Erol Aksaç hazır bulundular. 
Genel Müdürümüz Dinçer Kara-
çay söz alarak şirketimiz ve şir-
ketimizin Kuzey Kıbrıs hedef-
leri hakkında şunları söyledi;
“Şirketimiz 2006 yılında Ankara 
‘da kuruldu. 2007 yılı başında SPK 
lisansını alarak faaliyetlerine başla-
yan şirketimiz, geçen 10 yıllık süre 
zarfında Türkiye’nin en büyük ban-
kaları ile çalışma imkânı bulmuş, 
bu sürede ~340.000 adet rapor 
üretmiş ve 2017 yılı itibarı ile de 
Ankara merkez olmak üzere; İstan-
bul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, 
Kayseri, Samsun ve Elazığ Bölge 
Müdürlüklerinde ve 65 ilde yerle-
şik yerel değerleme uzmanlarımız-

“
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la değerleme faaliyetlerine devam 
etmektedir.  KKTC de de hizmet 
vermek bir süredir hedefimizdeydi. 
KKTC de gayrimenkul sektöründeki 
canlılık ve giderek yükselen potan-
siyel bizleri  heyecanlandırdı ve ni-
hayet 2017 yılında bu düşüncemizi 
gerçekleştirmek için harekete geç-
tik.  Kısa bir sürede kuruluş çalış-
malarımızı tamamladık. Bu süreçte 
bizlere yol gösteren, destek veren 
ve rehber olan tüm kurumlara ve 
yöneticilerine huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum.  Ve bugün sek-
törümüzde bir ilki gerçekleştirerek 
“gayrimenkul değerleme” alanında 
ilk yurtdışı müdürlüğünü faaliyete 
geçiren firma olmanın heyecanı ile 
KKTC Ülke Müdürlüğü’müzü açıyo-
ruz. Bizleri ve kurumumuzu burada 
en iyi şekilde temsil edeceğinden 
şüphem olmayan KKTC Ülke Mü-
dürü Erol Aksaç’a da başarılar di-
liyorum. Hedefimiz,  Türkiye’de 10 
yıldır sürdürdüğümüz gayrimenkul 
değerleme faaliyetlerini, tecrübe-
miz ve heyecanımızla birleştirerek 
yerel kanun ve mevzuatlar çerçe-

vesinde, KKTC ‘de sürdürmektir.  
Huzurlarınızda, başta Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Sunat Atun ve Sağ-
lık Bakanı Faiz Sucuoğlu olmak 
üzere teşrifleri ile bizleri onurlan-
dıran tüm konuklarımıza teşekkür 
ediyor, saygılarımı sunuyorum.” 
Açılışta söz alan KKTC Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Sunat Atun; Anava-
tandan Lisanslı değerleme şirketle-
rinin Kıbrıs’a yatırım yapmalarından 
duydukları memnuniyeti belirtmiş, 
yatırımların finansmanında değerle-
menin önemli olduğunu ve katkı ya-
pılmasının öneminden söz etmiştir.
Daha sonra söz alan KKTC Sağlık Ba-
kanı Faiz Sucuoğlu; Kuzey Kıbrıs’ın 
yaşam ve doğal güzelliklerinin ya-
bancıların dikkatini çektiğini, turizm 
alanında giderek ilginin çoğaldığını, 
gelecek dönemde bu tür yatırımların 
artmasını beklediklerini belirtmiştir.
Konuşmaların ardından kur-
ban kesilip dua edilerek açı-
lış gerçekleştirildi. Ülke müdür-
lük binası Başkent Lefkoşa’da 
Gündüz Tezel Sokak, No:18/3 Köşk-
lüçiftlik adresinde konumludur.

“
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MAYIS AYI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye’deki toplam konut satışları, ipotekli konut satışları, ilk defa ve 
ikinci el konut satışları, yabancılara konut satışlarını irdeleyen istatis-
tikler TÜİK tarafından yayılandı.

Buna göre;

Türkiye’de Mayıs 2017’de 116.558 
konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 
2017 Mayıs ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre %1,5 
oranında  artarak 116.558 oldu. 
Konut satışlarında;

İstanbul 20.287 konut satışı ve 
%17,4 ile en yüksek paya  sahip 
oldu. 
İstanbul’u, 12. 631 konut satışı ve 
%10,8 pay ile Ankara, 
7.121 konut satışı ve %6,1 pay ile 
İzmir izledi. 
Konut satış sayısının düşük 
olduğu iller sırasıyla 8 konut ile 
Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 
39 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları Mayıs 
2017’de 41.738 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %17,8 oranında artış göster-
erek 41.738 oldu. Toplam konut 
satışları içinde ipotekli satışların 
payı %35,8 olarak gerçekleşti. İpo-
tekli satışlarda İstanbul 7 698 konut 
satışı ve %18,4 pay ile ilk sırayı aldı. 
Toplam konut satışları içerisinde 
ipotekli satış payının en yüksek 
olduğu il %50 ile Ardahan oldu.

Form
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52. 976 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 
%5,5 azalarak 52.976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,5 
oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 129 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya 
sahip olurken, İstanbul’u 4 595 konut satışı ile Ankara ve 2 936 konut satışı 
ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışı 63.582 adet 
oldu

Türkiye genelinde ikinci el konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %8,2 artış göstererek 63. 582 
oldu. İkinci el konut satışlarında 
da İstanbul 11.158 konut satışı ve 
%17,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İs-
tanbul’daki toplam konut satışları 
içinde ikinci el satışların payı %55 
oldu. Ankara 8. 036 konut satışı 
ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 
4 .185 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara Mayıs 2017’de1.775 
konut satışı yapıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 
artarak 1 775 oldu. Yabancılara ko-
nut satışlarında, Mayıs 2017’de ilk 
sırayı 530 konut satışı ile İstanbul 
aldı. İstanbul ilini sırasıyla 442 ko-
nut satışı ile Antalya, 123 konut 
satışı ile Trabzon, 120 konut satışı 
ile Bursa, 92 konut satışı ile Yalova 
ve 69 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok 
konut satışı Suudi Arabistan 
vatandaşlarına oldu

Ülke uyruklarına göre en çok konut 
satışı Suudi Arabistan vatandaşları-
na oldu.

Form
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TÜRKİYE GENELİNDE YILIN İLK 
5 AYINDA 556 BİN 784 KONUT SATILDI

  Türkiye genelinde yılın ilk 5 
ayında 556 bin 784 konut sa-
tıldı, geçen yılın aynı dönemine 
göre sadece 14 ilde konut satışı 
azaldı. İstanbul’da konut satış-
ları söz konusu dönemde ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,46 geriledi.
İstanbul’da konut fiyatları bu 
ilçelerde azaldı!
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre;

• 2017 Ocak-Mayıs dönemin-
de konut satışları bakımından 
İstanbul ve Ankara diğer illere 
büyük fark attı.

• Türkiye genelinde yılın ilk 
5 ayında toplam 556 bin 784 
konut satıldı. 5 aylık konut sa-
tışı, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 6,13 arttı.
• Söz konusu dönemde, Tür-
kiye’nin en fazla nüfusa sahip 
kenti İstanbul’da 96 bin 386 
konut satılırken, bu rakam 
başkent Ankara’da 62 bin 959 
olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 
nüfusu en kalabalık üçüncü ili 
İzmir’de ise aynı dönemde 34 
bin 305 konut satıldı. Antalya, 
Bursa ve Kocaeli’de de toplam 
63 bin 646 konut yeni sahibini 
buldu.

• Bu dönemde en az konut 
satışı yapılan iller ise toplam 
279 ile Hakkari, Ardahan ve 
Şırnak olurken, Bayburt, Tun-
celi, Gümüşhane, Iğdır ve Bit-
lis’te toplam bin 842 konutun 
satışı yapıldı.
Konut geri dönüş süresinde 
şampiyon Bursa!
Sadece 14 ilde konut satışı 
azaldı
Bu yılın ilk 5 ayında, geçen yı-
lın aynı dönemine göre sadece 
14 ilde konut satışı azaldı. Van, 
Hakkari, Kilis, Batman, Kara-
bük, Nevşehir, Tunceli, Antal-
ya, Trabzon, Tekirdağ, Edirne, 

Form
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Erzincan, Sakarya ve İstanbul 
dışındaki bütün illerde konut 
satışları artış gösterdi. İstan-
bul’da konut satışları söz konu-
su dönemde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 0,46 
azaldı.
Yüzde 129,07 ile en fazla artışın 
görüldüğü Şırnak’ta Ocak-Ma-
yıs 2016 döneminde 86 olan 
konut satışı, bu yılın aynı dö-
neminde 197’ye çıktı. Şırnak’ı 
yüzde 73,95 ile Bayburt, yüzde 
65,33 ile Bitlis, yüzde 60,54 ile 
Bingöl, ve yüzde 48,82 ile Kas-
tamonu izledi.
Konut satışları en fazla Van’da 

düştü. Yüzde 75,72’lik düşüşün 
kaydedildiği Van’da geçen yılın 
5 ayında 11 bin 484 konut satı-
lırken, 2017’nin aynı dönemin-
de bu rakam 2 bin 788’e geri-
ledi.
Türkiye genelinde 2017 yılının 
ilk 5 ayında toplam 556 bin 
784 konut satıldı. Birçok yeni 
konut projesinin hayata geç-
mesi ve çeşitli konut edindirme 
kampanyalarının düzenlenme-
siyle hareketlenen sektörde 5 
aylık konut satışı, 524 bin 612 
konutun satıldığı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 6,13 
yükseldi.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/; Anadolu Ajansı

Form
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GAYRİMENKUL DEĞERLEME AKADEMİK ALT 
YAPIYA KAVUŞTU

Ankara Üniversitesi’nin 16. Fakülte-
si olarak 14 Ağustos 2014 tarihinde 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygula-
malı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.  

Fakültede halen üç bölüm ve bu 
bölümlere bağlı altı anabilim dalı 
kurulmuş bulunmaktadır. Değerle-
me sektörü fakültenin Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yönetimi Bölümünde 
açılan Gayrimenkul ve Varlık  Ekono-
misi ve Değerleme Anabilim Dalı ile 
değerleme sektörü bilimsel ve aka-
demik alt yapıya da kavuşmuştur.
Bölüme 2016-2017 öğretim dö-
neminde ilk öğrenciler alınmıştır.
Üniversitede Fen Bilimleri Enstitü-

sü’nde 2 Şubat 2007 tarihinde kuru-
lan Taşınmaz Geliştirme (Gayrimen-
kul Geliştirme ve Yönetimi) Anabilim 
Dalı’nın oluşturduğu Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’ne 
ilk defa 2016-2017 eğitim-öğ-
retim yılında öğrenci alınmıştır.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yöneti-
mi Bölümü
Gayrimenkul ve Varlık  Ekonomisi 
ve Değerleme Anabilim Dalı
Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi 
Anabilim Dalı

Toplam dört yıl (sekiz yarıyıl) süre-
li lisans eğitimi uygulanan Fakülte 

programları; daha çok disiplinlera-
rası çalışma ve yeni iş alanlarında 
uygulama ağırlıklı bölüm ve prog-
ramlar olarak hazırlanmıştır. Lisans 
programlarında teorik eğitimin ya-
nından ikinci ve üçüncü sınıf son-
larında en az 7 hafta süreli iş başı 
eğitimi ve staj çalışması ile proje 
hazırlama ve sunuşlarla uygulama 
becerisinin geliştirilmesi sağlana-
caktır. Bölümlere bağlı anabilim 
dalları içinde bilim dalları ve araş-
tırma grupları oluşturulmuş olup, 
her grupta yürütülen proje çalış-
malarına lisans ve lisansüstü öğ-
renci katılımı zorunlu tutulmaktadır.

Form
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GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Ve 
YÖNETİMİ BÖLÜM TANITIMI

 Gayrimenkul (taşınmaz) geliştirme 
uzmanlığı; hızla gelişen yeni bir ça-
lışma alanı veya meslek dalı olarak 
görülmektedir. Gayrimenkul Geliş-
tirme ve Yönetimi lisans programın-
da öğrencilere; yeni ve dinamik bir 
alanda kariyer olanağının sunulma-
sı ve özellikle gayrimenkul ve varlık 
değerleme, gayrimenkul yatırımları 
ve finansmanı, arazi geliştirme ve 
proje yönetimi, gayrimenkul eko-
nomisi ve yönetimi, arazi edinimi, 
toplulaştırma, kamulaştırma ve 
imar uygulamaları, gayrimenkulle-
rin vergilendirilmesi, gayrimenkul-i-
mar-inşaat-sözleşme hukuku ve bil-
gi sistemleri gibi konularda eğitim 
ve araştırma yapma olanağı sunul-
maktadır. Programda katılımcıla-

rın gayrimenkulü; malik, yatırımcı, 
finansçı, işletmeci, plancı ve kulla-
nıcı gibi farklı kesimler yönlerinden 
inceleme ve strateji geliştirme bece-
rileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bölümün eğitim-öğretim ve araş-
tırma öncelikleri ve konuları aşağı-
daki gibi sıralanabilir:
Gayrimenkul değerleme (eksper-
tiz) teknikleri ve uygulamaları,
İşletme ve varlık değerleme,
Tarihsel ve kültürel varlıkları 
değerleme,
Gayrimenkul proje geliştirme ve 
proje değerleme,
Gayrimenkul proje yönetimi ve 
denetimi,
Gayrimenkul ilkeleri ve yatırım 
analizleri,

Gayrimenkul yatırımları ve 
finansmanı,
Konut finansmanı ve
 menkulkıymetleştirme,
Gayrimenkul pazarlama ve 
pazarlama yönetimi,
Gayrimenkul pazarlama, yatırım 
ve satış danışmanlığı,
Gayrimenkul bilgi sistemleri ve 
değer haritalarının üretilmesi,
İmar uygulamaları (değer esaslı 
arazi düzenlenmesi), arsa ve ko-
nut politikaları,
Gayrimenkul, imar, inşaat ve 
sözleşme hukuku ve uygulamaları,
Arazi ekonomisi, yönetimi ve 
politikaları,
Arazi mülkiyeti, değişim ve toplu-
laştırma uygulamaları,
Arazi kullanım planlaması

>>
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Bölgesel gelişme, havza sistem tasarımı ve yönetimi,
Korunan alanların yönetimi ve koruma politikaları,
Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve kamu taşınmazları yönetimi,
Yatırım projeleri için arazi edinimi, kamulaştırma ve yeniden iskan politikaları ve uygulama-
ları,
Gayrimenkul yönetimi ve gayrimenkul piyasaları için profesyonel yönetim (ticari taşınmaz, 
site, tatilköyü, sağlık-eğitim tesisleri, kooperatif yönetimleri),
Kredi dereceleme çalışmaları,
Gayrimenkullerin vergilendirilmesi ile ekonomik ve mali suçların araştırılması,
Risk yönetimi ve gayrimenkul ve inşaat sigortaları çalışmaları.
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Ankara Üniversitesi, gayrimenkul 
geliştirme ile ilgili konulardaki bilgi 
birikimini gayrimenkul sektöründe 
fiilen çalışan profesyoneller ve uz-
manlarla paylaşmak ve gayrimenkul 
geliştirme konusunda araştırma ve 
insan kaynakları kapasitesini güç-
lendirmek için lisans programı aç-
mıştır. Lisans programı, gayrimen-
kul bilimlerini uzmanlık alanı olarak 
seçen, kapsamlı ve çok yönlü eğitim 
almış sektör liderleri ve araştırma-
cıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik-
ler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan 
Raporları’nda belirtildiği üzere, 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yöne-
timi Bölümü 34 kodlu İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Temel Alanı’nda 

yer almaktadır. Dolayısıyla Ankara 
Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme 
ve Yönetimi Bölümü mezunları hem 
gayrimenkul geliştirme, değerleme 
ve gayrimenkul yönetimi alanların-
da derinlemesine uzmanlık bilgi-
si edinecekler, hem de  İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi mezunları ile 
denkliğe sahip lisans diploması ala-
caklardır.
Ankara Üniversitesi’nde Gayrimen-
kul Geliştirme ve Yönetimi lisans 
programında eğitim alanlar, ken-
dilerine gayrimenkul sektörünü 
anlama ve kamu ve özel sektörde 
kariyer planlama konusunda zaman 
tanımış olmaktadırlar. Lisans prog-
ramı, gayrimenkulü ayrıntılı olarak 
anlamaya, derinlemesine bir uz-

manlık geliştirilmesine, proje çalış-
maları ve yaz dönemi stajları saye-
sinde öğrencilerin çalışma deneyimi 
kazanmalarına da olanak sağlar. Te-
ori ve sektör deneyimi arasındaki 
bağlantı programların temel önce-
liğidir. Öğrenciler gerçek dünyadan 
örnek olaylar ve projeler üzerinde 
akademik kadro ile birlikte çalışa-
rak gayrimenkul ilkelerini anlama-
ya ve gerçeklere dayalı çözümlere 
ulaşmaya çalışmaktadırlar. Yaz dö-
neminde gerçekleştirilecek staj ola-
nağı ile projelerde bursiyer olarak 
çalışma, sınıfta öğrenilenleri gerçek 
dünya deneyimi ile bütünleştirme 
ve sektör profesyonellerinden öğ-
renme fırsatını da sunmaktadır. 

Kaynak: http://ubf.ankara.edu.tr/gayrimenkul-gelistirme-ve-yonetimi-bolumu/ 19
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KDV UYGULAMASINDA BALKONLAR 
NET ALAN HESABINDAN ÇIKARILACAK

MALİYE BAKANLIĞI’NIN KDV UYGULAMA 
GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE NET ALAN HESABI;

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği’ne göre net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde indirimli 
KDV uygulanmaktadır. Bu nedenle, konutlarda 150 m2’lik net alan hesabı, uygulanacak KDV oranının tespiti ve KDV iadesi 
açısından önem taşımaktadır.

‘’Net alan deyimi “konut içeri-
sinde duvarlar arasında kalan 
temiz alan” olarak tanımlanan 
faydalı alanı ifade etmekte 
olup, plan ve proje gereği ko-
nut dışında bir amaçla kullanı-
lacak bölümleri de ihtiva eden 
inşaatlarda indirimli oran sa-
dece konut olarak kullanılacak 
bölümlere uygulanır.
Net alanın hesaplanması konu-
sunda aşağıdaki şekilde hare-
ket edilir:

a) Balkon, kömürlük, garaj, 
asansör boşluğu ve benzeri 
yerler, konutlardan ayrı ola-
rak kullanılmaları mümkün 
olmadığından prensip olarak 
net alan hesabına dahildir.
b) Faydalı alan genel olarak 
duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva 
bulunduğu kabul edilerek, 

proje üzerinde gösterilmiş bu-
lunan kaba yapı boyutlarının 
her birinden 5’er cm. düşül-
mek suretiyle hesaplanır.
Ancak;

-Konutlarda kapı ve pen-
cere şeritleri, duman ve 
çöp bacası çıkıntıları, ışık-
lıklar ve hava bacaları,
-Karkas binalardaki kolonla-
rın duvarlardan taşan dişleri,
-Bir konuttaki balkonların 
veya arsa zemininden 0,75 
m.den yüksek terasların top-
lamının 2 m2’si çok katlı bi-
nalarda yapılan çekme katla-
rın etrafında kalan ve ticaret 
bölgelerinde zemin katların 
komşu hududuna kadar uza-
ması ile meydana gelen teraslar,
-Çok katlı binalarda ge-
nel giriş, merdiven, sa-

hanlıklar ve asansörler,
-İki katlı tek ev olarak ya-
pılan konutlarda iç merdi-
venlerin altında 1,75 m. yük-
sekliğinden az olan yerler,
-Bodrumlarda konut başına 
bir adet, konutun bulunduğu 
bina dışında konut başına 4 
m2’den büyük olmamak üzere 
yapılan kömürlük veya depo,
-Kalorifer dairesi, ya-
kıt deposu, sığınak, kapı-
cı dairesi, müşterek hizme-
te ayrılan depo, çamaşırlık,
-Bina içindeki garajlar ile 
bina dışında konut başı-
na 18 m2’den büyük olma-
mak üzere yapılan garajlar,
faydalı alan dışındadır.
Bina dışındaki kömürlük ve 
depoların 4 m2’yi, garaj-
ların 18 m2’yi aşan kısmı, 
ait oldukları konutun fay-
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dalı alanına dahil edilirler.
150 m2’lik net alan hesabında, 
her bağımsız birim ayrı ayrı dik-
kate alınıyor. Balkon, kömürlük, 
garaj, asansör boşluğu vb. yer-
ler konutlardan ayrı olarak kul-
lanılamayacağından, bu yerler 
de 150 m2’lik net alanın hesabın-
da göz önünde tutulmaktadır.
Bodrumlarda konut başına bir 
adet, konutun bulunduğu bina 
dışında konut başına 4 m2’den 
büyük olmamak üzere yapılan 
kömürlük veya depo; kalorifer 
dairesi, yakıt deposu, sığınak, 
kapıcı veya kalorifer dairesi, 
müşterek hizmete ayrılan depo, 
çamaşırlık faydalı alan dışında 
tutulmaktadır. Samanlık, ahır, 
odunluk, ekmek fırını gibi yer-
ler net alanın tespitinde dikka-
te alınmamaktadır. Balkonların 
2 m2’yi aşan kısmı net alan 
hesabına dahil edilmektedir.’’

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN PLANLI 
ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE 

NET ALAN HESABI;

Planlı Alanlar Tip İmar Yönet-
meliği’nde yapılan değişiklik-
ler ile konutlarda 150 m2’lik 
net alan hesabı değiştirilerek, 
KDV Tebliğleri uyarınca net 
alan hesabına dahil edilen 
alanların bir kısmı, net alan 
hesabının dışına çıkarılmıştır.
Bağımsız bölüm net ala-
nı; bağımsız bölüm içe-
risindeki kapalı olup du-
varlar arasında kalan net 
alan olarak tanımlanmıştır.
Açık çıkmalar, balkonlar, ze-
min, çatı ve kat terasları, kat 
ve çatı bahçeleri gibi en az 
bir cephesi açık olan mekân-
lar ile aynı katta veya farklı 
katta olup bağımsız bölümün 
eklentisi olan mekânlar (depo 
ve kömürlük gibi), otoparklar 
ve ortak alanlar ile genel gi-
riş, merdiven, sahanlıklar ve 
asansör boşlukları net alan 
hesabına dahil edilmemiştir.
Dolayısıyla Balkonların net 
alan içerisine dahil edilip edil-
memesi hususu iki kurum ta-
rafından farklı düzenlenmişti.
Ancak;
Danıştay Dördüncü Dairesi 
konuya ilşkin olarak (Danış-
tay 4. D.nin 10.12.2014 tarihli 
ve E.2014/4835 sayılı Kararı). 
Karar verdi. Kararın gerek-
çesi aşağıda yer almaktadır.
“Net alanı 150 m2’ye kadar 
konutun tanımlanmasında bu 
konuda teknik düzeyde dü-
zenleme ve tanımlama yetkisi 
ve yeterliliği bulunan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği’nin dik-
kate alınması gerektiği, bu hu-
susta teknik bilgi ve uzmanlığı 
olmadığı görülen Maliye Ba-
kanlığı’na KDV oranlarının be-
lirlendiği Kararnameyle her ne 
kadar tanımlama yetkisi veril-
mişse de, bu yetkisinin sınırsız 
olmayıp uzman kuruluşlardan 
görüş alınması veya bu konu-
da teknik düzeyde düzenleme 
ve tanımlama yetkisi bulunan 
kurumların düzenlemelerin-
den yararlanılmasının “İdare-
lerin takdir yetkilerine giren 
işlemleri tesis ederken mutlak 
ve sınırsız hareket edemeye-
ceklerine ilişkin idare hukuku 
ilkesi”nin bir gereği olduğu ve 
bu ilkeye aykırı düşen dava 
konusu düzenlemede hukuki 
uyarlık görülmediği” belirtildi.
Konuya ilişkin olarak Yeni Şa-
fak gazetesi’ndeki haberde 
özetle ‘’Danıştay 4. Dairesi 10 
Aralık 2014 tarihli kararı ile ko-
nutlarda 150 metrekarelik net 
alanın hesabı konusunda in-
şaat sektörünün talebini haklı 
bulmuş ve KDV Genel Uygula-
ma Tebliği’nin ilgili bölümünün 
yürütülmesini durdurmuştu. 
Şimdi ise 2 Mart 2017 tarihin-
deki kararı ile Maliye’nin teb-
liğini esastan iptal etti. Karar 
ile konutların net alan hesabı 
artık Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’ne göre yapıla-
cak. Alınan karar, konutların 
net alanının hesabı konusunda 
sektörde oluşan tereddütleri 
giderirken, KDV oranı ve KDV 
iadesi konusunda yaşanan sı-
kıntıları da çözdü.’’ denildi.

Kaynaklar:
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm
http://www.yenisafak.com/ekonomi/balkonlar-netalandan-cikti-2726418
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PENDİK BELEDİYESİ 13.ULUSLARARASI 
GELENEKSEL SANATÇILAR BULUŞMASI

Pendik Belediyesi tarafından 13.sü düzenlenen  Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, 24 Mayıs - 4 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.   Meksika, Japonya, Arnavutluk, Arjantin, Azerbaycan, KKTC, Bangladeş, 
Libya, Panama, Paraguay, Portekiz, Özbekistan, Bulgaristan, Endonezya, İran, Mısır, Pakistan, Yunanistan, Bos-
na-Hersek, Suriye, Tayvan, Hırvatistan olmak üzere bir çok ülkeden  sanatçıların katıldığı festivalin ana teması ise  
“Hat Sanatı” dır.
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Yaşayan insan hazinesi (UNESCO) Mahmut Sür

Bez Bebek, Keçe ve İpek Koza Çalışmaları. 
Doç. Dr. H.Nurgül Begiç

Mehmet Girgiç - Keçe ustası – UNESCO 
Yaşayan insan hazinesi 

Tayvan-Çiçek ve Süsleme

Porselen sanatçısı Nehir Akyüz

Cicim dokuma ustası Ekrem Öncü ve Kaval ustası 
Yaşar Gür Pendik Belediye Başkanı ile Yaşayan insan hazinesi (UNESCO) Yaşar Güç

Panama-Geleneksel El İşleri

Kaynak: http://www.pendik.bel.tr/etkinlik/detay/pendik-uluslararasi-geleneksel-sanatcilar-bulusmasi-55e59238b57c2
Kaynak kişi: Doç. Dr. H. Nurgül Begiç
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ÜST HAKKININ HUKUKSAL NİTELİĞİ VE DEĞERLEMESİ

Gayrimenkul değerlemesine konu en zor hususlardan birisinin hukuksal niteliği de göz önünde 
bulundurulduğunda “”Üst Hakkı” olduğu bilinmektedir. Bu yazıda üst hakkının hukuksal niteliğine 
değinmek istiyoruz.

Üst Hakkının Hukuksal Niteliği
Üst hakkı Türk Medeni Kanu-
nunda iki şekilde tanımlanmış-
tır.
a) Yükümleme hakkı olan üst 
hakkı; Türk Medeni Kanunu-
nun 726. Maddesinde ‘’Bir üst 
irtifakına dayalı olarak başkası-
na ait bir arazinin altında veya 
üstünde sürekli kalmak üzere 
inşa edilen yapıların mülkiyeti, 
irtifak hakkı sahibine ait olur. 
Bir binanın başlı başına kulla-
nılmaya elverişli bağımsız bö-
lümleri üzerinde kat mülkiyeti 
veya kat irtifakı kurulması, Kat 
Mülkiyeti Kanununa tâbidir. 
Bağımsız bölümler üzerinde 
ayrıca üst hakkı kurulamaz.’’ 
Şeklinde tanımlanmıştır. 

Üst hakkı bir kişi ya da bir ta-
şınmaz yararına kurulabilir. Bu 
hak bağımsız ve sürekli nitelik
taşımıyorsa, tapu kayıtlarının 

yükümleme (irtifak) hakları 
bölümüne yazılır. Otuz yıldan 
az süreliyse ya da otuz yıl ve 
daha uzun süreli olmakla birlik-
te, üçüncü kişilere aktarılama-
yacağına, mirasçılara geçme-
yeceğine, üzerinde ayni haklar 
kurulamayacağına ya da bu tür 
tasarrufların taşınmaz sahibin-
den olur alınmak yoluyla yapı-
labileceğine ilişkin kısıtlamalar 
getirilmişse, hak bağımsız ve 
sürekli nitelikte sayılmaz.

b) Bağımsız ve sürekli hak 
olan üst hakkı; 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanununun 826-836.
maddelerinde tanımlanmış 
olup, uygulamada kredilerin 
teminatına alınması nedeniy-
le, bu hakkın bulunduğu taşın-
mazlar değerlemeye konu edil-
diğinden,  açıklamaları aşağıda 

belirtmekteyiz.

TÜRK MEDENİ KANUNU
C. Üst hakkı
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt
Madde 826- Bir taşınmaz ma-
liki, üçüncü kişi lehine arazisi-
nin altında veya üstünde yapı 
yapmak veya mevcut bir yapıyı 
muhafaza etmek yetkisi veren 
bir irtifak hakkı kurabilir. 
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça 
bu hak, devredilebilir ve miras-
çılara geçer.
Üst hakkı, bağımsız ve sürekli 
nitelikte ise üst hakkı sahibinin 
istemi üzerine tapu kütüğüne 
taşınmaz olarak kaydedilebilir. 
Üst hakkı, hak sahibine, olağan 
olarak mütemmim cüz niteli-
ğinde olan ve arazi sahibinin 
mülkiyet ve tasarrufunda olan 
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yapı üzerinde, arazi sahibin-
den bağımsız olarak kullanma 
ve yararlanma hakkı sağlar. Üst 
hakkı bağımsız ve sürekli ni-
telikte ise, tapu kütüğüne ayrı 
bir taşınmaz olarak kaydedi-
lebilir. Bu nedenle, üst hakkı 
tesis edilmiş taşınmazlarda ta-
şınmaz (zemin) sahibi ve üst 
hakkı (yapı) sahibi olmak üze-
re aynı taşınmaz üzerinde iki 
ayrı mülkiyet hakkı sahibinden 
bahsedilebilir. 
TÜRK MEDENİ KANUNU
2. Taşınmazların kaydedilmesi
a. Kaydedilecek taşınmazlar
Madde 998- Tapu siciline ta-
şınmaz olarak şunlar 
kaydedilir:
1. Arazi,
2. Taşınmazlar üzerindeki ba-
ğımsız ve sürekli haklar,
3. Kat mülkiyetine konu olan 
bağımsız bölümler.
Arazinin tapu siciline kaydı, 
özel kanun hükümlerine tâbi-
dir. 
Bağımsız ve sürekli hakların 
kaydedilmesi için gerekli ko-
şullar ve usul tüzükle belirle-
nir. Süreklilik koşulunun ger-
çekleşmesi için hakkın süresiz 
veya en az otuz yıl süreli ol-
ması gerekir.

ÜST HAKKI;
•Süresi 30 yıl veya daha uzun 
ise sürekli, 
•Mirasçılara intikal edebilir ve 
başkalarına devredilebilir ise 
bağımsız niteliğe sahiptir. 

Üst hakkının ipoteğe konu ola-
bilmesi için bağımsız ve sürekli 
nitelikte olmalı ve tapuya gay-
rimenkul olarak ayrı bir sayfa-
da kaydedilmiş olmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 836. 
Maddesine göre ise, üst hakkı 
süresinin üst sınırı yüz yıl ola-
rak ‘’Üst hakkı, bağımsız bir 
hak olarak en çok yüz yıl için 
kurulabilir. Üst hakkı, süresinin 
dörtte üçü dolduktan sonra, 
kurulması için öngörülen şekle 
uyularak her zaman en çok yüz 
yıllık yeni bir süre için uzatıla-
bilir. Bu konuda önceden yapı-
lan taahhüt bağlayıcı değildir.’’ 
Şeklindeki hükümle belirlen-
miştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 827. 
maddesi gereğince üst hakkı 
kurulmasına yönelik düzenle-
nen resmi senette özellikle, ya-
pının konumuna, şekline, nite-

liğine, boyutlarına, özgülenme 
(tahsis) amacına ve üzerinde 
yapı bulunmayan alanlardan 
yararlanmaya ilişkin hususların 
yer alması gerekir.
Üst hakkının kurulmasına iliş-
kin, arazi maliki ile üst hakkı 
sahibi arasında düzenlenen 
sözleşme ve resmi senet ile 
üst hakkının üzerinde kuruldu-
ğu gayrimenkulun tapu sayfası 
incelenir. Üst hakkının süresi, 
kapsamı, kullanım biçimi, kısıt-
layıcı hükümler içerip içerme-
diği hususları değerlendirilir.
Türk Medeni Kanununun 828. 
ve 829. maddelerinde ise, üst 
hakınının sona ermesinin so-
nuçları tanımlanmıştır. Buna 
göre; Üst hakkı sona erdiğin-
de yapılar arazinin bütünleyici 
parçası olarak arazi malikine 
kalmaktadır ve taşınmaz ma-
liki aksi kararlaştırılmamışsa 
kendisine kalan yapılar için üst 
hakkı sahibine bedel ödemez. 
Bedel ödemesi kararlaştırılmış 
ise de, ödenmesi kararlaştırılan 
bedel üst hakkı kendileri için 
rehnedilmiş olan alacaklıların 
henüz ödenmemiş alacakları-
nın güvencesini oluşturur ve 
rızaları olmaksızın üst hakkı sa-
hibine ödenmez. Kararlaştırılan 
bedel ödenmez veya güven-
ce altına alınmazsa, üst hakkı 
sahibi veya bu hak kendisine 
rehnedilmiş olan alacaklı, be-
del alacağına güvence olmak 
üzere, terkin edilen üst hakkı 
yerine aynı derecede ve sırada 
bir ipoteğin tescilini isteyebilir. 
Bu ipotek, üst hakkının sona 
ermesinden başlayarak üç ay 
içinde tescil edilir.
Üst hakkının değerlemesinde 
önemli olan bir diğer düzen-
leme de 492 sayılı Harçlar Ka-
nununda bulunmaktadır.  Söz 
konusu kanunun 64. madde-
sinde üst hakkı-intifa  hakkı 
ile ilgili olarak; ‘’ ………………..
Çıplak mülkiyet ve intifa hak-
larına ait harcların hesabında, 
kayıtlı değerin üçte biri çıplak 
mülkiyete, üçte ikisi de intifa 
hakkına ayrılır.’’  Denilmekte-
dir.
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ÜST HAKKINA BENZEYEN 

Örfü Belde ve Paftos 
(Gedik Hakkı): 

Örfü Belde ve Paftos 3194 
sayılı İmar Kanununun Ge-
çici 5. Maddesinde aşağı-
daki şekilde yer almaktadır. 

‘’Örfü belde, paftos: Geçici 
Madde 5 – Belediye hudutla-
rı ve mücavir sahalar içinde 
veya dışında bulunan gedik 
ve zeminler (örfü belde paf-
tos) tamamen yıkılıp yok ola-
rak (müntafi ve münhedim) 
varlıklarını kaybedip, kaybet-
mediklerine bakılmaksızın bu 
Kanun hükümlerine göre tasfi-
ye olunurlar. Tasfiyeye tabi tu-
tulan taşınmaz mallardaki ze-
min hakları bedele çevrilmiştir. 
Zemin hakkı bedeli, ait olduğu 
taşınmaz malın zemine ait son 
emlak vergi değerinin 1/5’idir. 
Bu şekilde belirlenecek zemin 
hakkı bedeli, tapu idaresince 
gedik sahibinin müracaatı ha-
linde zemin hakkı sahibi adına 
emaneten milli bir bankaya ya-
tırılır. Müracaat edilmediği tak-
dirde zemin sahibi lehine ka-
nuni ipotek tesis edilir. Zemin 
hakkı bedelinin 1/4’ü peşin, ba-
kiyesi en geç üç yıl içinde yıllık 
eşit taksitlerle ödenir ve bu be-
dele bankaca vadesiz mevdu-
at faizi uygulanır. Peşin miktar 
ve taksitler 40. 000 TL. dan az 
olamaz. Bu işlemlerden son-
ra tapu sicilinde gerekli terkin 
ve tashihler resen yapılır. Ban-
kaya emaneten yatırılan veya 
ipotekle temin edilen zemin 

hakkı bedeli üzerindeki iddia-
lar genel hükümlere tabidir.’’

Bu tür haklar Ege Bölgesi’nde 
özellikle İzmir ve dolaylarında 
eski dönemde kurumlaşmış 
olan birer gelenektirler. İz-
mir’in, giderek büyüyüp geliş-
mesi ve özellikle yapılan yeni 
demiryolları ile İç Anadolu’ya 
bağlanması sonunda bir tica-
ret merkezi ve büyük bir dış 
satım kenti durumuna gelmesi, 
çoğunluğunu Rumların oluş-
turduğu çok sayıda yabancının 
bu kente gelerek yerleşmesi 
sonucunu doğurmuş; kent için-
de taşınmazlara duyulan ge-
reksinim birden bire artmıştır. 
İzmir’de toprakların neredeyse 
tümünün Türklerin mülkiyetin-
de bulunması nedeniyle, ge-
len yabancılar arazi bulmakta 
büyük güçlüklerle karşılaşmış-
lardır. Yerli Türkler de, sahibi 
bulundukları toprakları bu ki-
şilere satmak istememişlerdir.
Bu sorunu gidermek, başka de-
yişle dışarıdan gelmiş müslü-
man olmayan kişilerin İzmir’de 
konut ve işyerine kavuşabilme-
lerini sağlamak üzere aşağıda-
ki yöntemlere başvurulmuştur:

Örfü Belde :

Konut ya da işyeri yapmak için 
araziye gereksinimi bulunan 
müslüman olmayan kişi, arazi 
sahibi bir Türk’e başvurarak, 
arazi değerinin yarısı tutarın-
daki bir ödemeyi daha başlan-
gıçta yapmayı, sonraki yıllarda 
“arazi kirası” adıyla bir tutarı 
ödemeyi yükümlenir. Buna kar-
şılık Türk de, üzerinde yapı ya-
pılmak üzere, arazisinin zilyet-
liğini müslüman olmayan kişiye 
bırakmayı yükümlenir. Türk, 
arazinin sahibi olmayı sürdü-
rür. Bu yöntemle toprak üze-
rinde bir “ikili mülkiyet” hakkı 
kurulmuş olmaktadır. Yapılan 
yapı arazi üzerinde kaldıkça, 
yapının sahipliğine bağlı kul-
lanma, yararlanma ve tasarruf 
hakları müslüman olmayan ki-
şinin olmaktadır. Bu nedenle 
yapı sahibinin, yapı üzerindeki 
haklarını üçüncü kişilere aktar-
mak yetkisi de bulunmaktadır.

 Ancak, toprak sahibi yararına 
bu aktarımı sınırlayan bir koşul, 
bu geleneğin ayırt edici özellik-
lerinden birini oluşturmaktadır. 
Yapının, üçüncü bir kişiye satı-
lacak olması durumunda, yapı-
nın sahibi olan kişi, yapıyı satın 
alan kişinin arazi sahibine ara-
zi değerinin % 5’i oranında bir 
tutarı ödemesini yükümlenir 
(üçüncü kişinin edimini yüklen-
me). Ancak bu kural, kira ve re-
hin işlemlerinde uygulanmaz. 
Bu biçimde ortaya çıkan kuru-
ma “Örfü Belde” denilmektedir.

>>
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HUKUKİ DURUMLAR

Paftos :

Yerli Türklerin arazileri üzerin-
de müslüman olmayanlarca ko-
nut ya da işyeri yapılmak üzere 
oluşturulan örfü belde kurumu 
giderek Türkler arasında ve 
boş arazilere bağ, zeytinlik, in-
cir gibi çok yıllık bitkileri dikip 
yetiştirmek amacıyla da uy-
gulanmıştır. Arazi sahibi Türk, 
örfü beldede açıklanan koşul-
lar altında, arazisini, bağ fidanı 
yetiştirmek isteyen bir Türk’ün 
kullanımına vermekte ve fi-
danlar arazide kaldığı sürece, 
araziyle ilgili kullanma ve ya-
rarlanma yetkileri fidanları ye-
tiştiren Türk’te bulunmaktadır.

Dolayısıyla, gerek “örfü bel-
de” ve gerekse “paftos” ku-
rumları amaçları bakımından 
birbirlerine benzemektedirler 
ve birbirlerine kaynaklık et-
mişlerdir. Bununla birlikte iki 
kurumun bugünkü geçer-
li yasal düzenlemelere göre 
durumları birbirinden ayrı-
dır. Bu ayrım, iki kurumun iliş-
kili oldukları konuların ayrı 
oluşundan ileri gelmektedir. 

“Örfü belde” Medeni Kanun’da 
düzenlenmiş Üst Hakkı’na uy-
maktadır. Paftos ise, başkası-
nın arazisinde bağ yetiştirmek 
amacına yönelik olduğundan, 
bugünkü yasal düzenleme-
ler karşısında uygulanma ola-
nağını yitirmiş bir kurumdur. 

Gerçekten 743 sayılı Mede-
ni Kanun’un 655 ve 4721 sayılı 
Medeni Kanun’un 729. madde-
lerine göre; ağaçlar ve orman-
lar üzerinde üst hakkı kurula-
maz. Ancak, 743 sayılı Medeni 
Kanun’un yürürlüğe girmesin-
den önce kurulmuş bulunan 
paftoslar, “Kanunu Medeninin 
Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki 
Hakkında Kanun”un 18, 19 ve 
21. maddeleri düzenlemelerine 
göre bugün dahi geçerlidirler.

DEĞERLEMEDE DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

Uygulamada genellikle kamu 
arazileri üzerinde yap-iş-
let-devret gibi kiralama sözleş-
meleri veya arsa-arazi maliki 
ile yapılmış üst hakkı sözleş-
melerine dayanarak tapu kü-
tüğünde ayrı sayfaya tescil 
edilmiş üst hakları gayrimen-
kul sayıldığından, bu üst hak-
larının gayrimenkul olarak 
değerlemesi yapılmaktadır.
Öncelikle arazi maliki ile üst 
hakkı sahibi arasında dü-
zenlenen sözleşme ve resmi 
senet ile üst hakkının üze-
rinde kurulduğu gayrimen-
kulun tapu sayfası incelenir. 
Üst hakkının süresi, kapsa-
mı, kullanım biçimi, kısıtlayı-
cı hükümler içerip içermediği 
hususları değerlendirilir. Üst 
hakkı sözleşmelerinde arsa-a-
razi üzerinde yapılacak ya-
pı-tesislerin üçüncü şahıslara 

devrini veya ipotek edilmesi-
ni engelleyici bir hüküm bu-
lunup bulunmadığı araştırılır. 
Değerlemede; üst hakkı sözleş-
mesi belirli bir süreyi kapsadığı 
için, zamanla üst hakkının ifade 
ettiği ekonomik değerde azal-
ma olacağından, üst hakkının 
kalan kullanım süresi ile üst hak-
kına konu gayrimenkulün kul-
lanım ömrü dikkate alınmalıdır.
Üst hakkının değer tespi-
ti genellikle gelir indirgeme 
yöntemi ile yapılmaktadır.
Ancak, gelir indirgeme yön-
temi dışında, emsal karşı-
laştırma/maliyet yöntemine 
göre de değer tespiti yapıla-
rak değerleme raporlarında 
belirtilmesi uygun olacaktır. 
Üst hakkına konu olan ve tapu-
ya ayni hak olarak işlenen üst 
hakkına dayanarak inşa edilmiş 
yapıların değerlemesinde mali-
yet yöntemine göre tespit ya-
pılması daha uygun bir yöntem-
dir.  Arsa-arazi değeri olarak, 
piyasadaki kabuller ile Harçlar 
Kanunu’ndaki intifa hakkına 
ayrılan harç oranı dikkate alı-
narak arsa-arazinin tespit edi-
len piyasa değerinin 2/3’ünün 
dikkate alınması uygun olabilir.
Üst hakkının kalan süresi, ar-
sa-arazi ile yapı değerinin tes-
pitinde göz ününde bulundu-
rulmalıdır.

Kaynakça:
•http://www.mevzuat.gov.tr
•http://www.emektd.com.tr/Images/Uploads/Files/1212130817_bagimsizvesureklihaklarhukuksalnitelikleriveusthakkidegerlemesi.pdf
•Çetin Begiç; Ekonomist, Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Sorumlu Değerleme Uzmanı.



30

Form

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
AYGÜN AİLESİ

Yiyecek-İçecek ve Konaklama Sektörlerinde 
Kendi Markalarini Yaratan Aygün Ailesi

  Aygün ailesinin başarı hika-
yesini özet olarak Muzaffer Ay-
gün aşağıdaki şekilde aktardı. 

‘’1977 yılında Berlin’de ilk res-
toranımızı Hasır Restoran’ı kar-
deşlerimle birlikte hizmete açtık. 
Aile işletmesi olarak açtığımız 
restoran çok kısa sürede büyük 
bir başarı elde etti ve kısa ara-
lıklarla restoran sayımızı elbir-
liği ile 15’e çıkardık. Kreuzberg, 
Berlin Mitte, Wilmersdorf, Schö-
neberg ve Spendau da olmak 
üzere Berlin ‘de 5 Hasır Resto-
ran ve ayrıca Kreuzberg’te Ha-
sır Ocakbaşı bulunmaktadır.

Zaman içerisinde Beef Grill Club 
konseptine yöneldik. Beef Grill 
Club by Hasır son yılların gelişimi 
ve deneyimiyle ortaya çıkmıştır.

Gendarmenmarkt,  Kurfürsten-
damm Leipzigerplatz’ da, AVM 
LP12 ve Olympiastadion Beef 
Grill Club Lounge gibi  Berlin’in 
en merkezi ve önemli lokas-
yonlarında bulunan Beef Grill 
Club ‘ların Türk, Alman  mü-
davimlerinin yanısıra Avru-
pa’nın farklı ülkelerinden gelen 
müdavimleri bulunmaktadır.

Ayrıca, beef Grill Club’ın alışılagel-
miş et ve hizmet kalitesini burger 
konseptine taşıyan; Hasır Burger 
etiketi altında 3  Fast Food resto-
rantımız bulunmaktadır. Yemekler 
sadece taze malzemeler ve kendi 
üretimimiz olan etlerle hazırlan-
maktadır. Aynı zamanda vejeter-
yan müşterilerimiz için de etsiz 
burger seçenekleri misafirlerimi-
zin vazgeçilmezleri arasında. Hasır 
Burger’ler yine Berlin’in en popü-
ler noktalarında Kreuzberg ve Le-
ipziger Platz ‘da bulunmaktadır.

Yine Hasır grup bünyesinde gele-
neksel İtalyan mutfağının sunul-
duğu Pascarella Restoran  Char-
lottenburg’da uzun yıllardan beri 
hizmet vermektedir. Pascarella’nın 
ikinci şubesini geçtiğimiz aylar-
da Berlin ‘in yine en merkezi cad-
delerinden Chaussee’de hizmete 
açtık. Kreuzberg Leipziger Platz’ 
da bulunan diğer Italyan Resto-
ranımız  La Paglia  da  Berlin’de 
en çok tercih edilen İtalyan Res-
toranları arasında yer almaktadır.

Zaten hizmet sektörünün içinde 
olduğumuz için bu hizmete konak-
lamayla birleştirmeye karar verdik. 
Yeme-İçme tarafında ulaştığımız 

hızlı ve başarılı büyümeyi 
tamamlamak ve farklı bir bo-
yuta taşımak için konaklama 
yani turizimin de içinde ol-
mamız gerektiğini düşündük. 

Otelciliğe 1992 yılında 
İstanbul-Şişli’de 55 odalı bir 
otel ile başladık. 2003 yı-
lında grubun ilk resort ote-
li, Antalya’da Türkiye’nin ilk 
konsept otellerinden Titanic 
Beach Lara’yı hizmete açtık.

Titanic Hotels olarak şu anda 
toplam 12 otelimiz bulunu-
yor. Bunlardan 2 si Antal-
ya’da, 6 tanesi İstanbul’da, 
3 ü Almanya Berlin’de 1 i 
Bodrum’da  hizmet veriyor.

Geçtiğimiz yıl Antalya’da 
yeni bir projemizi hayata ge-
çirdik. Titanic Deluxe Belek 
otelimizin yanında bulunan 
Golf alanını da bünyemize 
kattık ve Titanic Deluxe Belek 
otelimizde konaklayan golf 
misafirlerimizi kendi saha-
mızda ağırlamaya başladık.’’ 

Aygün ailesinin başarısının sırrının aşağıdaki özlü sözlerin tamamından oluştuğunun gördük.

•‘’Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. ( M. Kemal Atatürk)

•‘’Başarı tatlıdır ama çoğunlukla ter kokar. ‘’(Anonim)

•‘’Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi 
bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.’’ (Francis Bacon)

•‘’İnsan bir şeyi, çok ciddi olarak arzu etmeye görsün, hiçbir şeyi erişilmeyecek kadar yüksekte değildir.’’ ( Hans C. Andersen)

• ‘’Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.’’(Çicero)

• ‘’Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin.’’ (Var Dyke)

•‘’Düşünceler gayeyi doğurur. Gayeler eyleme dönüşür, eylemler alışkanlıkları oluşturur. Alışkanlıklarda karakter belirleyerek kaderim-
izi tayin eder.’’
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Aygün Ailesinin Restoran Zincirlerinden Otel Işletmeciliğine, 
Futboldan Golfe Uzanan Başarı Hikayesi:

Türk Lezzetlerinin Avrupa’daki 
Öncüsü…

 Türk turizm sektörünün dev-
lerinden Titanic Hotels zinci-
ri, zirveye uzanan bir başa-
rı hikayesinin ipuçlarını veriyor.

Başarı hikayesinin ilk adımı dö-
neri Almanların vazgeçilmez lez-
zeti kılmayı başarmak ile başladı.

Almanya’da Türk mutfağının önem-
li bir yere gelmesinde büyük pay 
sahibi olan Aygün Ailesi Alman-
ya’da Türk lezzetlerinin öncüsü 
olmanın ve Anadolu’nun tatları-
nı Almanların da sevmesini sağ-
lamanın gururunu duymaktadır.

Hasır Restoranları’nın başarısının 
sırrını kalite ve lezzetten asla ödün 
vermemelerine bağlayan Muzaf-
fer Aygün, “Tüm ekibimizle birlikte 
işimizi severek yapıyoruz. Hasır’da 
40 yıla yakın bir süredir aynı özen 
ve kaliteyle Türk lezzetlerini özgün 

sunumları ile servis ediyoruz. Sıfır-
dan, her gün bir aşama kat ederek 
Hasır markasını hem Almanlar hem 
de Türkler için vazgeçilmez bir mar-
ka haline getirdik” diye konuştu.

İlk restoranı olan Hasır’ı Almanya’ya 
yerleşmesinden 2 yıl sonra 1977 yı-
lında Berlin’de açtıklarını söyleyen 
Muzaffer Aygün, “Aile işletmesi ola-
rak açtığımız restoranımız çok kısa 

sürede büyük bir başarı elde etti 
ve kısa aralıklarla restoran sayımızı 
elbirliğiyle 15’e yükselttik. Şu anda 
Hasır’ın Berlin’de beş şubesi ve bir 
tane de Hasır Ocakbaşı bulunuyor. 
Hasır restoranları Alman hijyen kri-
terlerine uygun ve denetimlerini 
her zaman başarı ile tamamlayan 
bu noktada Almanların da güven 
duyduğu ve her zaman tercih et-
tiği bir marka” ifadesini kullandı.
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Globale Hitap Etmek Önemli
Club’ların Türk, Alman müdavim-
lerinin yanı sıra; Avrupa’nın farklı 
ülkelerinden gelen müşterileri bu-
lunuyor. Kullandığımız malzemeler-
deki titizliğimiz, hizmet kalitemiz, 
restoranlarımızın atmosferi, deko-
rasyonu gibi diğer unsurları da iyi 
bir şekilde harmanladığınız zaman 
başarıya ulaşıyorsunuz. Elbette 
müşteri memnuniyeti, restoranla-
rımıza gelen tüm müşterilerimizi 
evimize gelen bir misafir olarak dü-
şünüyoruz ve o şekilde ağırlıyoruz. 
Dolayısıyla memnun kalan misafir-
lerimizin referansları da başarımızı 
çoğaltıyor. Restoranlarımıza gelen 
herkes mutlaka kendine göre seve-
rek yediği bir tat buluyor. Bizim için 
globale hitap etmek önemli. Resto-
ranlarda sunulan yeme –içme kon-
septi Titanic Hotels bünyesinde tüm 
otellerimizde de uygulanmaktadır. 
Otellerimizin bünyesinde sunduğu-
muz konseptler misafirler için lez-
zet tutkusu haline gelmiş durumda” 

Bir aile şirketi olarak yeme içme 
sektöründe kısa sürede elde ettik-
leri başarılarıyla kendilerini geliştir-
meye devam ettiklerinin altını çizen 
Muzaffer Aygün, Hasır markasından 
sonra zaman içinde Beef Grill Club 
konseptine yöneldiklerini kaydetti.

Kreuzberg, Berlin Mitte, Wilmer-
sdorf, Schöneberg ve Spendau 
da olmak üzere Berlin ‘de 5 Ha-
sır Restoran ve ayrıca Kreuz-
berg’te  Hasır Ocakbaşı bulu-
nuyor. Tüm restoranlarda en 
lezzetli spesialiteler Türk gelenek-
lerine uygun şekilde servis ediliyor.

Beef Grill Club by Hasır’ın son yıl-
ların gelişimi ve deneyimiyle ortaya 
çıktığını belirten Aygün şu bilgileri 
verdi: “Bu konsept seçkin ve şık bir 
steakhouse atmosferinde gelenek-
sel mangal keyfi fikrine dayanıyor. 
Berlin’in en merkezi ve önemli lo-
kasyonlarında bulunan Beef Grill 

“
“
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“ RESTORANDAN SONRA OTEL FİKRİ…
Titanic Hotels‘in  kökeninin gastronomi ile başladığını belirten Muzaffer Aygün ‘’Yeme içme sektöründe yer aldı-
ğınızda zaten hizmet sektörünün içinde oluyorsunuz. Yeni bir yatırım yapmayı planlamaya başladığında gastro-
nomi ile uyumlu olan, daha fazla kişiye ulaşabilecek diğer bir sektörün Turizm olduğuna karar verildi. Yeme-İçme 
alanında ulaşılan hızlı ve başarılı büyümeyi tamamlamak ve farklı bir boyuta taşımak için konaklamayı da hiz-
metlere eklendi. Bu doğrultuda çalışmalar hızlandı ve 1992 yılında İstanbul-Şişli’de 55 odalı bir otel ile otelciliğe 
adım atıldı.’’ dedi.

Titanic Markasının Doğuşu
2003 yılında Antalya’da Türkiye’nin ilk konsept oteli olan Titanic Beach Lara hizmete açılmış. Titanic Beach La-
ra’nın büyük başarısı üzerine otelin konsepti olan Titanic ismi tüm zincire uygulanmaya karar verilmiş ve diğer 
tüm oteller Titanic Hotels markası altında toplanmış.  

Muzaffer Aygün Titanic Oteller Grubu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yaptı.

Titanic Deluxe Belek İle Çıta Yükseldi
‘’2013 yılında hizmete giren grubun 2. resort oteli Titanic Deluxe Belek ile grup turizm alanındaki ağırlığını arttı-
rarak çıtayı daha da yukarıya taşıdı. Belek’te çam ormanlarının deniz ve nehirle buluştuğu benzersiz bir konumda 
bulunan otel, her detayın düşünüldüğü odaları, grubun gastronomi tecrübesini yansıttığı restoranları, havuzları, 
spa merkezi, çocuk kulübü ve spor alternatifleriyle kusursuz bir tatil yaşamak isteyenlere ayrıcalıklı imkanlar 
sunuyor. Titanic Deluxe Belek’in hemen yanında bulunan Titanic Golf Club bir yanda Akdeniz, diğer yanda büyü-
leyici tabiat örtüsü ile her çukurda farklı tasarımları sunarak Belek bölgesinde eşi olmayan görsel bir keyif ve golf 
deneyimi vaad ediyor.’’
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‘’Titanic Otelleri çok özel merke-
zi lokasyonlarda bulunmaktadır. 
Lokasyon avantajı ile birlikte iç di-
zaynları, yiyecek içecek konseptle-
ri, toplantı salonları spa, fitness ve 
Türk Hamamı gibi diğer otellerden 
farklılaşan özelliklere sahip. Otelle-
rimizin performansı başarılı ve gün 
geçtikçe talepler artış göstermekte. 
Hem Berlin ‘de yaşayan Türkler, hem 
Avrupa’dan Berlin’e gelen turistler 

ve iş amaçlı gelen misafirler tarafın-
dan tercih edilmektedir. Otellerimiz 
bünyesinde bulunan Beef Grill Club 
ve İtalyan Restoran Pascarella Ber-
lin’de bilinen çok özel restoranlar. 
Hem otel misafirleri tarafından hem 
de dışarıdan akşam yemeği için bili-
nen, tercih edilen özel adresler. Bü-
tün bu ayrıcalıklarla Titanic Hotels 
markası Almanya’da da değer gö-
ren bir marka haline geldi.’’

Form
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Titanic Hotels Otellerini Diğer Otellerden Ayıran Özellikler

’Her şeyden önce Titanic Hotels gru-
bu dahilinde hizmet veren tüm otel-
lerimizde misafirlerimiz birincil önem 
taşır. Misafirlerimiz otellerimizde 
konfor, eğlence, keyif ve lezzet baş-
ta olmak üzere aradıkları her şeyi bir 
arada bulabiliyorlar.  Her bir otelimiz 
çok özel bir konumda bulunmak-
ta. Resort otellerimiz doğayla iç içe, 
şehir otellerimiz merkezi lokasyon-

larda konumlandırıldı. Her birinin 
kendine özel mimarisi var. Tesisler 
hem iç hem dış mimaride söz sahibi 
mimarlar tarafından projelendirildi. 
Bunun en somut örneği Titanic Be-
ach Lara, her yıl sektörel ödüllere 
layık görülmekte. Berlindeki otelle-
rimizin iç mimarisi hayranlık bıraka-
cak düzeyde.’’    

Form
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Titanic Deluxe Bodrum…

‘’2017 Titanic Deluxe Bodrum’un 
2.yılı... Bodrum’da hem iç pazardan 
hem Rusya’dan hem Türki Cumhu-
riyetlerinden bununla birlikte daha 
önce Lara-Belek otellerimizde ko-
naklayan Avrupalı misafirlerimizi 
ağırlamaktayız. Bunu gururla pay-
laşmak isterim ki 2016 ilk yılı olma-
sına rağmen 2016’da konaklayan 
misafirlerimizin çoğu 2017 yılı için 
tekrar rezervasyon yaptırdı. Misafir-
lerin referansı bizim için çok değerli. 

2016 gerek yorum sitelerinde ge-
rekse ağızdan ağza, aynı zamanda 
haber yansımalarında Titanic De-
luxe Bodrum ile ilgili konuşulanlar, 
yazılanlar bizim için gurur verici. 
Kesintisiz deniz manzarası ile rüz-
gar almayan özel konumuyla, yeşi-
lin içinde deniz manzaralı spa’sı ve 
gelen her misafirden tam not alan 
restoranları ile Titanic Deluxe Bod-
rum bu yaza da damgasını vura-
cak.’’

Form
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Titanic Hotels İstanbul
‘’Titanic Hotels İstanbul, her iki yakada popüler semtlerde bulunan 5 
oteli ile şehri keşfetmek isteyenleri bekliyor. Konforlu odaları, şık resto-
ranları, farklı ihtiyaçları karşılayabilen gala ve toplantı salonları ve tam 
donanımlı spa ve spor merkezleri ile hem tatil hem iş için ideal bir tercih 
sunuyor.’’

BeFine Spa…
‘’BeFine SPA Titanic Hotels 
bünyesinde tüm işletmelerimiz-
de bulunan spor ve spa marka-
mızdır. Berlin’in en büyük spor 
ve spa merkezi Titanic Chaus-
see Berlin bünyesinde hizmet 
vermektedir. Yurtdışında bili-
nen en önemli mirasımız Türk 
hamam kültürü Berlin’deki spa 
merkezlerimizde fazlasıyla ilgi 
görmekte. Osmanlı mimarisin-
den çizgiler taşıyan özel kesit 

mermerlerin bulunduğu hamamlar 
Berlin otellerimizi ayrıcalıklı kılıyor.
Bunun yanı sıra Titanic Port Bakır-
köy ve Titanic Business Bayram-
paşa’da bulunan BeFine Sports & 
SPAların hatırı sayılır oranda üyesi 
bulunmakta. Gerek dekorasyonları 
gerekse sunulan öznel hizmetle-
rinden dolayı çok fazla tercih edili-
yor. Misafirlerimiz tarafından sevi-
len seçkin bir marka.’’
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Titanic Hotels’in Yeni Projeleri…
‘’Titanic Hotels olarak şu anda toplam 12 otelimiz bulunmakta. Bunlardan ikisi 
Antalya’da, biri Bodrum’da, altısı İstanbul’da ve üçü Almanya Berlin’de hizmet 
veriyor. En yeni proje Mayıs 2016’da hizmete giren Titanic Deluxe Bodrum... Ti-
tanic Hotels’in yatırımları devam edecek. Yatırıma değen, talep olan bölgelerle 
ilgilenmekteler.’’
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Gelecek hedefleri…
‘’Yeni projeler arasında Belek’te golf temalı otel projesi var. Üst segment 
golf hedef kitlesine hitap edecek yeni golf oteli projemiz için çalışmala-
rımız devam ediyor. Türkiye, son yıllarda art arda hizmete giren ulusla-
rarası nitelikteki golf tesisleriyle, gerçekleştirilen turnuvalarla dünya golf 
severlerini bir araya getirerek benzerleri arasında niteliklerinin yüksek-
liğiyle göze çarpan bir golf merkezi konumuna dönüşmüştür. Golf ote-
li projemizle golf hedef kitlesinin rafine yaşam tarzına hitap eden golf 
konsepti odaklı yeni otelimizi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. 
Yatırıma değer, talep olan her bölgede bir Titanic oteli açmak elbette 
hedeflerimiz arasında.’’
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SUNAT ATUN
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun: ‘’Dünya artık kocaman bir küresel köy halindedir. KTTC’nin de 
bu yere erişmek adına hiç yılmadan çalışması son derece önemlidir.’’

SAYIN BAKANIM KKTC’DE YENILIKÇI PROJELERIN HAYATA GEÇIRILMESI IÇIN VERDIĞINIZ 
DESTEKLERDEN KISACA BAHSEDER MISINIZ?

KKTC’de yenilikçi olan ve özel sektörü canlandıracak olan çeşitli projelere destekler sağlanmaktadır. 
Bunlardan bazıları 
•YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
•E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
•YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ
•YURTDIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ
•YURTDIŞI REKLAM DESTEĞİ
•YURTDIŞI KİRA DESTEĞİ
Olup, KKTC devlet olarak yoluna devam ederken, vatanımızın çok daha güçlü olması gerektiğinin ve uluslar 
arası piyasalara da açılmasının önemli olduğunu biliyoruz. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için 
hükümetlerimiz çok güçlü adımlar atıyor.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KKTC’NİN YATIRIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE  ROLÜ NEDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını devam ettirmesindeki en büyük desteği ana vatanımız Türkiye Cum-
huriyeti vermektedir. Onların  destekleri ile oluşan kaynaklarla finanse edilen eğitimden sağlığa bir çok yatırımı-
mız bulunmaktadır. Fabrika, sanayi, turizm tesisleri bulunmakta olup, 7 yılda 1.2 milyar TL’lik finansman sağlan-
mıştır. KKTC’nin gayrisafi milli hasılasının 10 milyar TL olduğu düşünüldüğünde, söz konusu finansmanın büyük 
boyutlu olduğunu görmekteyiz.

ŞİRKETİMİZİN (FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DAN. A.Ş.) GAYRİMENKUL DEĞERLEME 
SEKTÖRÜNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİREREK KKTC’DE ÜLKE MÜDÜRLÜĞÜ AÇMASI HAKKINDA NE 

DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Anavatandan SPK, Lisanslı değerleme şirketlerinin  Kıbrıs’a yatırım yapmalarından memnuniyet duymaktayım. 
Yatırımların finansmanında değerleme önemli bir faktör olup, bu husus yeni yatırımlara katkı sağlayacaktır. 

Form
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SAYIN BAKANIM, MAYIS AYINDA İSLAM KALKINMA BANKASININ CİDDE’DE 
DÜZENLEDIĞI 42.YILLIK GENEL KURUL TOPLANTISINDA KATILDIĞINIZ HAZİNE 

BAKANLARI OTURUMUNDAN BAHSEDER MISINIZ?

İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin Hazine bakanlarının iştirak ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomiden 
Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katıldığı toplantıda, KKTC tarihinde ilk kez temsil edildi.

Oturum gündemini Gençlerin Ekonomiye katılımı ve gelişmekte olan ülkelerin konusunun belirlediği genel 
kurulda KKTC Ekonomi ve Enerji bakanlığı heyetinde, KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdür Ercan İbrahimoğlu, 
KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Asbaşkan Nevzat Nevzat, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özel Kalem Müdürü 
Hurşide Baybora ile KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu bulunmuştur.
Cidde’deki temaslarım dahilinde İslam Kalkınma Bankası Özel Sektör Destek Kurumu CEO’su 
Khaled M. Al-Aboodi ile görüştüm.
‘KKTC’de özel sektör alanında yenilikçi KOBİ programlarının daha geniş bir alanda desteklenmesi için; İslam 
Kalkınma Bankası tarafından KKTC Kalkınma bankasına yatırım kaynağı fonu sağlanması için girişim başlattık.
İslam kalkınma bankasının tüm özel sektör programlarını ülkemize getirilmesi için Al-Aboodi ile fikir alışverişinde 
bulunduk,  özel sektördeki yenilikçi projelerin hayata geçmesi yönünde destek verileceğini belirttik.’



43

Form



44

Form

TÜRKİYE VE DÜNYA’DA 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ (AVM) 

ve
E-TİCARET’İN GELECEĞİ
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 Bu saymızda, perakende sektö-
rünün küresel güçleri olarak ta-
nımlanan ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 
(AVM) ‘ni ve e-ticareti inceledik.
Alışveriş Merkezi: 
Uluslararası Alışveriş Merkezleri 
Konseyi’nin (ICSC) tanımına göre 
brüt kiralanabilir alanı (GLA) en az 
5 bin metrekare olan, bir bütün ola-
rak planlanan, inşa edilen, yönetilen 
ünite ve ortak alanlar ihtiva eden bir 
gayrimenkuldur. 

Alışveriş merkezleri içerisinde gi-
yimden mobilyaya, marketten res-
toranlara, eğlence alanlarından 
teknoloji marketlerine kadar her 
sektörden mağaza bulundurmak-
tadır.
ICSC’nin AVM standartları:
ICSC’ye göre alışveriş merkezleri, 
“geleneksel” ve “özellikli” olarak iki 
ana başlıkta toplanmaktadır. ICSC 
standartları, bir Avrupa alışveriş 
merkezini, brüt kiralanabilir alanı 

(GLA) en az 5 bin metrekare olan, 
bir bütün olarak planlanan, inşa edi-
len, yönetilen ünite ve ortak alanlar 
ihtiva eden bir gayrimenkul olarak 
tanımlamaktadır. Geleneksel alışve-
riş merkezleri “çok büyük”, “büyük”, 
“orta” ve “küçük” olarak sınıflandı-
rılırken, Küçük alışveriş merkezle-
ri de kendi içinde “ihtiyaç odaklı” 
(convenience-based) ve “karşılaş-
tırılmalı” (comparison) malzemeler 
satanlar olarak ayrılmaktadır.

Form
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Format  Proje tipi                                 Toplam alan

                                                                                                  Çok büyük                                                                           80.000 m2 ve üstü
                                                                                                     Büyük                                                                                    40.000-79.999 m2
                                                                                                  Orta                                                                                       20.000-39.999 m2
                                                                                                    Küçük ihtiyaç odaklı                                                        5.000-19.999 m2
                                                                                                  Karşılaştırılmalı

                                                              Perakende Parkı Büyük                                               20.000 m2 ve üstü
                                                              Orta                                                                                   10.000-19.999 m2
                                                              Küçük                                                                                5.000-9.999 m2
                                                              Outlet                                                                               5.000 m2 ve üstü
                                                              Temalı (Eğlence odaklı)                                             5.000 m2 ve üstü
                                                              Merkez (Eğlence odaklı olmayan)                          5.000 m2 ve üstü

Geleneksel

Özellikli

Form
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Türkiye’de Alışveriş Merkezi Tanımı ile ilgili Yasal Düzenleme:
 Gümrük ve Ticaret bakanlı-
ğı tarafından 26.02.2016 tari-
hinde yayınlanan Alışveriş Mer-
kezleri Hakkında Yönetmelik 
gereğince  aliveriş merkezinin ni-
telikleri aşağıda yer almaktadır. 
‘’Alışveriş merkezinin nitelikleri
MADDE 4 – (1) Alışveriş merkezinin;

a) Bir yapıya veya alan bütünlüğü 
içinde yapılar topluluğuna,
b) En az beş bin metrekare satış 
alanına,
c) İçinde en az biri büyük mağaza 

niteliğini taşımak şartıyla beslenme, 
giyinme, eğlenme, dinlenme, kültü-
rel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmı-
nın veya tamamının karşılandığı en 
az on işyerine ya da büyük mağaza 
niteliği taşıyan işyeri bulunmasa 
dahi beslenme, giyinme, eğlenme, 
dinlenme, kültürel ve benzeri ihti-
yaçların bir kısmının veya tamamının 
karşılandığı en az otuz işyerine,
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ortak 
kullanım alanlarına,
d) Merkezi bir yönetime,
sahip olması gerekir.’’
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Türkiye’de AVM gelişimi
 Türkiye’de ilk alışveriş mer-
kezinin Beyazıt’taki Kapa-
lı Çarşı olduğu bilinmektedir. 
İlk modern alışveriş merke-
zi 1987 yılında Bakırköy’de ku-
rulan Galleria Alışveriş Merkezi.
İkinci Alışveriş merkezi ise  1989 
yılında Ankara’da Cumhur-
başkanı Turgut Özal tarafın-
dan açılışı yapılan Atakule’dir. 
1992 yılında Ankara’da Ka-
rum Alışveriş Merkezi açılmıştır. 
1993 yılında İstanbu’da Capitol 
Alışveriş Merkezi ve Akmerkez 
açılmıştır. Capitol Alışveriş Merke-

zi ICSC renevasyon dalında en iyi 
proje seçilmiş. Akmerkez de1995’te 
ICSC Avrupanın En İyi Alışveriş 
Merkezi seçilmiş,  CSC Internati-
onal Design and Development’a 
taşıyor. Uluslararası Alışveriş Mer-
kezleri Konseyi (ICSC), ‘’Dünya-
nın En İyi Alışveriş Merkezi’’ olarak 
Akmerkez’i seçmiş, akmerkezin 
başka ödülleri de bulunmaktadır. 
2002 yılında Ankara Söğütgö-
zünde açılan  Armada Alışve-
riş ve İş Merkezi ‘Avrupa’da Yı-
lın Alışveriş Merkezi’ seçilmiş.
Özellikle son 10 yılda Türkiye eko-
nomisinin dördüncü büyük sektö-

rü haline gelmiş olan Perakende 
Sektörü ve AVMler birlikte ülke 
ekonomisine yerli ve yabancı yatı-
rımcılar olarak katkı sağlamaktadır.
Deloitte’un hazırladığı Perakende 
Sektörü 2016 Değerlendirmesi-
ne göre; son 10 yılda AVM sayısı 3 
katına çıkarak 379’a ulaşmış. İnşa-
atı süren 74 AVM’nin’de 2019’da 
tamamlanması beklenmektedir. 
Ülkemizde AVM’ler genelde bü-
yük şehirlerde, nüfusun daha 
yoğun olduğu yerlerde, ihtiya-
ca göre inşa edilmiş durumda-
dır. Metrekare baz alınarak yapı-
lan değerlendirmede en büyük 
10 AVM’ye ait özet bilgilere göre;
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Forum İstanbul (İstanbul) - Büyüklüğü:
 176.380 metrekare
495.000 metrekarelik inşaat alanına sahip Forum İstanbul 
176.380 metrekare kiralanabilir alanı, ulusal ve uluslararası 
292 markası ile yalnız Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en 
büyük AVM’lerinden biridir.

Ankamall (Ankara) - Büyüklüğü 107.000 metrekare
27 Ağustos 1999 da “Ankara Migros Alışveriş Merkezi” adıy-
la açılıp, 2004 yılında genişletme çalışmaları ile 12 Mayıs 
2006 tarihinde hizmete “Ankamall” adıyla giren AVM, 5M 
Migros’lardan birine sahiptir.

Cevahir (İstanbul) - Büyüklüğü 110.000 metrekare
Cevahir AVM, Şişli ilçesinde yer almakta olup,  6 katlı, 280 
mağazası ve 2500 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunmak-
tadır.
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Marmara Forum (İstanbul) - Büyüklüğü: 
135.000 metrekare

Marmara Forum İstanbul’un Merter’de yer alan 135 bin me-
trekare kiralanabilir alanında 300 ulusal ve uluslararası mar-
ka ve 13 bin metrekarelik eğlence alanı bulunmaktadır.
Forum Ankara (Ankara) - Büyüklüğü 
86.300 metrekare
Forum Ankara Outlet, 2008 yılından bu yana 
Ankara’nın en büyük outleti özelliğini taşıyor.

Torium (İstanbul) - Büyüklüğü 90.000 metrekare
Beylikdüzü ve Avcılar arasında, Haramidere E-5 karayolu 
üzerinde yer alan Torium AVM, Torunlar GYO tarafından inşa 
edilmiştir.
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Antares (Ankara) - Büyüklüğü 
82.725 metrekare
Ankara’da bulunan AVM, adını samanyolunda yer 
alan, güneşten 400 kat daha büyük ve 60 bin kat 
daha parlak olan bir yıldızdan alan Antares Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi 82.725 m2 kiralanabilir alanı ile 
Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezleri arasında yer 
alma özelliği taşıyor.

Anatolium (Bursa) - Büyüklüğü 
84.000 metrekare
Şehrin merkezine uzak olmasına rağmen, şehir ter-
minali yakınına kurulan toplam 84.000 metrekarelik 
alan üzerine kurulan Anatolium’da aradığınız her şey 
tek adreste birleşiyor.
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Kentpark (Ankara) - Büyüklüğü 
80.000 metrekare
12 Şubat 2010 tarihinde açılan Kentpark AVM’de 
6.000 metrekarelik fitness salonu, 1.500 metrekarelik 
çocuk oyun alanı, Prestige Cinema, 2000 metrekare-
lik gölet, Tab Sanat Akademi Dans Okulu, 3000 me-
trekarelik Rolling Ball Bowling, 7000 metrekare Pazar 
alanı ve 28.000 metrekarelik peyzaj alanı bulunmak-
ta olup,  proje her türlü ihtiyacı karşılayabilmek için 
oluşturulmuştur.

Panora (Ankara) -  Büyüklüğü 
80.000 metrekare
Panora AVM, saydam yüzünden dışarıya bak-
tığınızda, havuzlarıyla, doğasıyla, açık hava spor 
alanıyla, Türkiye’deki alışveriş merkezleri arasın-
daki 40.000 m2 ‘lik en büyük peyzaj alanıdır.
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Ciro Endeksi Türkiye Geneli
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A l ı ş v e r i ş 
Merkezleri ve Yatırımcı-

ları Derneği ile Akademetre 
Research tarafından ortakla-

şa oluşturulan AVM Endeksi’nin 
Nisan 2017 sonuçlarına göre; ciro 
endeksi 2017 Nisan döneminde bir 
önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıl-
dığında ve enflasyondan arındırıl-

madan incelendiğinde yüzde 
14,2 artış kaydederek 208 

puana ulaşmıştır.

Kategoriler Bazında Ciro Endeksi
Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, 
hipermarket kategorisinde yaşanmış. Hi-
permarket kategorisi geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 28,4’lük artış kay-
dederek uzun zamandır yüksek artışlar 
kaydeden ayakkabı – çanta kategorisini 
geride bırakmış. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı 
ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki yiyecek 
kategori ciroları yüzde 14,6, teknoloji ka-
tegori ciroları yüzde 13,9, ayakkabı-çanta 
kategori ciroları yüzde 13,5 ve giyim kate-
gori ciroları ise yüzde 13,2 artış göstermiş.
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Nisan 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında zi-
yaret sayısı endeksinde yüzde 1’lik bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılına ilişkin verilerinden yapı-

lan derlemeye göre, Bin kişi-
ye 195m2. AVM alanı düşüyor.
TÜİK’in 2015 yılına ilişkin verile-
rine göre, 1000 kişi başına dü-
şen AVM alanında 284 metre-
kareyle Ankara ilk sırayı alırken, 
Ankara’yı 277.3 metrekareyle İs-
tanbul izlerken, 267.2 metreka-
reyle Bolu üçüncü, 208.6 met-
rekareyle Karabük dördüncü 
ve 195.9 metrekareyle Kırıkkale 
beşinci sırada yer almaktadır. 
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Dünyada Alışveriş Merkezleri
Türkiye dahil birçok ülkede sayı-
ları hızla artan alışveriş merkezleri 
ABD’de tarihe karışmaya başla-
mıştır. Alışveriş merkezleri ABD’de 
kentlerin dış mahallelerinde 1970-
1980’li yıllarda yaşam biçiminin 
sembolü olmuştur. Aileler ve ar-
kadaşların buluşma noktası iken, 
günümüzde hayalet merkezlere 
dönüşmeye başlamışlardır. Bir za-
manlar büyüyüp gelişen alışveriş 
merkezleri şimdilerde Amerikan 
banliyölerinin tüketim harabesinin 
bir tablosu niteliğina bürünmüşlerdir.

 Deadmalls.com internet sayfası-
nın verilerine göre; ABD’de yaklaşık 
400 alışveriş merkezi bu durumda-
dır. Mevcut durumda açık olan 1.100 
alışveriş merkezinin durumunun 
pek iyi olmadığı belirtilmektedir. Gi-
derek daha fazla perakende satıcısı 
büyük alışveriş merkezlerini terk et-
mektedir.  Analistler yaptıkları tah-
minlerde Amerika’da 2025 yılına dek 
kapanacak alışveriş merkezi sayısını 
400 olarak tahmin etmektedirler.  
Danışmanlık şirketi BigCommer-
ce’e göre; Amerikalıların %95’i 

düzenli olarak internetten alışveriş 
yapmaktadır. 2016 yılında Ameri-
kan internet pazarı cirosu önceki yıla 
göre %15,6 büyüyerek 395 milyar 
USD’ye ulaşmıştır. Amerikan Ticaret 
Bakanlığı’nın verilerine göre, 2007 
yılının ilk çeyreğinde bu alanda bü-
yüme oranı %3.5’in altında iken, 2016 
yılı ilk baharında %8.5’a ulaşmıştır. 
Alışveriş merkezleri art arda kapanır-
ken, internette satış yapan firmalar 
ise hızla yeni lojistik merkezleri aç-
maktadırlar. Yatırımcılar alışveriş mer-
kezleri iş yapmayınca bu merkezleri 
yaşlılar yurdu, sağlık kurumu ya da 
çağrı merkezlerine kiralayarak farklı 
fonksiyonlarda değerlendirmektedir.

E - Ticaret

Küresel pazarda toplam perakende 
sektörünün 2015 yılında %5,6 artış-
la 22 trilyon USD’yi geçtiği; e-ticaret 
sektörünün büyüklüğünün ise yakla-
şık %25’lik artışla 1,67 trilyon USD’ye 
ulaştığı tahmin edilmektedir. Böylece 
e-ticaretin toplam perakende ticaret 
içindeki payı %7,4 düzeyine yükselmiş. 
Son yıllarda hızlı büyüme sergileyen 
e-ticaret sektörünün halen yüksek bir 
büyüme potansiyeli bulunmaktadır. 
E ticaret sektörünün küresel ölçek-
te 2019’a kadar yıllık ortalama %21 
civarında büyüyeceği ve toplam 
perakende pazarı içindeki payının 
%12,8’e yükseleceği öngörülmektedir.

• Asya-Pasifik ülkelerinin lider ko-
numda olduğu e-ticaret pazarında, 
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa diğer 
önemli pazarları oluşturmaktadır. 
• Yüksek büyüme potansiyeline 
sahip ülkelerden biri olan Türki-
ye’de e-ticaret pazarının büyüklüğü 
2015’te bir önceki yıla göre %31 
artarak 24,7 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde e-tica-
retin toplam perakende harcamaları 
içindeki payı %2,0 olmuştur. 

Yukarıdaki veriler ve gelişmeler ışı-
ğında değerlendirme yaptığımızda, 
Türkiye’de hızla gelişen ve pazarı-
nı her geçen gün arttıran AVM’ler, 
ABD’de olduğu gibi e-ticaretten 
etkilenerek gelecekte aynı geliş-
melere tabi olacak mı? Yoksa, ken-
dine has bir çizgide fonksiyonları-
nı sürdürmeye devam edecek mi?Kaynaklar:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160226-17.htm
http://www.yapi.com.tr/haberler/alisveris-merkezleri-tarihe-karisiyor_159742.html
http://www.ayd.org.tr/TR/AVMindex.aspx
www.emlaktasondakika.com/haber/avm/turkiyedeki-en-buyuk-10-avm/117807
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ÇÖLÜN ORTASINDA BiR CENNET

DUBAİ
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Kimler Yaşıyor? İş Dünyası 
Dubai’nin nüfusu 1.7 milyon olup nüfusun %17’si 
yerel halk yani Emirati’dir; nüfusun geri kalanı 
ağırlıklı olarak Asyalılardan (%51 Hint, %16 Pakis-
tan, %9 Bangladeş, %3 Filipinli) oluşmaktadır. 

Uluslararası şirketlerde ise, Amerika, Almanya, 
Güney Afrika, Belçika, Ürdün, Lübnan, İngiltere, 
Fransa ağırlıkta olmak üzere neredeyse tüm dün-
ya ülkelerinden birileri çalışmaktadır. Tahminen 
sadece 5000 civarı Türk bulunmaktadır.

Dubai Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en istikrarlı bölge-
sidir, bu nedenle yabancı yatırımlar yapılmaktadır; liberal 
dış ticaret rejimine sahip ülkedir. 
Dubai’de para birimi Dirham (AED) olup Amerikan dola-
rına sabitlenmiştir ve 
ülkede 1$=3.65 AED değerindedir. 
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilk ticari an-
laşma 9 Ağustos 1984’de imzalanmış ve iki ülke sıcak ti-
caret ilişkilerine sahip olmuştur. 
Özellikle 2000’de yaşanan Dubai’deki sıçramayla birçok 
Türk inşaat şirketi 
projeler almış, halen bilişim dahil olmak üzere birçok iş 
dalında Türkler 
çalışmaktadır. 
Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Academic 
City, Dubai Sports City gibi birçok farklı alanda oluştu-
rulan serbest bölgeler sayesinde girişimcilere çok büyük 
olanaklar sağlanmaktadır. 
Serbest bölgeler dışında açılan işletmelerde yerel bir kişi-
nin şirkete ortak olması beklenmektedir. 
Sonuç olarak Dubai, ticari duruşu dolayısıyla Orta Doğu 
ve Afrika bölgesinde iş yapan birçok uluslararası şirket 
için merkez konumuna gelmiştir.

Bir ortadoğu ülkesi olan Dubai, Birleşik Arap Emirliklerinin en 
kalabalık ve en büyük kentidir. Turizmin gözde mekanı haline gelen Dubai gökdelenleri şehrin modern yüzünü 
yansıtırken, tarihi camileri ve eski kuleleri  de geçmişin izlerini taşımaktadır.

Yedi emirlikten oluşan Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkent Abu 
Dhabi’den sonra ikinci büyük emirliği olan Dubai; Orta Doğu Arap yarımadasının doğusunda Basra körfezinde 
yer almaktadır.
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  Dubai’de güneşli hava vardır. Kış aylarında 30 derecenin 
altına düşen hava yaz aylarında  sürekli sıcak ve nemlidir. 
Özellikle Haziran-Eylül ayları arasında yükselen hava 
sıcaklıkları nedeniyle yaşam koşulları zorlaşmaktadır, bu 
nedenle klima Dubai için bu mevsimlerde olmazsa olmaz bir 
ihtiyaçtır.
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Kentin turistik yerleri pazar yerleridir. Ancak bunların yanında büyüleyici 
camileri ile de dikkat çeker.

Jumeirah Camii İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Bir diğer yapı 
ise Büyük Camii’dir. 

Gezi
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Bastakiya ilçesi
Dubai’nin geçmişe dönük yönünü Bastakiya ilçesi yansıtmaktadır.
İlk yerleşim döneminde halkın balıkçılık yaparak yaşamını sürdürdü-
ğü Dubai’de, enerji kaynaklarının XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
değerlendirilmesiyle ekonomideki katkısı alt sıralara düşmüştür.
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Burj Khalifa

Mimari Özellikleri
Dünyanın en yüksek binası, Dubai’de bulunan ve uzunluğu 828 metre olan 
Burj Khalifa’dır.

Dubai’de yer alan ve daha önceki ismi Burj Dubai olan bu gökdelen 4 Ocak 
2010’da tamamlandı. Adını Halife Bin Zayid El Khalifa’dan alan yapının yük-
sekliği 828 metre. 160 katı kullanılabilir bir yapı olan Burj Khalifa’nın son 10 
katı çelik olarak yapıldı. Bu yönüyle yapı, dünyada betonarme kütle üzerine 
çelik konstrüksiyonla devam eden ilk bina olma özelliği taşıyor. Ayrıca binanın 
cephelerine gelen rüzgar yüklerini en aza indirmek için binanın hiç bir cephesi 
düz olarak tasarlanmamıştır. Köşeleri ise keskin değil, dairesel birleşimlerle 
yapılmıştır.
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Halihazırdaki Rekorlar
En çok katlı yapılar :164 (önceki Willis Kulesi - 110 )
En yüksek bina ( önceki Taipei 101 - 509 m )
Şimdiye kadar yapılmış her açıdan en yüksek yapı : 
828 m ( önceki Varşova Radyo Kulesi - 646,3 m )
Burj Dubai’nin tamamlanmış yüksekliği 828 metredir.
Dünyanın en yükseğe çıkan asansörü
Dünyanın en hızlı asansörü ( saatte 64 km)
Dünyanın en yüksekte yer alan Camisi (158. Katta)
En yüksek kendi başına duran yapı : 828 m (2,717 ft)( Önceki CN Tower)
Dünyanın en yüksekte duran ikinci yüzme havuzu (76.Kat)
Dünyanın en yüksek restoranı ( 122. Kat)
Dünyanın en yüksek gece kulübü (144. Kat)
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Popüler Kültürü
2009 Yazında Burj Halife inşaat aşamasındayken The Amazing Race 15 yarışmacıları yapının 120.
katını ziyaret etmişlerdir. The Amazing Race Australia yarışmasının ikinci sezonunda ise binanın 
helikopter pisti durak yeri olarak kullanılmıştır.
Mission:Impossible serisinin dördüncü filmi Mission:Impossible - Ghosth Protocol ‘da bir kaç sahneye 
ev sahipliği yapmıştır.
Lal Jose ‘un yönettiği Diamond Necklace isimli Malayalam dilindeki filmin bazı sahneleri bu binada 
çekilmiştir.
2012 yılında piyasaya sürülen Spec Ops: The Line oyununda “ Dubai’deki En Uzun Kule “ olarak adı 
geçmiştir.
History kanalının İnsandan Sonra Yaşam adlı belgesel serisinde Burç Halife’nin insanlar yok 
olduktan 250 yıl sonraki hali gösterilmiştir.
Pakistan asıllı Hollandalı şarkıcı Imran Khan’ın Satisfya şarkısının video klibinde bir çok sahne burada 
çekilmiştir.



Dubainin en önemli müzelerinin başında ise Sheik Saeed al-Maktoum evi gelmektedir.

Form

68



Form

Dubai cennet sayılabilecek plajları ile de birçok turistin akınına uğramaktadır.

Dubai’de düzenlenen at yarışları tüm dünyada ünlüdür. Kent kültürünün 
önemli bir kısmını oluşturur.

Kaynaklar:
http://www.hurriyet.com.tr/colun-icinde-bir-cennet-dubai-40058726
http://www.ntv.com.tr/ 
https://www.emirates.com/tr/
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TÜRK MİMARİ TARİHİNİN UNUTULMAZ 
ESERLERİNDEN ÖRNEKLER
Bu sayımızda siz sevgili okurlarımıza Türk Mimari Tarihinin unutulmaz eserlerinden bir kaçını 
tanıtmaya çalışacağız.

İstanbul Süleymaniye Camii:
1550–1557 yılları arasında, dönemin 
padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Mimar Koca Sinan‘a inşa ettirdiği 
yapılar topluluğu olan Süleymaniye 
Camii,
Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Sü-
leyman’ı temsil eden yapılar, yerleş-
tirilmelerindeki ustalığın yanında, 
ekonomik ve kültürel işlevleriyle 
klasik dönemin simgesidir.
Külliyenin toplam alanı: 730.970,83 
m² dir.

 Cami, İstanbul’un en güzel yedi 
tepesinden biri üzerinde Bab-ı 
Vala-yi Seraskeri (Genelkurmay 
Başkanlığı, bugünkü adı ile İs-
tanbul Üniversitesi Rektörlük ve 
diğer binaları) ile Bab-ı Vala-yı 
Fetva-penahi (bugünkü İstan-
bul Müftülüğü binası) arasındadır.
Kareye yakın planıyla merkezde 
bulunan Süleymaniye Camii, yine 
bir kareye benzer iç avlusuyla bü-
yük avlunun ve külliyenin oluştur-
duğu büyük bir dörtgenin içinde 
hazire ve dış avlusuyla birlikte kü-
çük bir dörtgen olarak inşa edil-
miştir. Boyutlarıyla Osmanlı im-
paratorluğu tarihinin en önemli 
inşaat faaliyetlerinden olmasına 

rağmen, Kanuni’nin dindarlığına ve 
kişisel tercihlerine bağlı olsa ge-
rek, genel olarak sade bir yapıdır.

•Cami ve hazireyi içine alan bahçe-
nin toplam alanı: 31.928,78m2
•Cami taban ölçüleri: 
(69,26+64,88)/2x115,28(7.731,2
9m2)
•Bu alanda cami ölçüleri: 
69,26x64,32 (4.454,80m2) 
(3.163,0m2 iç alan)
•Avlu ölçüleri: 64,88x50,99m 
(3.308,23m2)
•Hazire ölçüleri: 65,45x69,54 
(4.551,393m2)
•Geride kalan bahçe alanı ise 
19.444,58m2 dir.

Temel atma merasiminin, 13 Ha-
ziran 1550 yılında yapıldığı kuv-
vetle muhtemeldir. Caminin te-
melinin atılacağı gün, Kanuni atlı 
olarak inşaat yerine gelir, devlet 
ileri gelenleri, zamanın uleması, 
din adamları orada toplanmışlar-
dır. Sultan yoksullara ihsanlarda 
bulunur, koyunlar, koçlar kurban 
edilir. Seçilen uğurlu zaman geldi-
ğinde, sultanın emri ile Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi mihrap temeli-

ne ilk taşı koyarak inşaatı başlatır.
Birkaç yılda kazılan temelde 22 ar-
şın(15 m)derinliğe inildikten son-
ra zemine demirli büyük kazıklar 
kakılıp kireç ve horasan ile moloz 
taşından bir rıhtım bina edilmiş. Bi-
naya gerekli sağlamlığı verebilmek 
için, hususi bir şekilde hazırlanmış 
olan ayaklar üzerine kemerler örü-
lerek bir nevi sarnıç inşa edilmiş ve 
yeryüzüne çıkmaya 4 arşın kala od 
taşından temeller örülmeye baş-
lanmıştır.(1) Gerçekte yapıyı ayakta 
tutan strüktürün yapımı, öncelikli 
olarak taşıyıcı elemanların dikilme-
siyle başlamıştır. İçten dışa, alttan 
yukarıya doğru ilerleyen inşaat, ke-
merlerin örülmesi ve örtü sistemi-
nin kapatılmasıyla tamamlanmıştır.

Caminin dış tasarımında iki de-
ğişik mimari özellik dikkat çeker. 
Bunlar caminin yan galerilerinin 
genişliği ve caminin katlı yapısıdır. 
Süleymaniye’nin farklı cepheleri 
bütünde ve ayrıntıda, hem siluet 
ve kütle kompozisyonu, hem gi-
rinti ve açıklıklarla sağlanan hare-
ketliliği gösterir. Bunun sunucunda 
İstanbul’un neresinden bakılırsa 
bakılsın farklı bir görüntü sergiler.

Kaynakça: http://www.suleymaniyecamii.org/tr/tarihce
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Kaynakça: http://www.suleymaniyecamii.org/tr/tarihce

Edirne Selimiye Camii:
  İnce ve zarif 4 minareye sahip büyük kubbe-
siyle (içinde üç kişinin birbirini görmeden, üç 
farklı şerefeye çıkabileceği üç ayrı merdiven bu-
lunan minarelerin çapı 3 metre imiş.)  görkem-
li Camii, iç tasarımında kullanılan ve döneminin 
en iyi örnekleri olan taş, mermer, ahşap, sedef ve 
özellikle çini motifleri ve ince işçilikleri ile kub-
be ve kemerlerindeki kalem işleri, mermer dö-
şemeli avlusu ve yapıyla bağlantılı el yazması 
kütüphanesi, eğitim kurumları, dış avlusu ve aras-
tası ile bir sanat türünün zirvesini temsil etmektedir.

Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarından 
birinin altında ters bir lale motifi bulunur. Bu ters 
lale motifinin birde hikayesi varmış. Mimar Sinan ca-
minin inşa edileceği mekanı beğenmiş. Ancak, cami 
inşa alanında yaşlı Rum bir kadına ait lale bahçesi 
varmış. Kadın lale bahçesini camiye vermek iste-
memiş. İkna çabalarının ardından, kadın camiye lale 
motifi konulması şartıyla bahçeyi camiye vermiş. 
Mimar Sinan’da camiye lale motifini, bahçenin sa-
hibinin tersliğini simgelercesine ters olarak yapmış.

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, UNESCO 
Dünya Miras Komitesi’nin 19-29.06.2011 tarih-
leri arasında gerçekleştirilen 35. Dönem Top-
lantısında alınan 35 COM 8B.37 sayılı karar 
ile 1. ve 4. kriterler kapsamında kültürel var-
lık olarak Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.

Kaynakça: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44434/edirne-selimiye-camii-ve-kulliyesi-edirne.html
Kaynak kişi: Münevver Polat ÖZTÜRK-Şehir Plancısı, Form Gay.Değ ve Dan.A.Ş-Değerleme Uzmanı
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İstanbul Sultan Ahmet Çeşmesi
Osmanlı Padişahı III.Ahmet ta-
rafından 1728-1729’da yaptırıl-
mıştır. Lale devrinde ve batı mi-
mari tarzında(Rokoko) Mimar 
Mehmet Ağa tarafında inşa edilmiştir.

Çeşme dört taraflı olup, her bir ta-
rafında da çeşmeler bulunmaktadır. 
Köşelerinde ise yarım daire olarak 
dizayn edilmiş birer sebili bulunmak-
tadır. Yapının iç kısmında ise sekiz-
gen bir su haznesi vardır. Çeşmeler, 
iki renkli sivri kemerli nişe sahiptirler.
 
Sultan III. Ahmed’in kitabesi Aya-
sofya’ya bakan tarafta bulunmak-
tadır. Kitabenin altında sivri ke-

merli bir çeşme ve çeşmenin de 
her iki tarafında mukarnaslı birer 
niş bulunmaktadır.  Diğer cephe-
lerde çeşme ve yanlarında nişler ile 
beşer satır ve beşer beyitli kaside 
bulunmaktadır. Sebillerdeki kitabe-
ler ise ikişer satır ve üçer beyittir.
 
On dört kıtalık kaside sebillerin ve 
her kenarda bulunan çeşmeleri üst 
kısmına yazılmıştır. Ta’lik hatla ya-
zılan kaside şair Seyyid Hüseyin 
Vehbi bin Ahmed’e aittir. Kaside, 
çeşmenin Soğuk Çeşme Sokağına 
bakan köşesinde başlayıp Ayasof-
ya’nın karşısındaki cephede son 
bulmaktadır.

Kaynakça: http://osmanlicamileri.com/iii-ahmed-meydan-cesmesi-ve-sebili/
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İstanbul Sultan Ahmet Çeşmesi

Kaynakça: http://osmanlicamileri.com/iii-ahmed-meydan-cesmesi-ve-sebili/

Bursa Yeşil Camii
Bursa da Çelebi Mehmet tarafın-
dan 1419’da yaptırılmıştır. Mimarı 
Hacı İvaz’ dır. Yapının içinde, hünkar 
mahfilinde yer alan yazıtta ise ca-
minin nakkaşlığını İlyas Ali adında 
bir nakkaşın yaptığı ve süslemelerin 
tamamlanma tarihinin 1424 olduğu 
ifade edilmektedir. Yapımına Çelebi 
Mehmet döneminde başlanan Yeşil 
Camii ve Külliyesi, 2. Murat devrin-
de tamamlanmıştır. Cami, medrese, 
imaret, hamam ve türbeden olu-
şan külliyenin Sultaniye Medresesi, 
mevcut durumda Türk İslam Eser-
leri Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Planı bakımından kendisinden ön-
ceki Yıldırım Camii’ni andırır. Son 
cemaat yeri bulunmamakla birlikte, 
kuzey cephedeki kemer üzengileri, 
beş bölmeli bir son cemaat yeri-
nin planlandığı, ancak her nedenle 
gerçekleştirilemediğini göstermek-
tedir. İsmini, bir zamanlar minarele-
rinde bulunan yeşil ağırlıklı çini süs-
lemelerinden aldığı muhtemeldir.
1640 yılında Bursa’ya gelen Evliya 
Çelebi, Seyahatname’sinde, caminin 
minaresi gibi kubbelerinin de yeşil çi-
nilerle kaplı olduğunu yazmaktadır.
Mimarı Hacı İvaz b. Ahi Bayezıt 

(Hacı İvaz Paşa), Nakkaşı ise Ali b. İlyas 
Ali’dir. Caminin yazıtlarına göre, yapının 
bitirildiği tarih Aralık 1419, süslemelerin 
tamamlandığı tarih ise 1424’dür.
Planından da anlaşıldığı üzere, caminin 
zemin katı genel olarak bir merkez me-
kan ile bunun güneydoğusundaki daha 
küçük bir mihrap önü mekanı, mer-
kez mekanın kuzeydoğu ve güneyba-
tısında birer yan eyvan, ayrıca bu yan 
eyvanların doğu bitişiğinde, kapıları 
merkez mekana açılan birer odadan 
oluşmaktadır. Giriş koridorunun iki ya-
nında yaklaşık 6,00 x 7,00 metre bo-
yutlarında iki oda daha bulunmaktadır.
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Yapıya kuzey cephesindeki büyük 
ve olağanüstü oyma süslemeleri 
bulunan ana kapıdan girilir. Kuzey 
cepheye eklenmesinin düşünül-
düğü son cemaat yerinin, Çelebi 
Sultan Mehmet’in ölümü üzerine 
yarım kaldığını öne süren yazarlar 
vardır. Caminin kuzey cephesinde-
ki ana kapıdan girilince, 2,30 metre 
genişliği olan ve kilise narteksi gö-
rünümlü koridorun iki tarafındaki 
merdivenlerden, o dönemde dev-
let işlerinin görüldüğü bölümler 
olduğu anlaşılan birinci kata çıkılır.

Asıl ibadet alanının orta kubbe ile 
örtülü olan merkez mekanına alçak 
bir kapıdan girilir. Kubbenin çapı 
13,00 metre, yerden yüksekliği ise 
25,00 metredir. Prizmatik üçgenler 
(badem) üzerine oturtulmuş mer-

kez kubbenin kasnağında üçü açık, 
biri kör dört pencere bulunmaktadır. 
Kubbenin tepesinde sekizgen bir 
aydınlık feneri, bunun tam altında, 
zeminde, yüksek kenarlı sekizgen 
bir havuz yer alır. Merkez mekanın 
duvarları koyu renk, kemerleri ise 
beyaz mermerden yapılmıştır. Mer-
kez kubbeyi mihrap kubbesine bağ-
layan mermer kemer, Bursa kemeri 
biçiminde olup, yedi sıra istalaktitli 
bir yastığa bağlanmakta, onun al-
tında silmeli bir çerçeve ortasında 
beş sıra istalaktitli niş bulunmak-
tadır. Merkez mekanın gerisinde 
(kuzeyinde) iki müezzin mahfili, 
bunların üzerinde, ortada “hünkar 
mahfili”nin balkonu bulunmaktadır.
Mihrap kubbesinin örttüğü gü-
neydoğu mekanın zemini, mer-
kez mekan zemininden 0,98 met-

re yüksek olup, üç basamaklı bir 
merdivenle çıkılmaktadır. Burayı 
örten kubbe, 2,84 metre yüksekli-
ğinde bir kasnağa oturtulmuştur.
Yüksekliği 10,67, genişliği 6,00 
metre olan mihrap, çini sanatının 
en seçkin örnekleri ile bezenmiş-
tir. Dıştan içe doğru hat sanatının 
sırasıyla “sülüs” ve “kufi” biçim-
lerinin kullanıldığı bir yazı kuşağı 
ile on iki sıra istalaktitli bir silme, 
geometrik motifli bir su, daire bi-
çimli bir profil ve çiçekli iç pervaz 
gelmektedir. Mihrap kavsarasının 
üstünde bir ayna, bunun üstünde 
de lale motiflerinden oluşan bir taç 
vardır. Mihrabın sağ (batı) yanında, 
iki taraflı korkulukları bulunan dar 
bir merdivenle çıkılan, tepesi altı-
gen külahla örtülü ve özenli bir ah-
şap işçiliğinin ürünü olan “minber” 
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yer almaktadır. Mihrap mekanının 
güneydoğu ve kuzeydoğusunda, 
kapıları merkez mekana açılan yak-
laşık 6,50 metre boyutlarında, kare 
planlı iki oda yer almaktadır. Bun-
larda sekizgen kasnağa oturan, 32 
dilimli birer kubbe ile örtülüdür.
Caminin kuzeybatı ve güneybatı kö-
şelerinde, ana yapı üzerinden çıkan 
iki adet minaresi vardır. Bu minare-
ler yapının ilk döneminden kalma 
olmayıp, 1855 depreminin ardından, 
19. Yüzyıl sonlarına doğru yapılmış-
tır. Caminin asıl minareleri, olasılıkla 
İznik’teki Yeşil Cami minaresinde 
görüldüğü gibi, ağırlıklı olarak yeşil 
rengin hakim olduğu çinilerle süs-
lenmiş bulunuyordu. Minarelerin 
külahları yakın zamana kadar başka 
biçimde iken, 20. yüzyılın başların-
da günümüzdeki form verilmiştir.

Tuğla işlemeli silindir gövdeleri, 
ana yapının kuzeybatı ve güney-
batı köşelerine oturan kesik küre 
(küp) biçimli kaideler üzerinde 
yükselmektedir. Bu küplerin he-
men üstlerinde, şerefe altı süsle-
melerinden önce, bilezik biçiminde 
birer çıkıntı yer almaktadır. Şerefe 
altları istalaktitli, korkulukları mer-
merdendir. Minare külahları, dışa 
taşkın bir çemberin üzerinden iç 
bükey kavisle giderek incelerek 
yükselmekte, tepeye yakın yerde 
kademeli olarak geçilen bir silindir 
oluşturmakta ve bunun üzerine de 
alem yerleştirilmiş bulunmaktadır.
Beden duvarları düzgün kesme taş 
kullanılarak örülmüştür. Caminin 
kanatlarındaki odalar çok çeşit-
li amaçlar için kullanılmıştır. Hatta 
bu bölümlerde ocaklar ve dolaplar 

bulunmaktadır. Pencerelerin mer-
mer çerçeveleri de çok güzel bi-
çimde işlenmiştir ve bir çoğunda 
yazı bulunmaktadır. Kapı ve pen-
cere kapaklarındaki ahşap işçiliği, 
devrin en güzel örneklerindendir.

Yeşil Camii’nin karşısında bulunan 
ve Bursa’nın en değerli anıtsal yapı-
larından biri olan Yeşil Türbe bulu-
nur. 1421 yılında Çelebi Sultan Meh-
met tarafından yapılmıştır. Türbenin 
mimarı Hacı İvaz Paşa’dır. Türbenin 
büyük bölümü yeşil çinilerle kaplı-
dır. Türbe içinde Çelebi Sultan Meh-
met’in sandukası yanında; oğulları 
Mustafa, Mahmut ve Yusuf ile kızla-
rı Selçuk Hatun, Sitti Hatun, Hafsa 
Hatun, Ayşe Hatun ve dadısı Daya 
Hatunun çinili sandukaları bulunur.

Kaynakça: http://www.bursakulturturizm.gov.tr/TR,70236/camiler.html
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“Fidyesolucanı”, WannaCry Saldırısını
 Takip Ediyor…

raştırmacılar kötü amaçlı ya-
zılımın Petya ailesine ait ol-
duğunu tam olarak tespit 

edemedikleri için bu saldırının adı-
na Petya veya NotPetya diyorlar.

WannaCry gibi bu saldırıda da fid-
ye yazılım ile solucan özellikleri bir 
arada kullanıldığı için bu kötücül 
yazılım grubunu fidye solucanları 
diye adlandırıyoruz. Bu zararlı, şif-
relemek için zafiyeti bulduğu tek bir 

bilgisayarı etkilemek yerine istis-
mar edebildiği tüm cihazlara erişip 
geniş çapta yayılmayı hedefliyor.
Bu saldırı, görünüşe göre bir Ex-
cel dokümanının bilinen bir Mic-
rosoft Office zafiyetinin istismar 
edilmesiyle başlıyor. Bir cihaz 
bu vektörden zararlı tarafından 
etkilendiği zaman, Petya Wan-
naCry saldırışının da yararlan-
dığı zafiyetten faydalanarak di-
ğer cihazlara yayılmaya başlıyor.

A
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Avrupa Büyük Tehdit 
Altında…

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve 
Rusya başta olmak üzere çok sayıda 
Avrupalı devlet ve özel kuruluşa ait 
internet sitesine siber saldırı düzen-
lendi. Ukrayna’nın Çernobil nükleer 
santralini ve pek çok kurumunu etki-
leyen siber saldırı ABD’ye de yayıldı.
Ukrayna’da virüs saldırısı sonu-
cu bankalar, basın kuruluşları ve 
bazı kamu hizmetlerine ait inter-
net siteleri çalışmaz hale geldi.
Devlete ait Oschadbank, müşte-
rilere ait bilgilerin güvenliğini sağ-
lamak için bazı hizmetleri durdur-

mak zorunda kaldığını duyurdu.
Saldırıdan etkilenen en önemli mer-
kezlerden biri 1986 yılında nükleer 
bir felaket yaşanan Ukrayna’nın 
Çernobil Nükleer Santrali oldu. 
Ukrayna hükümeti, ülkenin uçak 
üreticisi Antonov şirketi, ülkedeki 
bazı bankalar ve başkent Kiev’de-
ki Borispol Uluslararası Havalima-
nı da siber saldırılara maruz kaldı.
Rusya da siber saldırıdan en faz-
la zarar gören ülkelerden biri 
oldu. Ülkenin en büyük pet-
rol şirketi Rosneft’in internet si-

tesinin hacklendiği açıklandı.
Avrupa çapında 200 bin şirketin ma-
ruz kaldığı siber saldırılardan Merkez 
Bankaları ve diğer finansal kuruluşla-
rın etkilenmemesi için alarm verildi.
Fransa tren taşımacılığı şirke-
ti SNCF, Hollanda merkezli kargo 
şirketi TNT, Danimarka taşımacılık 
şirketi Moller-Maersk, İspanyol yi-
yecek şirketi Mondelez, Büyük Bri-
tanya reklam ajansı WPP, ABD’den 
ilaç şirketi Merck ve hukuk firma-
sı DLA Piper küresel saldırıya ma-
ruz kalan büyük firmalar arasında.

Yazar: Mehmet Sezgin
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Şimdiye dek bu yeni saldırıyla 
ilgili iki şey çok net:

Pek çok kurum, güvenlikle ilgili temkinli davran-
mıyor. Aylar veya yıllarca zamandır bilinen ve ya-
maları yayınlanmış olan bir zayıflık, saldırı vektörü 
olarak kullanıldığında etkilenen kurumlar sadece 
kendilerini suçlamalıdırlar.  Çünkü bu saldırının te-
mel unsurları, açıkları belli bir zamandan bu yana 
ortada olan zayıflıkları hedef olarak seçmesiydi.
Ayrıca bu kurumların, bu türden istismarları tespit ede-
bilecek yeterli çözümlere sahip olmaması da yine bu 
saldırıların başarılı olması açısından önemli bir konu.

Fidye yazılımların 
      devamı gelecek…
Ayrıca hizmet kesintisi yaratan fid-
ye yazılımlarının da arttığını görü-
yoruz. Öncelikle kurumun kritik 
hizmetlerine yönelik yoğun bir 
DdoS saldırısı başlatılıyor ve 
hizmetler kesintiye uğratılıyor, 
daha sonra ise hizmetlerin tekrar 
erişilebilir hale gelmesi için fidye 
talep ediliyor.

Bu zararın 
bedeli ortalama 300 

USD…
iber saldırı asıl olarak kurumları hedeflese de bireysel bilgisayar kullanıcıları da risk altında.
Yazılım, ‘solucan’ olarak bilinen virüs aracılığıyla bilgisayarlara giriyor.
WannaCry ve Petya sadece Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları etkiliyor.
MacOs ve Linux  işletim sistemleri kullanıcılarını bu durumda daha şanslı.
Korunmasız cihaz bir kez hedeflendiğinde, Petya çalışırken, Master Boot Record’a (Ana Önyükleme Kaydı) zarar 
veriyor. Daha sonrasındaysa kullanıcıyı “Dosyalarınıza artık ulaşılamaz çünkü şifrelendi.” mesajı karşılıyor ve 
300$ civarında Bitcoin (dijital para birimi olan sanal para) talep ediyor.
Ayrıca bilgisayarın kapatılması durumunda, işletim sisteminin zarar görmesinden ötürü bir daha açılmayacağı 
vurgulanıyor.
Bu davranış diğer fidye yazılımlarında görülen ve paranın ödenmesi için belirli süre bekleyen taktiklerden farklı 
görünüyor.  Pek çok fidye yazılım saldırılarında potansiyel kayıp yalnızca veriler ilgili oluyor. Ancak Petya’nın 
MBR’yi silmesi, tüm sistemin kaybı anlamına geliyor.
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Peki Virüsten Korunmak Için Ne Yapmak Gerekiyor?

Uzmanların önerileri işletim sistemlerini 
güncelleme, anti-virüs programlarının kullanımı ile 
şüpheli e-mail ve linklere dikkat etme üzerinde 
yoğunlaşıyor. 

Uzmanların önerileri şunlar:
Kullanılan işletim sistemi güncellenmeli. Bu, 
ileride de sürdürülmeli.
Önemli dosyalar, farklı bir yerde yedeklenmeli. 
Uzmanlar bunu düzenli olarak yapmayı öneriyor.
Bu tarz solucanların bilgisayarlara sızma 
yöntemlerinden biri, yanıltıcı e-mailler. Mail 
kutusuna gelen e-maillere dikkat edilmeli. Şüpheli 
e-mailler açılmamalı.
Şüpheli internet siteleri ve uygulamalara da dikkat 
edilmeli. Şüpheli linklere tıklanmamalı, şüpheli 
yazılım ve uygulamalar indirilmemeli.
Bilinmeyen web sitelerine linkler üzerinden değil, 
sitelerin adları yazılarak girilmeli.
Saldırıya uğrayanlar fidye ödememeli. Uzmanlar, ödeme yapıldığı zaman kilitlenen dosyaların geri verilmesinin 
de garanti olmadığını belirtiyor.
Lisanslı ve  güncel Anti-virüs programları kullanılmalıdır…
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TEKNOLOJİYE DAİR HABERLER…
Sanal Gerçeklik Nedir? Hangi Alanlarda Kullanılır?
  Sanal Gerçeklik kelimesini duyunca aklınıza ilk gelen şey ne? Kafanıza geçirilmiş beyin okuma cihazı mı? 3 
Boyutlu Gözlükler mi? Yoksa The Matrix mi?… Bu çağrışımları bir çerçeve olarak hayal edersek, bu çerçevenin 
içindeki resim sizsiniz. Gelişen teknolojiler sayesinde, artık sanal ortamları gerçeklik hissiyatıyla deneyimlemeye 
başladık.

Sanal Gerçeklik Nedir?
Teknik olarak sanal gerçeklik terimi bireylerin orda olma hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamlar 
için kullanılıyor. Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri (kasklı ekran vb.) aracılığıyla sanal ortamlara dahil oluyor. O 
ortama girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı kopuyor ve tamamen sanal gerçekliğin yara-
tıldığı ortamda olma hissini yaşıyor. Kullanıcıların bu deneyimi “gerçekten” yaşayabilmesi için, sanal gerçeklik 
tasarımlarının kusursuz olması gerekir; aksi takdirde yaratılan zayıf “gerçeklik hissiyatı” kullanıcının bu deneyimi 
tam olarak yaşayamamasına sebep olur.
Sanal geçeklik ortamları, katılımcı üzerinde yarattığı gerçeklik hissiyatı yoğunluğuna (seviyesine) göre farklılıklar 
gösterir;

Kısmi Katılımlı Ortamlar:  :  Bir takım fiziksel unsur ve sanal imgelerin bir arada kullanılmasını gerektiren bu or-
tam, katılımcıya, gerçek dünya ile ilişkisini bütünüyle koparmadan bir gerçeklik hissiyatı yaşatır. Bu ortama uçuş 
simülatörlerini örnek gösterebiliriz. Uçuş simülatörlerin de, geniş bir ekrandan yansıtılan sanal imgeler ve pilot 
kabini gibi fiziksel unsurlar bulunur. Katılımcı, bu ortamda herhangi bir sanal gerçeklik cihazı (kasklı ekran ya da 
eldiven vb.) kullanmaya ihtiyaç duymaz.

CAVE – Tam Katılımlı Ortamlar:  CAVE, “Computer Assisted Virtual Environment / Bilgisayar Destekli Sanal 
Ortam” için kullanılan bir kısaltmadır. Bu ortamda, katılımcının tüm duyusal algılarına hitap edilir ve katılımcının 
tabiri caizse “kendinden geçmesi” hedeflenir. Farklı amaçlar için değişik kurulumlara rastlansa bile tipik bir Cave 
sistemi;  duvar ve zemin projeksiyonu, farklı açılardan ses/müzik yayını yapan hoparlörler ve algılayıcılardan olu-
şur. Kasklı ekran (Head-Mounted Display/HMD) ve dermal-dokunsal  algı cihazı (joystick, eldiven vb…) gibi çevre 
birimleri, katılımcının bu ortam ile bütünüyle etkileşime girmesine yardımcı olur.
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Yazar: Mehmet Sezgin

Ortak (Çoklu) Katılımlı Ortamlar:  :  İsminden de anlaşılacağı 
gibi bu ortamlar, birçok katılımcının birbirleriyle etkileşime 
girmesine olanak sağlayan geniş sanal evrenlerdir. Bu ortam 
eğitim, mimarlık, tıp, sanat, mühendislik gibi farklı disiplinle-

re ait insanların fikir alış-verişinde bulunmalarına olanak sağlı-
yor. Örneğin; kişi eğer sanal ortama bilgisayarı üzerinden katı-

lım gerçekleştiriyorsa bu eylem ortak katılımlı ortama dahildir. 
(Aksi durumu da söz konusudur)

Hayatın Her Yerinde Sanal Gerçeklik
Sanal gerçekliğin gelecekte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması bekleniyor. Şu anda birçok simülasyon 
ortamında sanal gerçeklik kaskları kullanılıyor.
Sağlık: Henüz tecrübe sahibi olmayan bir doktorun sanal gerçeklik ortamında sanal hastayı ameliyat ettiğini 
düşünün.
Sehayat: Yaz tatiliniz için plan yapacaksınız. Gideceğiniz oteli 360 derece gezmeye ne dersiniz?
Gideceğiniz oteli 360 derece gezmeye ne dersiniz?
Endüstri: Pilot değilsiniz ancak neyiniz eksik? Kokpitte sanal olarak uçtuğunuzu düşünün.
Eğitim: : Büyük bir topluluğa sunum yapacaksınız. Sanal olarak oluşturulmuş ortama sunum yaparak stres 
atamayı istemez miydiniz?
Oyun: : Oynadığınız oyundaki karaktere artık daha yakınsınız. Sizi kovalayan bir canavarı kafanızı arakaya 
çevirdiğiniz de görüyorsunuz.

Katlanabilir Cep Telefonları
  Öncü telefon firmaları yıllardır bükülebilir ekranlı cep tele-
fonları üzerinde çalışıyor. Öncelikli olarak Samsung büküle-
bilir ekrana sahip bir cep telefonu konusunda patent başvurusu 
yapmış durumda. Apple’ın patent başvurusu da firmanın yeni 
iPhone’da yer vermesi muhtemel özelliğinin ortaya çıkmasına 
neden oldu. Güney Kore merkezli Samsung’dan sonra Apple’ın 
da katlanabilir akıllı telefon konsepti üzerinde 
çalıştığı bilinmektedir. 2017 yılı içinde bu te-
lefonlardan örnekler görecek gibiyiz.

Patent başvurularının yapılmış olması, bu tür bir 
cihazların 2017 yılı son çeyrekte piyasada olması 
olasılığını da artırıyor.
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