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Çetin Begiç

Değerli Okurlar Merhaba,

Dergimizin 12. Sayısında sizlerle yine birlikteyiz. Yayın 
hayatımızın 1. yılını tamamlamış bulunuyoruz. İlk sayıdaki 
heyecan ve sevincimizi bu sayıda da taşıyoruz. Lao Tzu’nun 
sözlerindeki gibi; En uzun yolculuklar dahi tek bir adımla başlar. 
Bizler de yayın hayatına aynı duygu ve düşüncelerle başlangıç 
yaparak soluklu bir yayın hayatını hedeflemiştik.

Dergimizin keyifle ve sıkılmadan daha çok okunabilir hale 
getirebilmek için sizlerden gelen yapıcı eleştirileri değerlendirerek 
bir sonraki sayıyı hazırlıyoruz. İçerik seçimlerinde sizlerin 
önerilerini de dikkate alarak daha zengin bir dergi çıkarmayı 
amaçlıyoruz. Bir taraftan Emlak sektörü ve özelinde Değerleme 
sektörüne ilişkin haber, gelişmeler, incelemeler, makaleler 
hazırlarken diğer taraftan dergimizin sıkılmadan keyifle 
okunması için kültür, sanat, turizm, tanıtım konularında ilginizi 
çekecek bilgileri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hedefimiz daha çok 
okunabilir dergi yaratmak.

Bu ayki sayımızda da yine ilgiyle okuyacağınız konular, Emlak 
sektöründen güncel haberler ve yeni gelişmelere yer vermeye 
çalıştık. Yoğun çalışma temponuzdan uzaklaşarak bir süreliğine 
de olsa farklı konulara vakit ayırmanın sizlere iyi geleceğini ümit 
ediyorum.

Tüm okurlara sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle yeni 
sayılarda yeniden buluşmak dileğiyle…
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Değerli Okurlar Merhaba,

İnternet ağının hızla yayılarak geniş kitleleri etkisi altına aldığı, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla 
sanal dünyayı çekici kıldığı, buna bağlı olarak yazılı basının zor dönemlerden geçtiği, e-dergi ve e-gazetelerin 
sayısının her geçen gün çoğaldığı dönemde, duyarlı bir kuruluş olarak tercihimizi yazılı basından yana koyarak, 
kendi imkânlarımız çerçevesinde hiçbir kazanç gayesi gütmeden, basılı yayın okur kitlesini çoğaltarak bu alanı 
desteklemek amacıyla yola çıkmıştık.

Bundan bir yıl önce, Eflatun’un dediği gibi  ‘’Her şeyin mühim noktası, başIangıçtır.‘’ sözleriyle Mayıs 2017’de 
dergimizi yayınlamaya başladık. Bir yıllık süreyi doldurarak, 12. sayımızla bir taraftan emlak ve gayrimenkul 
değerleme sektöründe yeni bir şeyler söylemek diğer taraftan sanat etkinliklerini ve kültürel zenginliklerimizi 
aktararak güzel vakit geçirtebilmek amacıyla siz değerli okurlarımızla yeniden birlikteyiz.

Gerçekten de Alan Cohen’in ifade ettiği gibi;  ‘’Başlamak için koşullar mükemmel olana kadar beklemeye gerek 
yok.”  Doğru olduğuna inandığımızı bir an önce uygulamaya koymak en doğru hareket tarzıdır.

Saint Francis of Assisi’nin dediği gibi ‘’İşIerinizi yapmaya “gerekIi” oIanIa başIayın; “imkanIı” oIanIa devam edin. 
Bir de bakmışsınız ki, “imkansızı” başarmışsınız.’’

Bahar mevsiminin geldiğinin göstergesi olarak tanımlanan, Müslümanlar tarafından “Hızır Aleyhisselam ile İlyas 
Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün” olarak nitelendirilen “Hıdırellez”i de içinde barındıran Mayıs ayı 
önemli günleri içermektedir. 

Özellikle 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk 
Milli Mücadele yıllarını da anlattığı Nutkunun ilk cümlesinde “19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastım” ifadesiyle 
kurtuluşa giden yolda fitili ilk ateşlediği olay olarak değerlendirmektedir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih 
olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır.
Bizler de Türk Gençliğinin taşıdığı potansiyele güveniyor, bu potansiyelin ülkemizi yarınlara taşıyacağına 
inanıyoruz. Başta gençlerimizin olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı kutluyor; Ulu Önder Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Diğer taraftan her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü dünyanın en mukaddes varlığı olan Anneler Günü olarak 
kutlanmaktadır. Dünyayı, anneler değiştirir. Anne olmak, fedakarlık ister, cefakarlık ister. Merhamet ve sevgi 
anneyi dolduran hislerdir.

Çocuklarımıza ve bize yaptığınız her şey için teşekkür eder, sizi yüreğimizin tümüyle sevdiğimizi bilmenizi isteriz. 
Tüm kadınlarımızın, anneler gününü kutlarım.

Son olarak, yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan ve yaşamımızda hoş bir iklim yaratan 
Ramazan ayınız Mübarek olsun...

Siz değerli okurlarımızla bir sonraki sayımızda buluşmak üzere huzurlu ve mutlu bir ay geçirmenizi diliyorum.

Keyifli okumalar….
                                                                           

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

                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ
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GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE SON 
GELİŞMELER

TÜRKİYE’DE KONUT FİYAT ARTIŞ HIZI 2017 YILINDA GERİLEDİ

Sözcü Gazetesinden İsmail ŞAHİN’in haberine 
göre;  ‘’Bir zamanlar dünya konut liginde 
zirvede olan Türkiye alt sıralara indi. IMF’nin 
son raporuna göre, 2015’te hep ilk 3’te yer alan 
Türkiye, 0.79 fiyat düşüşüyle 39. sıradan 51. sıraya 
indi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyada konut 
fiyatlarının en çok arttığı ve en fazla düştüğü 
ülkeleri sıraladı. IMF Küresel Konut İzleme 
Raporu verilerine göre, 2017 yılında konut 
fiyatlarının en çok yükseldiği ülke yüzde 13’lük 
artışla İzlanda oldu. Bir önceki yıla göre ev 
fiyatlarının en çok gerilediği Ukrayna ise yüzde 
17.2’lik düşüşle ilk sırada yer aldı.

45 ÜLKEDE KONUT FİYATLARI 
YÜKSELİRKEN 15 ÜLKEDE DÜŞTÜ

63 ülkeyi kapsayan rapora göre, 45 ülkede fiyatlar 
yükselirken, 15’inde geriledi. Geçmiş dönemlerde 
yüksek oranda fiyat artışıyla sıralamada hep ilk 
üçte yer alan Türkiye’de ise yüzde 0.79 ile ilk defa 
fiyatlarda düşüş görüldü.

2015 yılında yüzde 14’lük fiyat artışıyla zirvede 
olan Türkiye, o tarihten bu yana küresel konut 
liginde ivme kaybediyor. IMF’nin bir önceki 
raporunda 39’uncu olan Türkiye, son raporda 
51’inci sırada yer bulabildi.

SEKTÖREL
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KREDİ BÜYÜMESİ HIZLANDI
2015 yılında, 44 ülke arasında reel konut kredisi artışında yüzde 17.1'lik büyüme ile birinci sırada yer alan 
Türkiye, 2016'da 29'uncu sıraya gerilemişti. 2017'de ise Türkiye bu alandaki yükselişini sürdürdü. Reel konut 
kredisi hacmi yüzde 11.7 artış gösteren Türkiye üçüncü sırada yer alırken, yüzde 14.6'lık artışla Hong Kong 
ilk sırada yer aldı. Kredi büyümesinin en çok yavaşladığı ülke ise yüzde 15.5'lik düşüşle Ukrayna oldu.

FİYAT-KİRA ORANI DARALDI
IMF'nin son verileri, yatırım için ev alacakları sevindirecek bir gelişmeyi de ortaya koydu. Uzun yıllardır 
dünyada konut fiyatı artışının kira artış hızından daha fazla olduğu Türkiye, zirveden indi. Konut fiyat artışı/
kira getirisi artış hızını karşılaştıran endekste, 2010 yılı 100 kabul edildiğinde, 2016 yılında 148.8 ile birinci 
sırada yer alan Türkiye'de bu rakam 2017'de 130.3'e indi. Konut kira bedellerinin satılık fiyatlarına göre en 
az arttığı ülke Kolombiya olurken, en çok arttığı yani konut yatırımında en hızlı kazandıran ülke ise Rusya 
oldu.’

Kaynak: http://www.sozcu.com.tr
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KONUTTA KDV ve TAPU HARCI 
İNDİRİMİ

2017 yılında emlak sektörünü canlandıran uygulamaların başında gelen KDV ve Tapu harcı 
indirimi 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeniden düşürüldü.

Bakanlar Kurulu Kararı kararı ile yapılan düzenleme 5 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2018/10674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre;

• Katma Değer Vergisi Kanununa göre 150 m2. nin üzerinde  inşa edilen konut teslimlerinde 
%18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi oranı 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 
%8’e düşürülmüştür.

• 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin 20/a maddesine göre yapılan satış 
işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil edilen %020 (Binde yirmi) şerden toplam %040 
tapu harcı oranı 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere %015 şerden %030 oranına 
düşürülmüştür.

Bu indirimlerin arka arkaya yürürlüğe girmesiyle 150 m2. üzerinde inşa edilen konutlarda 
canlanmanın olması beklenmektedir.
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İMAR BARIŞI HAKKINDA MERAK EDİLEN 
SORULAR VE CEVAPLARI

Yaklaşık 13 milyon yapıyla ilgili sorunları çözecek olan İmar Barışı düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” içerisinde 3194 Sayılı 
İmar Kanununda yapılan değişiklikle sorunlu yapılara çözümler getirilmiştir. İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı kapsam dışında 
olacak. Kanunun getirdiği başlıca düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1-) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
- 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
- Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılır.

3-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?
- İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.
 
4-) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?
- Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, 
ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.
 
5-) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?
- Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
- Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı 
hükümleri uygulanır.
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 6-) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
- İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.
 
7-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
- Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.
 
8-) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
- Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için 
ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.
 
9-) İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
- Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek
 
10-) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
- Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
 
11-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
- Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
- 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar
 
12-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
- Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar 
Barışından faydalanabilecek.
 
13-) Yapı Kayıt Belgesi ne zaman kadar geçerlidir?
- Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr
              http://imarbarisi.csb.gov.tr



BAŞARMAK ZORDUR. KOLAYA 
KAÇARSAN SONUÇ BASİTLEŞİR. 
UNUTMA; YOKUŞ AŞAĞI İNMEK 

KOLAYDIR AMA MANZARA TEPEDEN 
SEYREDİLİR. 
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Konut Kredİsİ Faİz Oranlarındakİ 
Düşüş ve Ekonomİye Katkısı

Konut kredilerine dolayısıyla da Emlak, İnşaat ve Değerleme sektörüne önemli bir ivme kazandıracak olan 
faiz oranlarında beklenen düşüş gerçekleşti.

‘’Konut kredisi faizi yüzde 1’in altına çekildi... İlk adım kamu bankalarından....

Ziraat Bankası ve Halkbank, 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde 
aylık faiz oranını yüzde 0,98’e indirdi. Bu açıklamanın hemen ardından ilk özel banka olarak Şekerbank 
ve devamında Vakıfbank aynı oranlarda konut kredi faizlerini düşürdüklerini açıkladılar. Bu indirime 
önümüzdeki dönemde diğer özel bankaların da katılması beklenmektedir.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, konut sektörünün, doğrudan ve dolaylı olarak etkileme 
potansiyeline sahip olduğu birçok alt sektör ve ekonomiye sağladığı katma değerle ülke için önemli 
sektörlerden biri olageldiği belirtildi. 

Bu çerçevede Ziraat Bankası’nın gerek konutların üretim aşamasında yapı firmalarına kurumsal kredi, 
gerekse konutların satışında da alımların finansmanında finansal çözümler sunmaya devam ettiği bildirilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hem geleneksel bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, hem de sosyal bir ihtiyacı karşılıyor olması 
nedeniyle ‘konut’, tüketicilerin kredi taleplerinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini; uygun faiz oranları, etkinliğini daha da artırmakta 
olduğu hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi 
ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir. Bankamız, konut kredisini 
salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut 

dosya
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kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm 
önerileri sunmaktadır.

Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere 
farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın 
iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır. Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 
3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği 
sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır.

Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan 
büyümenin yaklaşık yüzde 50’si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk 
çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.”

Açıklamada, geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman 
kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası’nın, öncü bir adım daha atarak 500 bin TL’ye kadar olan 
konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak 
belirlediği ifade edildi.

Ziraat Bankası’nın açıklamasının ardından Halkbank da 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde 10 
yıla kadar vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98’e indirdi. 
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"Faiz indirimi 200 bin ek konut satışı getirecek"

Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın konut kredisi faizlerini yüzde 0,98'e indirmesinin 7-8 milyar liralık konut 
satışı getireceğini belirten sektör temsilcileri, bu indirim sayesinde 200 bin ek konut satılabileceğini bildirdiler.
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı 
kararı çok doğru ve akılcı bulduklarını belirterek, kamu bankaları vasıtasıyla yapılacak kampanyadaki faiz 
sübvansiyonunun hem sektörü canlandıracağını hem de fazlasıyla devlete geri döneceğini söyledi.
Durbakayım, "Kamu bankaları tarafından ve en küçük hesapla 250 milyon liralık bir sübvanse yapılarak konut 
kredisi faiz oranlarının yüzde 1,2'den yüzde 0,98'e indirilmesi sonucunda, yaklaşık 7-8 milyar liralık konut 
satışının olacağını öngörüyoruz. Bu iyimser rakamın gerçekleşmesi sonucunda, sadece yüzde 3'lük tapu harcına 
mahsuben devletin kasasına 200 milyon lira girecektir." ifadelerini kullandı.
 
Konut satışlarından elde edilecek KDV ile birlikte devletin elde edeceği toplam gelirin en az 500 milyon lira 
olacağını vurgulayan Durbakayım, ancak en önemli katkının sektöre sağlayacağı sinerji ile genele yaygın bir 
katma değer olacağını aktardı.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, şu ana kadar sürekli 
konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi gerektiğini söylediklerini anımsatarak, faizlerin yüzde 1,35'e 
yaklaşması nedeniyle durgunluk yaşanmaya başlandığını anımsattı.

Tavukçuoğlu, "Konut fiyatları acaba düşer mi, faizlerde indirime gidilir mi gibi kafasındaki soru işaretleriyle 
konut alımında temkinli davranan konut alıcısını harekete geçirecek bir hamle bu. Ancak sektörün daha 
hareketli olmasını istiyorsak bir an önce faizlerin 0,60-0,70 bandında olması gerekiyor." dedi.
Diğer bankaların ve özellikle de özel bankaların da bu kampanyaya destek olmalarını temenni ettiklerini dile 
getiren Tavukçuoğlu, KDV'nin indirilmesi sonucu bu indirimin çok iyi olacağını ve satışları artıracağını bildirdi.
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 "Bu indirimle satışlarda yeni bir rekor sürpriz olmaz"
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirlerin 
konut sektöründe yüzleri güldürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"KDV oranlarının yüzde 18'den 8'e, tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi 
faizlerinin de yüzde 0,98'e düşürülmesi, konut satışlarını kuşkusuz artıracak. Satış ofislerimizde artan 
trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi. Nitekim açıklanan teşvikler 
bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş durumda. Böyle giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi 
bir rekor sürpriz olmaz."

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, inşaatın ülkenin lokomotif sektörü olduğunu 
kaydederek, tüketicinin satın alma eğilimini etkileyen en önemli unsurlardan birisinin kredi faiz oranları 
olduğunu, faiz oranlarının düşürülmesinin satış rakamlarını büyük ölçüde artıracağını vurguladı.

 "500 bin lirada 150 bin lira kar edilecek"
Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, KDV ve tapu harcı indiriminden sonra Ziraat 
Bankası'nın başlattığı, diğer bankaların da peşinden gelebileceğini düşündükleri bu indirimin sektöre ciddi 
hareket getireceğini söyledi.

Şu anda konut kredisi faizlerinin yüzde 1,35'lere kadar çıktığını dile getiren Demir, "Şu anda bu indirim 
sayesinde 100 bin lira kredi çeken birisi toplamda geriye 30 bin lira daha az ödeyecek. Bu da 500 bin lirada 
150 bin lira yapıyor. Bu, müşteriyi çok mutlu edecektir." şeklinde konuştu. Demir, faizlerin yıl sonuna kadar 
0,98'in altına düşmesinin zor gözüktüğünü dile getiren Demir, "Ancak bu indirim bile çok önemli. Geçen 
yıl 1,4 milyon konut satılmıştı. İlk çeyrekte yüzde 15'lik düşüş vardı. Faizler böyle devam etse yıl sonu için 
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dosya

200 bin adetlik düşüş olabilirdi. Ancak bu indirim sayesinde yıl sonunda fazladan 200 bin konut satılır. 
Geçen yılki rakam yakalanır." ifadelerini kullandı.

 "Hem üretici hem tüketici kazanacak"
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, faizlerin düşürülmesinin daralan piyasalara 
çok iyi bir hareket kazandıracağını belirterek, iç piyasada dövizlerdeki ve yüksek faiz nedeniyle konut 
satışlarının ciddi anlamda daraldığını söyledi.
Bu indirimin sadece birinci el satışlar için geçerli olmasını beklediklerini ancak ikinci ellerde de geçerli 
olacağını öğrendiklerini kaydeden Özyurt, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.
Özyurt, "Bu indirimle konut ihtiyacı olup da yüksek faiz nedeniyle bunu erteleyen alımlar harekete 
geçecektir. Hem tüketici hem üretici kazanacak. İnşaat sektöründeki likiditenin artmasıyla diğer 
sektörler de olumlu etkilenecek. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 
15 gibi bir düşüş vardı. Önümüzdeki üç aylık süreçte bunu telafi ederek geçen yılı yakalarız. Geçen yıl 
1,4 milyon konut satılmıştı. Bu şekilde gitseydi yakalayamazdık ancak şimdi geçen yılı yakalayacağımızı 
düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 "İnşaat sektörü tüm sektörlere de hareket getirecek"
Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emir Sarıgül, özellikle hükümetin konut faizlerini yüzde 1'in 
altına çekmesinin, inşaat sektörüne verdiği desteği bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Bu indirimle satışların açılacağını vurgulayan Sarıgül, "Canlanan inşaat sektörünün tüm sektörlere de 
hareket getireceğine inanıyorum." dedi.’’

Kaynaklar:
http://www.haberturk.com/
http://www.posta.com.tr/
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• Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1961 yılında Çorum İlinin Osmancık İlçesinde 
doğdum. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini 
Osmancık İlçesinde tamamladım.1985 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum 
ve Avukatlık stajını bitirdim.1986 yılında Kütahya 
İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladım. 
Bilgi ve görgü artırmak amacı ile 1 sene Belçika'da 
kaldım. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde 
Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundum. 
Kura ile Almus Kaymakamlığına başlayarak daha 
sonra Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar 
İlçelerinde Kaymakamlık yaptım. İçişleri Bakanlığı 
Merkez Teşkilatına Hukuk Müşaviri olarak atandım. 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, 
Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel 
Müdürlüğü, Tunceli Valiliği, Giresun Valiliği, Kırklareli 
Valiliği ve Balıkesir Valiliği görevlerinde bulundum.30 
Mayıs 2016 tarih ve 2016/8864 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle Mardin 
Valiliği görevine atandım.

•  Mardin’e hendeklerin kazıldığı dönemde 
atandınız. O günden bu yana  Mardin’de neler 
yaşandı?

Mardin’e atadığım dönemde birçok zorluklar söz 
konusuydu. Öncelikle terör odakları güzel şehrimizde 
çukurlar açtırarak vatandaşlarımıza hayatı zindan 
etmiş ve ilçelerimizi yaşanamayacak bir konuma 
getirmişti. Hükümetimizin ve devletimizin etkin bir 
şekilde mücadelesiyle  burada terörü bitirme noktasına 
getirdik.  Ülkemize diz çöktürmek isteyenler açtıkları 

çukurlara kendileri gömüldü. Biz bu konuda yaraları 
sarmak, terörün verdiği tahribatı sonlandırmak 
için çalışmalar yaptık. Öncelikle hükümetimizin 
çalışmalarıyla vatandaşlarımızın terör nedeniyle yıkılan 
evlerinin yerine şu an modern yapılara taşınmak 
üzereler. Hem hükümetimiz, hem Valiliğimiz ve hem 
de yerel yönetimler olarak halkımızın yaralarını sadece 
yeni evler yaparak gidermedik. Aynı zamanda sosyal 
boyutlarıyla da inceleyerek gerekli projeleri  hazırladık. 
Akabinde terör odakları bitme aşamasına getirildi. 
Biz bundan sonrası için uzun vadeli planlarımızı da 
yaparak uygulamaya başladık

•  Kayyum atamasıyla Belediye Başkanlığı 
görevini de sürdürüyorsunuz. Bu süreçte neler 
yaşadınız?

Devletimiz terör mücadelesini kırsal ve şehir 
merkezlerinde başarıyla sürdürmekle beraber, terör 
finans lojistik destek sağlayan kişi ve kurumlarla da 
aktif bir şekilde mücadele vermiştir. Bu mücadelenin 
sonunda terörün yanında olan yerel yönetimlere 
kayyumlar atanmış ve vatandaşlara hizmetlerin tam 
manasıyla gitmesine de vesile olunmuştur. Biz de 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne hükümetimiz ve 
devletimizin inisiyatifiyle kayyum olarak atandık. 
Atanmamızın akabinde hizmete susayan şehrimiz 
için yapabileceklerimizi tüm boyutlarıyla inceleyerek 
projeler oluşturduk.  Bütçemizin her kuruşunu 
vatandaşlarımıza hizmet olarak aktardık. 1.5 yıl içinde 
yaptığımız çalışmalar ile hemşehrilerimizin yüzlerini 
güldürdük. Aslında olağan belediyecilik anlayışı ile 
hareket ettik. Şu an ilimizin en ücra kırsal mahallesi 
bile hizmetle tanıştı. 

MUSTAFA YAMAN
Mardin Valisi
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•  Belediyecilik anlamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verir misiniz?

Öncelikle görevi aldığımızda işyerine gelmeden maaş alan kişilerin 
yanı sıra kaynakların da vatandaşlara hizmet olarak geri dönmediğini 
gördük. Ciddi bir borcu da aldığımız süreçte yediden yetmişe tüm 
vatandaşlarımıza hitap edecek çalışmalar yapmak için kolları sıvadık. 
İlimizde yolları olmayan birçok kırsal mahalle söz konusuydu. Bu 
mahallerimize rekor seviyede kaliteli yol yapımı ile hizmet götürdük. 
Ulaşılamayan hiçbir yer kalmasın diyerek yepyeni yollar yaparak en ücra 
yerleri bile ulaşılır kıldık. İlimizin sorunlarını çözmek için alt yapı ve üst 
yapı hamlesi başlattık. En önemli sıkıntılardan birisi olan trafik sorunu 
için gerekli adımları attık. Şu an yapımı bitmek üzere olan Kızıltepe 
Kavşağı Battı Çıktı Projesi bu konuda ciddi bir rahatlama sağlayacak. 
Ayrıca alternatif yollar ile şehir merkezimizi de rahatlatmak için çaba 
vermekteyiz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın sorunlarını onlardan 
dileyerek çözümler ürettik. Gençlerimiz için gençlik merkezi ve bilgi 
evleri yaparak hayata geçirdik. Çocuklarımız için önemli projeler yaptık. 
İlimizde ilk defa yaz spor okulları açarak çocuklarımızı spora teşvik 
ettik. Havuzları da mahallelere götürerek mutlu olmalarını sağladık. 
Kadınlarımızın mutlu olması düşüncesiyle  Kadın ve Gençlik Hizmetleri 
Daire Başkanlığımız durmadan çalıştı. Kadınlarımızın meslek sahibi 
olmaları için  Mardin Büyükşehir Belediyesi  Meslek Eğitim Merkezi’ni 
(MARMEK) kurduk.  Öte yandan ilimizin yeşil bir şehir olması hedefiyle 
de hareket ettik. Park bahçe ve yeşil alan sayısını arttırdık.  Şehir 
girişlerinin güzel olması için protokol yolu çalışmasını bitirdik. Şimdi 
yollarımız ışıklandırmaları ve yeşilliği ile bambaşka bir hale geldi.  Piknik 
ve mesire alanları için de yoğun mesai sarf ettik. İl merkezinde devam 
eden Kamor Yaşam Alanı ve Spor Kompleksi ile nefes aldıracağız. Aynı 
çalışma tüm ilçelerimizde devam ediyor. Kırsal mahallelerimize taziye 
evleri yaptık. İlimizi doğalgaz ile tanıştırdık. İstihdama ve ekonomiye 
katkı sağlayacak 2. Organize Sanayi Bölgesi için aktif çalıştık. Kültür 
ve sanata önem veren belediyecilik anlayışıyla konservatuvarımızı 
kurduk. Sanat  Akademisi ise yakında bitiyor. Eski Mardin’de sokak 
sağlıklaştırmaları yaptık. Eski Mardin’e giden yollara de Dikey Bahçe 
Projesi gibi görsel şölen olacak çalışmalar yaptık. Otopark ve Pazar 
yerleri yapımlarımız devam ediyor. Turizme canlılık katmak için ulusal 
ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Kısacası Mardin 
cazibe merkezi oldu.

•  Sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgi verir misiniz?

Görevi aldığımızda neredeyse hiç sosyal sorumluluk çalışması 
yapılmadığını gördük. Biz hükümetimizin sergilediği sosyal sorumluluk 
politikasını kendimize örnek alarak dokunmadık gönül bırakmamak 
için çalışmalara başladık. Bu noktada öncelikli olarak “mardinmasa” 
birimimizi kurduk. Birimimiz ilimizde 700 kırsal mahallede kanayan 
yaraları sarmak ve kimsesizlere kimse olmak için durmaksızın çalıştı. 
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Yüzbinlerce hemşehrimiz ve ihtiyaç sahipleri 
“mardinmasa” birimimiz ile mutlu oldu. Ekiplerimiz 
aynı zamanda vatandaşlarımız ile bizler arasında bir bağ 
oluşmasına katkı sağladı. Öte yandan Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığımız da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 
unutmadı. Kimi zaman vatandaşlarımızın evlerini 
temizledi. Kimi zamansa kişisel bakımlarını yaptı. 
Gıda yardımları ile hemşehrilerimize destek olduk. 
Engelli kardeşlerimizin de hep yanında yer aldık. 
Şehit ailelerimiz ve gazilerimizi unutmadık. Üniversite 
öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için öğrenci 
çamaşırhanesini açtık. Türkiye’de ilk defa bu konuda 
müdürlük açan Belediye olduk. Çocuklarımızın sporla 
büyümeleri için de hareket geçtik. Kısacası dezavantajlı 
gruplar ilimizde çalışmalarımız ile mutlu oldular.

•  Mardin tarihi ve kültürü ile öne çıkan şehirler 
arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar ile şehre gelen 
turist sayısında değişim oldu mu?

İlimiz farklı kültürlerin bir arada huzur içinde yaşadığı 
kadim bir şehirdir. Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan taşın dile geldiği Mardin turizmin de parlayan 
yıldızları arasında yerini almıştır. Yalnız son birkaç 
yılda terör odaklarının oluşturmaya çalıştığı kaos havası 
gelen turist sayısını etkilemiş ve birçok olumsuzluğu 
da beraberinde getirmişti.  Bu konuda kırsalda ve şehir 
merkezlerinde terörün bitme noktasına gelmesinin 
akabinde biz de çok yönlü olarak konuyu ele alıp 
projeler hazırladık. Sağlanan huzurun akabinde 
dikkatleri Mardin’e çekecek çalışmaları hayata geçirdik. 
Önemli etkinliklere ev sahipliği yaparak Mardin’i tekrar 
hafızalarda diri tuttuk.  Yaptığımız tüm çalışmaların 
geri dönüşleri ise güzel oldu. İlimizde otellerin 
yatak kapasitesi 6 bin 500 olmakla beraber, bu sayı 
misafirhaneleri de eklenince 10 bin olmaktadır.  Hal 
böyle iken bile otellerimiz aylar öncesinden doldu. 
Önümüzdeki birkaç ay için bile otellerimizde yer 
bulmak imkansız hale geldi. Mardinli vatandaşlarımız 
gelen konukları evlerinde ağırlama başladılar. Gelen 
turist sayısında yüzde 400 artış oldu. Daha önce 
terör neticesinde oteller kapanırken, sağlanan huzur 
ve projelerimizle oteller açılmaya başladı. Ayrıca 
sokaklarımız dokunuşlarımızla hergün daha da 
değişiyor ve kalabalıklaşıyor. 

•  Mardin’i yakın gelecekte neler bekliyor?

Artık şehrimizde yaşayan herkes değişimi görmekte 
ve yaşanan değişimle beraber mutlu olmaktadır. Tüm 
hemşehrilerimizin yaşamaktan zevk alacağı bir şehri 
inşa etmek adına çalışıyoruz. Bundan sonrasında 
da Mardin’in beklediği ve istediği projelerimiz ara 

vermeden sürecek. Vizyon çalışmalar ile şehir kendini 
bulacak. İnanıyoruz ki Mardin sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın bildiği bir şehir olacak.

•  Mardin genç nüfusu ile de dikkat çeken bir 
şehir. Gençler için yapılan çalışmalar hakkında da 
bilgi verir misiniz?

Şehrimizde genç nüfus yoğunluğu söz konusudur. Bu 
nedenle ilimizde genç dostu çalışmalar için harekete 
geçtik. İlimizden gençlerimiz için gelişen çağın 
özelliklerini de dikkate alan merkezler yaptık. Bölgenin 
en büyük gençlik merkezini  (2 bin 700 metrekare) 
şehrimize kazandırdık. Yeni gençlik merkezilerimizi de 
ilçelerimizde yakın zamanda bitireceğiz. Onların dünya 
meselelerine hakim olmaları için özel çalışmalar yaptık. 
Bunun yanında gençlerimizi spora  teşvik ettik. Spor 
branşlarında Türkiye başarıları kazanmaya başladık. 
Gençlerimizin sosyal olmalarına imkan tanıyacak 
işlere  imza attık. Kısacası bu şehirde gençlerimiz artık 
çalışmalarımız ile  daha mutlular

•  Son olarak söylemek istediğiniz neler var? 

Biz bu süreçte her zaman yanımızda olan 
hemşehrilerimize, devletimize ve hükümetimize 
teşekkürü borç biliyoruz. Mardin’de sadece alt yapı, 
üst yapı ve sosyal projeler değil;  aynı zamanda 
ülkemiz üzerinde kötü emelleri olan hainlere karşı da 
bilincin uyandığına inanıyorum. 15 Temmuz Darbe 
Girişiminde de dimdik duran şehrimiz bundan sonra 
da her türlü terör girişimini bertaraf edecek, ve huzuru 
hep koruyacaktır. Biz bu özellikleri ile Mardin’e hala 
gelmeyenleri de ilimize davet etmek istiyoruz ve bu 
masal şehrini yerinde görmelerini ümit ediyoruz.  
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Elif Özel
Finansal Analist 
Form Gayrimenkul Değ ve Dan. A.Ş
İç Denetim Uzmanı

FİRMA 
ANALİZİ

Firma analizi, genel olarak firmanın mevcut 
durumunun değerlendirilmesi ve boşluk analizi 
çalışması gerçekleştirilmesi, boşluk analizi ile de 
firmanın gelişmesi için gereken ihtiyaç alanlarının 
tanımlanmasıdır.

FİRMA ANALİZİ NEDEN YAPILIR?

• Yönetimsel Kararlara Işık Tutması:
Bilindiği üzere günümüzde işletmelerde devamlılığın 
sağlanabilmesi için stratejik yönetim şeklinin 
kullanılması zorunlu hale gelmiştir. 

Stratejik Yönetim Nedir?

İşletmenin uzun süreli olarak faaliyetlerine devam 
edebilmesi, sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü 
sağlayabilmesi ve bu rekabet sistemi içerisinde 
ortalamanın üzerinde kar elde edebilmesi için sahip 
olduğu kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıdır.

Stratejik Yönetim Sürecinin en önemli aşamalarından 
birisi ise stratejik analiz çalışmalarının yapılmasıdır.

Stratejik analiz çalışmasının ise en önemli 
adımlarından birisi işletmenin SWOT (güçlü 
ve zayıf yanları, değerlendirebileceği fırsatlar ve 
önündeki tehditler) analizini de içeren Firma Analiz 
çalışmasının yapılmasıdır.

• Yatırımcıların Kararlarına Etkisi:

Hisse senedi alımı, şirket satın alma gibi yatırım 
araçları günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu tür 
yatırımların yapılmasında doğru kararlar alınabilmesi 
için öncelikle objektif bir firma analizinin yapılması, 
yatırım yapılacak firmanın her yönüyle tanınması, 
güçlü ve zayıf yanlarının bilinmesi önemlidir.

• Finansman Temininde Kredi Değerliliğinin 
Ölçülmesi:
Firmaların finansman ihtiyaçların karşılayabilmek 
amacıyla Bankalardan kredi talep etmeleri halinde, 
Bankalar kredi tahsisine ışık tutması amacıyla 
öncelikle firma analizini yaparlar. Firma analizlerinden 
çıkan sonuçların değerlendirilmesi kredi kararlarında 
aktif rol oynar.
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FİRMA ANALİZİ NASIL YAPILIR?
Firma analizi; 

• Finansal olmayan analiz (subjektif kredi değerliliğinin ölçümü)
• Finansal analiz (objektif kredi değerliliğinin ölçümü)

- Finansal olmayan analiz 

İstihbarat yani haber alma, bilgi toplama, araştırma demektir. Firmanın, ahlaki durumunu, hukuki, 
finansal, tecrübe ve girişim yeteneğini saptamak ve izlemek önemlidir. 

Firmanın karşılıksız çek, çek yasaklılığı, protestolu senet, negatif nitelikli bireysel kredi, haciz, icra 
takipleri ve e-haciz kayıtları, ihtiyati tedbir, iflas, vergi, SGK borçları ve ihale yasaklısı bilgilerinin alınarak, 
akıbetlerinin araştırılması en önemli istihbarat kaynaklarındandır.

Firma ile ilişkili olan borçlu, alacaklıları, finansman ilişkisi bulunduğu, ana şirket ve/veya yavru şirketler ile 
ilişkiler incelenir.

Firmanın ortaklık yapısı, büyük ortaklar ve yönetimi, ürün, hizmet, marka stratejisi, firmanın yatırımları, 
firma ile ilgili haber ve yorumlar, sektörde yer alan firmalar, firmanın sektördeki payı gibi bilgileri toplamak 
ve incelemek gerekir. 

Firmanın,  firmanın mal ve hizmet sattığı sektör, bölge ve alıcılardaki olası olumsuzlukların analiz 
edilmelidir. Özellikle alıcı bağımlılığı bulunan firmalarda söz konusu alıcının piyasadaki konumu ve 
firmayla olan ilişkileri izlenmelidir. Firmanın iç ve dış pazar müşteri portföyü, portföyün devamlılığı 
incelenmelidir. 
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Sektör Analizi 
Firmanın içinde bulunduğu ve mal alıp sattığı sektörün analizi yapılmalıdır.
• Teknoloji
• Ürün özellikleri
• Arz ve Talep İlişkileri
• Karlılık Oranları
• Sanayinin Yapısı
• Rekabet Koşulları
• Yasal Düzenlemeler
• Hammadde Bulunabilirliği ve Temini
gibi başlıklar altında sektörü incelemek ve firmanın sektör içerindeki payını irdelemek yerinde olur.

• Finansal Analiz: 

Firmanın mali durumunu faaliyet sonuçlarını ve finansal gelişmesini değerlendirebilmek, gelişme yönünü 
saptayabilmek ve firma ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için mali tablolarda yer alan 
kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içerisinde gösterdikleri eğilimin incelenmesidir.
Firma ile aynı grup içerisinde olan ana firma ve/veya yavru şirketler var ise grubun da konsolide mali 
tablolarının oluşturularak incelenmesi gerekir.

Firmaların finansman durumu ile borç ödeme gücünün incelenmesi gerekir. İşletmenin varlıkları ile borçları 
arasındaki ilişki, dönen varlıkların yapısı sermaye yapısı ve finansman yöntemleri gibi hususlar incelenir. 
İnceleme genellikle işletmenin 3 yıllık verileri esas alınarak yapılır.
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.........İŞLETMESİ......TARİHLİ BİLANÇOSU     2017  2016  2015

AKTİF 
I.DÖNEN VARLIKLAR  
A-Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar
D-Diğer Alacaklar
E-Stoklar
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar Toplamı
II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
AKTİF TOPLAMI

PASİF
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
F- Borç ve Gider Karşılıkları
G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Kaynakları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
III-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
B-Sermaye Yedekleri
C-Kâr Yedekleri
D-Geçmiş Yıl Kârları
E-Dönem Net Kârı
F-Geçmiş Yıl Zararları
Öz kaynaklar Toplamı
PASİF TOPLAMI 
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GELİR TABLOSU        2017  2016  2015

A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt içi Satışlar
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Kârı
7-Kambiyo Kârları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4-Kambiyo Zararları(-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI   
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Mali Tabloların Analize Elverişli Hale Getirilmesi (Aktarma-Arındırma İşlemleri )

Firmalardan alınan mali tablolar, firmanın gerçek durumunu tam olarak yansıtmayabilir.
Firmanın mali yapısını tam olarak yansıtmayan tablolar üzerinden yapılacak analiz yanlış 
değerlendirmelere yol açar.

Bu durumda mali tabloların analize uygun hale getirilmesi için mali tablolar üzerinde aktarma-
arındırma işlemleri  yapılır. Genel olarak aktarma-arındırma işlemlerinin temelini 4 unsur 
oluşturmaktadır.

• Vade uyumsuzluğu: Borç ve alacaklarda vade ayırımı yapılması (1 yıldan kısa-1 yıldan uzun)
Dönen varlıklar içerisinde 1 yıldan uzun sürede tahsil edilebilecek alacakların saptanması vb.

• Nitelik uyumsuzluğu : Değerini yitirmiş varlıkların tespiti, tahsil kabiliyetini yitirmiş 
alacakların Şüpheli Alacak olarak gösterilmemiş olduğunun tespiti, ticari ilişkiden kaynaklanmayan 
borç ve alacaklar ayrılması vb.

• Kayıtların fiili durumla uyumsuzluğu 

• Şeffaflık ilkesinin uygulanması ve mükerrerliğin önlenmesi (özün önceliği ilkesi) : 
Karşılıklı çalışan hesaplar arındırılır. Karşılıklı mahsup edilmemesi gereken hesaplar ayrılır.
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Aktarma Arındırma İşlemlerine Örnekler;
Aktif Hesaplar
Dönen Varlıklar

100-Kasa Hesabı

• Kasada şişkinlik tespit edildiyse;
  Şişkinliğin sebebi bulunabiliyorsa ilgili hesaba aktarımı yapılır.
  Şişkinliğin sebebi bulunamazsa kasa ve öz kaynaklardan karşılıklı olarak indirilir.

• Sermayenin, kaydi olarak ödenmiş gösterilmesi sonucu oluşan kasa yüksekliği tespit edildi ise 
ödenmemiş sermaye hesabına ekleme yapılarak ödenmiş sermayeden indirilir.

• Ortaklarin şahsi harcamalari için çektiği paralardan kaynaklanan muhasebeleştirilmemiş 
tutarlar; cari yilda muhasebeleştirilmiş olması ve geri ödendiğinin tespiti yönünde kanaat oluşması 
durumunda diğer alacaklar-ortaklardan alacaklar hesabına aktarılır, aksi durumda özkaynaklardan 
indirilir.
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Sermaye şirketlerinde, ticari alacaklar 
hesap grubu içerisinde yer alan 

ortaklardan olan finansman ilişkisinden 
kaynaklanan alacaklar  Diğer Alacaklar 

kalemine aktarılır, ödenmeyeceği 
kanaatine varılması halinde  özkaynaktan 

indirilebilir. Şahıs firmalarında ise 
söz konusu alacaklar özkaynaklardan 

indirilir.

Şüpheli Ticari Alacakların tamamı için 
Şüpheli Alacak Karşılığı ayrılmamış olması 

veya hesaplarda Şüpheli Alacak olarak 
gösterilmemiş olmakla beraber alacaklar 
içinde (çekler dahil) tahsili şüpheli hale 

gelmiş alacaklar bulunması halinde tahsil 
kabiliyetini kaybettikleri belirlenenler 

özkaynaklardan indirilir. 

Finans kuruluşlarından kredi almayı 
kolaylaştırmak için düzenlenmiş 

Hatır Bonoları (Finansman Senetleri) 
veya Hatır Çekleri varsa , Alacak 
Senetleri ve/veya Alınan Çekler 

kalemlerinden ve pasifte karşılığının 
bulunduğu hesaptan çıkarılır. 

Karşılığı yok  ise özkaynaklardan 
indirilir.

Taahhüt firmalarında ticari alacaklar 
içerisinde taşeronlara verilen 

avanslar olduğu tespit edilirse, 
istihkakı yapılmış olanlar Yıllara 

Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 
hesabına; istihkakı yapılmamış 

olanlar ise, Hakedişi Yapılmamış 
Harcamalar hesabına aktarılır.

Bilanço incelemesinde sektörel özellikler önem arz eder.
Örneğin;

  Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalarda dönemsellik, mevsimsellik ve bunlarda 
görülen dalgalanmalar bilançonun aktif pasif yapısındaki dengeleri önemli ölçüde etkiler.

  İnşaat taahhüt firmalarında nakit banka kredisinin yüksek olmamasına özen gösterilir. 

  Yıllara yaygın işlerle ilgili hakedişlerin harcamalardan daha yüksek olması gelirlerin 
yüksek olduğu, hakedişlerin zamanında alındığının göstergesi olabilir.

  İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının, hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren  firmaların öz kaynaklarından oransal olarak daha yüksek olması beklenir.

  Avans alarak çalışan firmalarda stoklar yüksek görünse de, yıllara yaygın iş yapılıyor 
olması halinde sipariş usulü çalışma, satışın garantilendiğinin göstergesidir.
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Finansal Tablo Analizi

Finansal tablo analizi genellikle 4 başlık altında incelenmektedir.
• Trend Analizi (Eğilim Yüzdesi)
• Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Tablolar)
• Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi)
• Oran Analizi

• Trend Analizi (Eğilim Yüzdesi) 
Birbirini izleyen dönemlere ait verilerdeki artış ve azalışların  %  olarak gösterilmesidir. Birbirini 
izleyen dönemlere ait finansal tablolarda, temel yıl olarak tablo serisinin ilk yılı kabul edilerek izleyen 
yıldaki yüzdesel gelişim trendi bulunur.
Değişimde enflasyonun etkisini de hesaplamak önemlidir.

• Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi)
Birbirini izleyen tarihlerde düzenlenen finansal tablolarda yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin 
incelenmesi ve bu değişikliklerin değerlendirilmesidir. Bu yöntem ile incelenen firmanın ve finansal 
yapısının gelişme yönü hakkında bilgi sahibi olunur.

• Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi)
Aynı döneme ait finansal tabloda yer alan kalemlerin, toplam içerisindeki ve ana hesap içerisindeki 
oransal ağırlığını belirler. Bulunan değerler benzer firmaların verileriyle karşılaştırma yapılabilir.. 
Ayrıca finansal yapıda meydana gelen değişikleri de bu şekilde izlemek mümkündür. 

• Oran Analizi
Finansal tablo analizinde sıklıkla ve önemli ölçüde kullanılan yöntem olup, firmanın finansal tablo 
kalemlerinin birbirleriyle oranlarının bulunmasıdır. 

Likidite oranları, devir hızı oranları, mali yapı oranları, karlılık oranları ve piyasa değeri oranları 
gruplamaları mevcuttur. Bulunan sonuçlar genel standartlarla, firmanın geçmiş verileriyle, diğer 
firmaların verileriyle karşılaştırılarak firma hakkında değerlendirme yapılır. 
Analizde firmanın borç ödeme yeteneği, mali bünyesi (finansal yapısı), karlılığı, iktisadi değerlerini 
etkin biçimde kullanıp kullanmadığına ilişkin sorulara ışık tutacak oranları kullanmak önemli bir 
husustur. . Çeşitli oranların hesaplanması, analiz için yeterli değildir. 

Oran analizinde, 
sektörel özellikler 

ile benzer firmaların 
yapısı da  dikkate 

alınarak oranların 
analiz edilmesi ve doğru 

şekilde yorumlanması 
önem arz etmektedir. 

“ “
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• Likidite Oranları
Bu oranlar dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı 
kaynaklar arasındaki ilişkileri ve uyumu ortaya 
koymak suretiyle, firmanın likidite yapısının 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. (Net işletme 
sermayesi, cari oran, likidite oranı vs.)

• Devir Hızı Oranları: 
Firma varlıklarının, faaliyetlerine katkısını ölçen 
oranlardır.  (Alacakları tahsil süresi ve devir hızı, 
borçların ödeme süresi ve devir hızı, stok devir hızı 
vs)

• Mali Yapı Oranları: 

Firmanın  borçlanma düzeyi, finansman yapısı, 
özvarlıkları ile yabancı kaynaklarının ilişkisi hakkında 
değerlendirme sunan önemli oranlardır. (Finansman 
oranı, finansal kaldıraç oranı (borçların aktife oranı 
vs)

• Karlılık Oranları: 

Firmanın karlılık düzeyinin ölçülmesidir. Karın, 
satışlar ve öz kaynaklarla,  aktif ile ilişkisi hakkında 
değerlendirme yapılmasına, karlılık açısından 

firmanın içinde bulunduğu sektör ve rakipleri ile 
karşılaştırılmasına olanak verir. (Mali rantabilite, ciro 
rantabilitesi vs)

• Piyasa Değeri Oranları: 
Firmanın hisse senetlerinin durumunu gösterir. 
Firmaya  yatırım yapacak olanlar için firmanın piyasa 
içerisindeki durumu önemlidir. Piyasa içerisinde 
firmaların durumunu değerlendirmek için piyasa 
değeri oranları kullanılır.  

-  Fiyat / Kazanç Oranı (F/K Oranı) : 

Hisse Başına Kar = Net Kar / Hisse Senedi Sayısı,                
F/K Oranı=Hisse Senedi Piyasa Fiyatı/ Hisse Başına 
Kar      
                                                                       
- Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı (PD/
DD Oranı): 

Hisse Başına Defter Değeri = Toplam Öz kaynak / 
Ödenmiş sermaye,
PD/DD=Bir Hisse Senedi Fiyatı /Bir Hisse Senedi 
Defter Değeri
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Firma Analiz Sonuçları

Sonuç olarak firmanın finansal ve finansal olmayan analizi yapılarak birlikte değerlendirilmelidir. Firmanın 
tüm yönleri ile tanıtılarak, inceleme sonuçlarının rapor haline getirilmesinin, verilecek yönetimsel kararlara, 
yatırım kararlarına ışık tutması bakımından ve finansman temininde kredi değerliliğinin ölçülmesi açısından 
önemli bir argüman olarak dikkate alınması faydalı olacaktır.

Sonuna kadar gelmişken biraz da, kaynaklar bölümünde belirttiğim, borsa ile ilgili sitelerden aldığım bilgiler 
ışığında, borsada şirket analizine kısa bir giriş yapmak istiyorum

Borsada Şirket Analizi

Borsada iki  türlü analiz yapılmaktadır. 

Birincisi yukarıda belirtilen ve temel analiz denilen finansal tablo analizidir.

İkincisi de  teknik analiz'dir.

Teknik  Analiz :

Dış etkenleri göz önünde bulundurmayarak sadece piyasa verileriyle hareketle, objektif olarak geçmişten 
günümüze fiyat hareketleri ile piyasaların ve fiyatların şu andaki durumunu anlamamıza yarayan bir analiz 
yöntemidir.

• Temel Trendler : 1-Boğa Piyasası 2-Ayı piyasası 
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1-Boğa Piyasası :

Üç aşamadan oluşur. 
1.aşama durgun piyasanın değiştiğini anlayan akıllı yatırımcıların değeri çok altında satılan hisseleri toplama 
aşaması 
2.aşama Ekonomik verilerin iyileştiği ve işlemlerin arttığı safha, burada teknik analizin en çok kazanç 
sağladığı seviyedir.
3.aşama ise işlem hacminin arttığı ve herkesin piyasada olduğu aşamadır.

2-Ayı Piyasası : 

1.aşama Boğa piyasasının son evresinden sonra oluşan safhadır.
2.aşama ise bu piyasada panik atak durumlarıdır. Alıcı seviyesi azalır, Satıcılar ise aceleci davranarak eldeki 
mevcutlarını çıkarma pozisyonuna geçer. 
3.aşama panik sonrası yatay seyreden piyasa küçük de olsa alışların başlamasıyla kendini gösteren safhadır.

• İkincil Trendler :Temel trendleri durduran reaksiyon trendleridir .Üç hafta ve bir kaç ay arasında 
oluşurlar

• Küçük Trendler :Kısa süreli oluşan yanıltıcı trendlerdir. Bunlar grafikle ifade edilirse;  Line  Grafik, 
Bar Grafik, Mum Grafik, Sıfır Çarpı olarak ifade edilebilir. Trendler test edilerek sınanır, yani Kırılma, 
Destek; Direnç seviyeleridir. Bu işlemlerle piyasa yönü tespit edilir.

Kaynaklar:
http://www.spfinans.com
http://borsatekniklerim.blogspot.com.tr
http://ekonomihaberleri.co/borsa-haberleri



Aldığı Nobel Ödülü ve Başarılarıyla Göğsümüzü Kabartan Türk

Azİz Sancar
Türkiye’nin gururu olan isimlerden biri olan Aziz Sancar hakkında ne kadar şey 
duyduğunuzu bilemiyoruz ama Nobel Ödüllü kişiliği daha yakından tanımanız 

gerektiğini düşünüyoruz. Zira o hem yaşam öyküsü hem çalışkanlığı hem de 
başarıları ile okunup öğrenilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.

Kazandığı Nobel Ödülü ile göğsümüzü kabartan 
Aziz Sancar, bir akademisyen, moleküler biyolog, 
biyokimyager ve bilim insanıdır. Atatürk’e olan 
hayranlığıyla da tanınan ünlü isim, tıp eğitimini 
İstanbul’da tamamladıktan sonra Amerika’ya gitmiş 
ve çalışmalarına orada devam etmiştir.

DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalarla 
ün kazanmış, uzun yıllar boyunca kendisini 
bilime adamasının en büyük meyvesini 2015 
Nobel Kimya Ödülü ile almıştır. Hem Amerika 

hem de Türkiye vatandaşı olan Aziz Sancar, 
Atatürkçülüğüyle de dikkat çekmiş, ülkenin 
ilerlemesi için yaptığı konuşmalarla sayısız 
insanın hayranlığını kazanmıştır. 8 Eylül 1946’da 
okuma yazma bilmeyen ama eğitime önem veren 
Abdülgani-Meryem çiftinin çocuğu olarak dünyaya 
gelmiş Aziz Sancar. Mardin’in Savur ilçesinde 
doğan Sancar, orta gelirli ailenin 8 çocuğundan 
yedincisiymiş. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin’de 
tamamladıktan sonra 1963’te İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne girmiş.
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Aslında gençlik yıllarında futbola meraklı olan genç, 
top peşinde koşmak yerine fikir değiştirerek tıp 
okumuş. Ve hepimizin gördüğü üzere bu kararıyla 
oldukça yerinde bir karar vermiş.

1969’da üniversiteden birincilikle mezun olan Aziz 
Sancar, bu başarısını zekasıyla birlikte çok çalışmasına 
borçluymuş. Mezuniyetinin ardından doğduğu yere 
geri dönen çiçeği burnunda doktor, 2 yıl boyunca 
Savur’da bir sağlık ocağında hekimlik yapmış. Daha 
sonra aldığı burs (NATO-TUBİTAK) ile 1971’de Johns 
Hopkins Üniversitesi’ne ardından da Dallas Teksas 
Üniversitesi’ne gitmiş. Burada moleküler biyoloji 
dalında doktorasını yapan Sancar, daha sonra Yale 
Üniversitesi’nde DNA onarımı dalında doçentlik 
tezini tamamlamış.

Dallas Teksas Üniversitesi’ndeyken danışmanı Caude 
Rupert ile birlikte fotoliyaz denilen bir geni klonlamış, 
genetik mühendisliğiyle bakterilerde yüksek oranlarda 
çoğalmasını sağlamış. İşte bu çalışmasıyla Sancar, önce 
yüksek lisans daha sonra da doktorasını yapabilmiş. 
DNA onarımı, kanser tedavisi, hücre dizilimi ve 
biyolojik saat üzerinde çalışmalarına devam eden 

Aziz Sancar, 400 civarında bilimsel makale ve 33 
kitap yayımlamış. Başarılı olana kadar gece gündüz 
demeden çalışmaya devam etmiş. Anlayacağınız; 
Nobel Kimya Ödülü’nü almayı gerçekten hak 
etmiş Türk bilim insanı. Pek çok kez başarısızlıkla 
karşılaşmasına rağmen uğraşmaktan vazgeçmeyen 
Aziz Sancar, az sonra göreceğiniz sözlerinde de çok 
çalışmanın ne kadar gerekli olduğunu vurgulamış. 
2001 yılında Amerikan Kimya Cemiyeti’nin verdiği 
Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülü’nü almaya 
hak kazanan azimli kişilik, 2005 yılında da ABD 
Ulusal Bilimsel Akademisi’ne seçilen ilk ABD’li Türk 
olmuş.

Bu ödülün ardından Amerika’da okuyan Türk 
öğrencilere yardım etmek ve Türk-Amerikan 
ilişkilerini iyileştirmek adına Aziz&Gwen Sancar 
Vakfı’nı kurmuş. Tam da bu noktada size vakfın 
isminde de geçen Gwen’in; Aziz Sancar’ın biyokimya 
profesörü olan eşi Gwen Boles Sancar’dan geldiğini 
söylemek isterim. Vakıf ile KuzeY Carolina’da Carolina 
Türk Evi isminde bir öğrenci misafirhanesi açan çifte 
vatandaş Aziz Sancar, 2006’da da Türkiye Bilimsel 
Akademisi’nin asli üyeleri arasına katılmış.
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DNA’nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla 
2015 yılında Paul Modrich ve Tomas Lindahl ile 
birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülü alan Aziz Sancar, 
bu sırada yaptığı konuşmayla da etrafında hayranlık 
uyandırmış. Çünkü başarılı bilim insanı, madalyayı 
ve sertifikayı alırken bu başarısını, Atatürk’ün ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı eğitim devrimine 
borçlu olduğunu dile getirerek, daha sonra ödüllerini 
Anıtkabir’e bağışlamış.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı 
törenle Nobel Kimya Ödülü madalya ve sertifikasını 
Anıtkabir’e takdim eden saygın kişilik, daha önce 
de pek çok ödüle layık görülmüş. 1984’te ABD 
Ulusal Bilim Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü, 1990’da 
Amerikan Fotobiyoloji Derneği Ödülü, 1995’te 
ABD Sağlık Enstitüsü Ödülü, 1997’de TUBİTAK 
Bilim Ödülü, 2007’de Vehbi Koç Ödülü bunlardan 
bazılarıdır.

Geliştirdiği “maxicell” tekniği ile bulup isim verdiği 
“excinuclease/excision nuclease” terimleri Oxford 

Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü’ne giren 
Aziz Sancar, Kuzey Carolina Üniversitesi’ndeki 
çalışmalarına devam etmektedir.

Kanser tedavisinde “ritmik saat” buluşuyla tüm 
dünyanın dikkatini çeken Aziz Sancar, bundan daha 
önce de “sirkadiyen saat” çalışmalarıyla ödüller almış. 
Buluşlarıyla, kanser tedavisinde önemli bir rolü olan 
DNA onarımı üzerindeki çalışmalarıyla kayda değer 
bir yol kat etseler de bunun henüz kanseri tedavi 
etmek için yeterli olmadığını belirtmiş.

Göğsünü gere gere Türk olduğunu ifade eden Aziz 
Sancar, milletiyle gurur duyduğunu her zaman dile 
getiriyor. Ve o bu sözüyle sayısız insanın düştüğü 
hataya düşmememiz gerektiğini söyleyerek, 
kibirlenmeden kendimizle iftihar etmemizin önemini 
vurguluyor.

Aziz Sancar Nobel Ödülü Alırken

Nobel Ödülü’nü 
Anıtkabir’e Bağışladı
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Evet, millet olarak göğsümüzü kabartan Aziz Sancar bunu yalnızca Nobel Kimya Ödülü ile değil, davranış ve 
düşünceleri ile de hak etmektedir. Ülkesinin kalkınması için çalışmalarına devam eden başarılı bilim insanı, 
bu zamana kadar yaptığı konuşmalarıyla da “anlayanlara” gayet iyi dersler vermiştir.

Aziz Sancar Sözleri

Bütün enerjinizi işinize verin. 
Bilim Öğrenmeye çalışın. Günlük 
dedikodularla, politikalarla uğraşmayın.

Ben öğrenciyken günde 18 saat 
çalışırdım. Gazeteler yazmıştı, çok 
zaman gecelerimi labaratuvarda 
geçirdim. Çalışmak kendimize, ailemize, 
milletimize vatan, namus borcudur.

Saygı istiyorsanız, önce kendinize 
saygı göstereceksiniz. Herkesten üstün 
değiliz ama kimseden de aşağı değiliz. 

Kendimizle iftihar edelim ki başkası 
da bize saygı göstersin.

Kaynak : www.paratic.com
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ANNELER GÜNÜ
Birçok ülkede her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanmakta; o gün annelerin 
toplum ve insanlık hayatındaki kutsal yeri ve önemi anlatılmaktadır. Böylece insanlık ailesinde ortak bir 
anneler bayramı doğmuş bulunmaktadır. 
                              
Anneler Günü kutlamalarının kökeni Eski Yunan uygarlığına dayanıyor. Yunanlılar Tanrıların annesi adına 
bahar aylarında kutlama yaparlardı. 1600'lü yıllarda İngilizler Annelerin Pazar'ı diye bir gün kutlarlardı. 
İngiliz anneler için düzenlenen kutlamalar Paskalya'dan sonraki ilk kırk gün içinde gerçekleşirdi. Bu 
dönemde İngiltere'de varsıl ve yoksul arasında büyük bir uçurum vardı ve yoksullar köle gibi çalışmak 
zorundaydılar. İş şansı uzakta olduğu için, hizmetçiler genellikle efendilerinin evlerinde yaşamak 
zorundaydılar. Annelerin Pazar'ı denilen günde, hizmetçilere izin verilir, onların anneleriyle zaman 
geçirmeleri desteklenirdi. Annelik Keki denilen bir tatlı pişirilir ve kutlama ruhunu desteklerdi.

ABD Anneler 
Günü'nü ilk 

olarak 1872'de 
Julia Ward 
Howe'un 
önerisiyle 

kutladı

“
“
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Hristiyanlık Avrupa'ya yayıldıkça, bu kutlamalar Anne Kilisesi'ne saygı gösterilerine dönüştü. Bakire 
Meryem'i anmaya yönelik bu kutlamalarda, hayat veren ve koruyan gücün önünde eğiliniyordu. Böylece 
Annelerin Pazar'ı, kilisenin kanatları arasında eritildi. İnsanlar kilisenin de desteğiyle annelerini 
onurlandırmaya başladılar.

ABD Anneler Günü'nü ilk olarak 1872'de Julia Ward Howe'un önerisiyle kutladı. Bu kutlamada, barış dolu 
bir yaşam fikri öne çıkarılıyordu. Bayan Howe, Boston'da anneler günü toplantıları düzenlemeye başladı. 
Anneler barışın simgesi olarak görülüyordu.

Daha sonra, Amerika'nın Philadelphia şehrinde yaşayan orta halli bir ailenin kızı olan Jarvis,. 1906 yılında 
annesi öldüğü zaman hayatının en büyük yıkıntısına uğradı. Ona öyle geliyordu ki, annesinin ölümünden 
sonra dünyanın bütün düzeni bozulacaktır. Kendisini bu karanlık düşünceye kaptıran genç kız, bütün 
bir yılı üzüntü içinde geçirdi. Annesi 1906 yılının 6 mayıs günü ölmüştü. Jarvis 1907 yılının 6 mayısında 
bütün yakın arkadaşlarını toplayarak annesini andı ve her yılın 6 mayısını annesinin günü olarak kutlamayı 
arkadaşlarına teklif etti. Arkadaşları bu düşünceyi kabul ettiler. Derken o çevrede Jarvis'in propagandası 
sonucu, her mayıs ayının ikinci pazarı anneler günü olarak kabul edildi. 
Bu akım kısa bir süre içinde haklı taraftarlar buldu. 1912 yılında Teksas valisi, bu akımı resmî bir niteliğe 
kavuşturdu. 

Her yılın mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kabul edildi. Böylece anneler günü doğmuş 
oldu. Kısa süre içinde bütün Amerika eyaletleri, her yılın mayısının ikinci pazar gününü Anneler Günü 
olarak kabul ve ilân ettiler.

Anneler Günü düşüncesi, kısa zamanda, Avrupa'ya ve Uzak Doğu'ya geçti. 1923 yılında, başta Almanya 
olmak üzere, birçok Avrupa ülkeleri, anneler için yılın bir gününü adamayı uygun gördüler. Böylelikle 
duygulu bir genç kız olan Jarvis'in fedakarlığı, aradan yirmi yıl geçmeden, birçok ülkede de bir gelenek 
halini aldı. 

Anneler gününde, her çocuğun, annesine, gücü yettiği ölçüde, bir armağan vermesi, o günün yerleşmiş ve 
çok güzel bir geleneğidir.

Bu yeni geleneğe benzer törenler eski çağlarda da vardı. İlk çağlarda Tanrıların Ulu Anası Rhea için 
15 Mart’ta yapılan şenlikler bir çeşit anneler günü sayılırdı. Bu âdet o çağda Anadolu'da çok yaygındı. 
Sonraları Hristiyanlar da buna benzer törenler yapmaya başladılar. O gün çocuklar, kilisedeki törenden 
sonra, annelerine armağanlar verirlerdi.
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Ülkemizde Anneler Günü
1956’da yayınlanan bir kararname ile her yılın mayıs ayının ikinci pazar günü Türkiye'de 

de Anneler Günü olarak kabul edildi. Bu kararnamenin bir hatırası olarak o yıl, Atatürk'ün 
annesi Zübeyde Hanım'ın resmini taşıyan bir hatıra pulu çıkarıldı. 

Anneler Günü'nün en önemli özelliği, o gün, millet, aile 
ve insan olarak, annenin değerini belirtmektir. Anne, 
insanlık hayatında, bir benzeri daha bulunmayan kutsal 
bir varlıktır. Başka hiçbir varlık onunla ölçülemez ve ona 
benzetilemez, 

ATATÜRK'ÜN ANNESİNİN MEZARI BAŞINDAKİ 
KONUŞMASI

VALİDEMİN RUHUNA VE BÜTÜN ECDAT RUHUNA 
MÜTEAHHİT OLDUĞUM VİCDAN YEMİNİNİ 
TEKRAR EDEYİM.

VALİDEMİN MEDFENİ ÖNÜNDE VE ALLAH'IN HUZURUNDA AHT VE PEYMAN EDİYORUM. BU 
KADAR KAN DÖKEREK MİLLETİN İSTİHSAL VE TESBİT ETTİĞİ HÂKİMİYETİN MUHAFAZA VE 
MÜDAFAASI İÇİN İCAP EDERSE VALİDEMİN YANINA GİTMEKTE ASLA TEREDDÜT ETMEYECEĞİM.
HAKİMİYETİ  MİLLİYE UĞRUNDA CANIMI VERMEK, BENİM VİCDAN VE NAMUS BORCUM OLSUN.

Anne, dünyanın en mukaddes varlığıdır. Bu nedenle bir insanın ebeveynleri mukaddesatını oluşturur. 
Mukaddes olan değerli olan demektir. Annenin değerini anlamak, o değere paha biçmek mümkün değildir. Tek 
başına annelik bile biyolojik açıdan ele alındığında dahi büyük fedakarlıklar gerektirir.

Annelik hissi, kadını yücelten en önemli hislerden biridir. Anne olmak, dünyayı değiştirmektir. Anne olmak, 
fedakarlık ister, cefakarlık ister. Merhamet ve sevgi anneyi dolduran hislerdir. Bütün bunlarla beraber annenin 
değerine paha biçmek, annenin bir günü olsun demek manasızdır.
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Anneler gününü, annelerin de hatırlanması gerektiğinden değil, annelerin hiç unutulmamasından hareketle 
gerçekleştirilmelidir.

Annelere sorarsak, onların bir güne bile ihtiyaçları yoktur. O gün bile evlatları için çalışıp didinirler. Anne 
varsa, dünya var. Anne gülerse, dünya güler. Anne sevinirse, dünya mutluluktan uçar.

FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş OLARAK ÇOCUKLARIMIZA 
VE BİZE YAPTIĞINIZ HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. SİZİ YÜREĞİMİZİN TÜMÜYLE 
SEVDİĞİMİZİ BİLMENİZİ İSTİYORUZ. TÜM KADINLARIMIZIN, ANNELER GÜNÜ YÜREKTEN 
KUTLUYORUZ.

Kaynaklar: 
https://www.dersimiz.com

http://www.derszamani.net
https://m.bianet.org
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KADİM ŞEHİR

MARDİN
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Adeta açık hava müzesini andıran Mardin; 
mimari, etnogafik ve görsel değerleri 
ile zamanın durduğu izlenimini veren 
Güneydoğu'nun şiirsel kentlerinden 
biridir. MÖ. 4500'den başlayarak yerleşim 
gören ve Artuklu devletine başkentlik 
yapan Mardin; Subari, Hurri, Sümer, 
Akad, Mitani, Hitit, Asur, İskit, Babil, 
Pers, Makedonya, Roma, Bizans, Arap, 
Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı gibi birçok 
medeniyetin hüküm sürdüğü kadim bir 
şehirdir.  

Mardin’in fiziki yapısı ve mimari dokusu, 
tam anlamıyla 12. yy’dan itibaren 
Artuklular döneminde gelişip biçimlenir. 
Artukluların izlerini Mardin’de hemen 
her yerde görmek mümkündür. Kentin 
başyapıtı olarak nitelendirebileceğimiz Ulu 
Cami’nin minaresi buradaki taş işçiliğinin 
mükemmelliğini ortaya koymaktadır. 
Şehidiye Camii, Şeyh Çabuk Camii ve 
Hatuniye Medresesi de Artukluların 
Mardin’deki mimari miraslarından… 
Tüm ihtişamıyla günümüze kadar ulaşan 
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Kasımiye Medresesi, Anadolu’daki nadir 
Akkoyun dönemi eserlerinden birisi. 
Artuklu mimarisiyle inşa edilen medrese, 
eğitim verdiği dönemde bölgenin en 
önemli eğitim merkezlerindendi. 

Mezopotamya'nın eteklerinde nazlı 
bir gelin gibi süzülüyor Mardin... 
Mezopotamya'nın koynunda bir gerdanlık, 
çıplak yamaçları süsleyen paha biçilmez 
bir mücevher Mardin için ‘gündüzü 
seyranlık, gecesi gerdanlık’ derler. Taşın 
dile geldiği; taşın söz olduğu, şiir olduğu, 
hayat olduğu şehirdir Mardin. Taş 
konuşur mu diye sorarsanız, bu sorunun 
cevabı Mardin’de evettir, hem de yalnız 
konuşmakla kalmaz, şarkı da söyler, şiir 
de okur ve en hepsinden önemlisi Allah’ı 
anar! Artuklular’dan miras Zinciriye 
(Sultan İsa) Medresesi’nin girişi bu 
cevabın güzel ve önemli bir kanıtı. Damla 
şeklindeki motifler içerisine Allah’ın 99 
isminin işlendiğini, girişin iki yanındaki 
gözyaşı biçiminde istif edilmiş yazılardaki 
estetik kaligrafi sanatının şaheserleri.
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Taş öylesine önemli ki Mardin’de ev mimarisinde süslemeden diğer sistemlere kadar neredeyse bütün 
yapı elemanlarını taştan yapılmıştır. Mardin evlerine karşıdan veya kaleden bakıldığı zaman, bu evler 
birbiri üstüne yığılmış şekilde görülmektedir. Mardin evlerinin en önemli en ilginç özelliklerinden 
biri, hiçbir evin gölgesinin birbiri üzerine düşmemesidir. Mardin evlerinin altına yapılan ve ‘abbara’ adı 
verilen kısalı uzunlu geçitler bulunur. 

Mardin farklı dinlere ve ırklara mensup insanların bir arada kardeşçe yaşadığı kiliseleri ve manastırları 
bünyesinde barındıran bir şehirdir. Mardin, Hristiyanlık tarihinin önemli merkezlerinden birisidir. 
Deyrulzaferan Mardin’in en eski Süryani manastırlarından. M.S. sonra 5. yüzyılda inşa edilen 
Deyrulzafaran Manastırı, muhteşem mimarisi yanında Süryani Kilisesi’nin önemli merkezlerinden 
biridir. 1932’ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah yeriydi.
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Kentin en önemli tarihi yerlerinden birisi de Güneydoğu’nun Efes’i olarak adlandırılan Dara Antik 
Kenti’dir. Pers, Yunan, Roma ve Bizans yerleşimlerinin bir arada bulunduğu Dara’da surlar, agora ve sütunlu 
cadde, tarihi köprü, sarnıçların yanı sıra mozaikli yapı,  Perslerle yapılan savaşta kullanılan surun dışındaki 
hendek, nekropol alanı ve mezarlık alanındaki kümbet bulunmaktadır.

Mardin eşsiz mimarisi ve özgün kentsel dokusuyla korunmaya değer çok önemli mimarlık örneklerini 
günümüze kadar koruyarak ulaştırabilmiş nadir şehirlerden birisidir. Çan sesinin ezan sesine karıştığı 
Türkçe’nin, Arapça’nın, Kürtçe’nin, Süryanice’nin bir arada konuşulduğu, dünyaya örnek gösterilebilecek 
hoşgörü ve güven ortamına sahip Mardin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almaktadır. 
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ANNELER 
GÜNÜNÜZ 

KUTLU 
OLSUN...



Ramazan kamerî takvimin dokuzuncu ayıdır. Öteden 
beri farklı din ve kültürlerde ibadet ve perhiz tarzı 
bilinen oruç, Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye 
hicretinin ikinci senesinden itibaren düzenli olarak 
bu ay içinde tutulmaya başlamıştır. Bundan sonra 
Ramazan, Müslümanlar için bambaşka bir anlam 
kazanarak zamanın merkezine yerleşmiştir: Ramazan, 
senenin sadece bir ayı değil, bütün bir ömrün kendine 
doğru aktığı bir başlama noktası haline gelerek 
hayatımızı tanzim etti.

Oruç, bütün ibadetler arasında göreceli olarak 
meşakkatlidir. Temel gereksinimiz olan yemek, içmek 
ve cinsel arzularla aramıza mesafe koyarak Allah'a 
yaklaşmak, O'nu tanımak isteriz bu ibadette. Üstelik 
bunu yaparken hiçbir dış baskı veya görünür mücbir 
sebep de yoktur. Sağlıklı ve yetişkin bir bireyin 
tamamen kendi hür irade ve seçimiyle yerine getirdiği 
bir ibadettir oruç. Ramazan'ın sıcak günlere geldiği 
vakitleri hesaba katarsak, oruç tutmak tam bir zihin 
ve irade terbiyesine dönüşerek, hayatla irtibatımızı 
yeniden inşa eder. Meşakkatli bir ibadetin ifade 
edildiği Ramazan'ın bir şölen ve bayram havasında 
karşılanması ise derin bir entelektüel idrak ve 

samimiyetin delilinden başka ne olabilir ki? İnsanlar 
çetin bir ibadeti hala 'Bayram' gibi karşılayabiliyorsa, 
hayata ve insana dair umutlar bitmemiş demektir. 
İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde kendine 
mahsus isimlerle yâd edilen Ramazan, asırlarca değişik 
kültürlere ve zengin bir insanlık tecrübesine şahitlik 
eden geniş Anadolu coğrafyamızda gerçek unvanını 
bulur: On bir ayın sultanı! 'On bir ayın sultanı' deyimi 
bilginlerin ve hocaların talim ve öğretimiyle tespit 
edilmiş bir kavramlaştırma olamaz; öyle olsaydı bu 
kadar derinimizde yer bulamaz, hemen bir kenara 
itilirdi. Yaşlı-genç, kadın-erkek, zengin-fakir bütün 
bir toplum olarak Ramazan'a 'On bir ayın sultanı' 
dedik. Bu isimlendirme ortak aklımızın bir ve derin 
sezgimizin bir ürünüdür ve bu nedenle Ramazan 
hepimizindir.

KENDİNİZİ YENİDEN KEŞFEDİN
Ramazan cömert ve lütufkar bir 'sultan' gibi gelerek 
yaşadığımız dünyayı yeniden inşa eder. Temizlik 
yeniden tanımlanır bu ayda. Maddi temizlikle 
koşullanmış aklımızı, gerçek temizliğin insana zıt 
ve hakikate aykırı düşünce ve ahlaktan arınmak 
olabileceğini hatırlatır. Bize kim olduğumuzu yeniden 

HOŞGELDİN ON BİR AYIN SULTANI
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sorar On bir ayın sultanı! Unvan ve statülere aşina 
zihnimiz kimliğimizin dara derin bir insanlıkta 
bulunabileceğini fark eder bu bereketli ay içinde. 
Daracık çevrelerle sınırlanmış yakınlıklarımız ve 
ilişkilerimiz Ramazan'da nihai sınırlarına ulaşır. 
'Evrensel bir insan' olarak kendimizi yeniden 
keşfetmemizin kapılarını açar bize On bir ayın 
sultanı! Mahalle aralarında, bir işyerinde, yerin 
altında maden ocaklarında veya memleketini 
bekleyen askerlerce sınır boylarında kurulan 
bereketli sofralarda fark ederiz ki, her insan 
bütün insanlığın bir parçasıdır ve kimsenin 
kimseye üstünlüğü yoktur. Allah, hepimizi eşit 
yarattı; yegane üstünlük ölçütü, gerçek insanlık 
değerleri demek olan Allah'a iman, ahlak ve öteki 

görevlerimizle sınırlıdır. İnsan itibarını bu ay 
içinde bulur, tabiat bu ay içinde yeniden keşfedilir. 
Tabiatın bize kardeş olduğunu ve bütün tabiatın 
Allah'ın bir emaneti olduğunu fark ederiz. Yemek 
ve içmekle araya koyduğumuz mesafe, var olmanın 
ekmek savaşından daha ulvi maksatları olabileceğini 
düşünmemizi sağlar. İnsan bu ay içinde Allah'ı 
tanıyarak varlığı idrak eder ve varlığın anlamını 
yeniden keşfederek hayatın maksadına bir adım 
daha yaklaşırız. Biz de eslafımızdan öğrenip 
ahfadımıza miras bırakacağımız bir hürmet ve 
muhabbetle karşılayalım Ramazan'ı. Ayların sultanı 
ve bizim öğretmenimiz olan Ramazan, hoşgeldin, 
safalar getirdin, bereket ve lütuflarını yağdırsın 
Mevla tüm insanlığa ve ülkemize!
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HZ. PEYGAMBER'İN HAYATI VE AHLAKI

Emin Olmak: İnsanlara karşı hainlik etmemek, kimseyi kandırmamak Müslümanın temel özelliğidir.
Hz. Peygamber'in insanlar arasında ayırıcı özelliği, 'Emin' yani güvenilir olmaktı. Güvenilir olmak, 
insanlara itimat etmek ve insanların kendisine itimat etmesi, çocukluğundan beri onun bir ahlakıydı. Bu 
nedenle ona ismiyle birlikte 'emin' lakabı verilmişti.

İnsanlar onu 'emin' diye tanımış, en özel işlerinde ve sırlarında ona güvenmişlerdi. Hz. Peygamberimiz, 
hiçbir zaman bu güveni boşa çıkartmamıştı.

'Emin olmak' peygamberliğin bir özelliğidir ve bir peygamber ahlakı olarak bize kalmıştır. Hz. 
Peygamber'e emin diyenler yalnızca Müslümanlar değildi; Peygamberlik gelmeden önce Mekkeliler, ona 
bu ismi vermişti. Hz. Peygamber, her kim olursa olsun kimsenin emanetine hainlik etmemiş, kimseyi 
aldatmamıştı. Bu nedenle müminler çocuklarına Muhammed ismini 'Emin' lakabıyla birlikte verirler. 
Bilirler ki, emin bir insan olmak mümin olmanın gereğidir.

Mümin kimseyi kandırmaya tenezzül etmeyecek erdeme sahip kişidir.

BİR AYET
'Yaratan Rabbinin adıyla! O insanı alak pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku, kalem ile öğreten, insanı 
bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir. ' (Alak suresi, 1-5, çeviri, Bekir Sadak, MÜİF Vakfı 
yayınları).

Ramazan'ın bir adı Kur'an ayıdır. Hz. Peygamber'e Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başladı. İlk 
nazil olan Ayet-i Kerime ise 'Alak' suresinin ilk beş ayetidir. Surenin ismi Alak, yani insanın kendisinden 
yaratılmış olduğu sperm veya onun bir halinden gelir. Sureye böyle bir isim verilmesinin ikincil yorumu 
açıktır: Kur'an-ı Kerim insan ile başlar ve insanla biter, insana kendi varlık meselesi anlatılır. Kur'an-ı 
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Kerim, Allah ile insan irtibatını anlatır. Allah, insana önce yaratılışını hatırlatarak insan olmanın anlamını ve 
varlık sebebini bildirir. İslam, insanın itibarının iman ve ahlakta olduğunu beyan ederek dikkatimizi Allah'a 
vermemizi ister. İlk ayet olan 'Rabbin adıyla okumak (besmele)' bir ilkeye dönüşerek İslam'ın bütün konularını 
kaplar.

BİR HADİS
'Ameller niyetlere göredir. Herkesin niyeti neyse onu elde eder. Kim, Allah ve Peygamber'i için hicret ederse, 
Allah'a ve Peygamberine kavuşur. Kim, dünyevi bir iş için hicret ederse onu elde eder.' (Sahih-i Buhari).

Hadis-i Şerif, insanın sıradan fiilleriyle ibadetleri ayrıştırmanın ölçütü olarak kabul edilir. Bir davranışı ibadet 
yapan şey, taşınan niyettir. İnsanın niyeti Allah'ın rızasını kazanmak, O'nu memnun etmek olduğunda herhangi 
bir fiil ibadet haline gelir. Bu nedenle Müslümanlar, dikkatlerini niyetlerine vermişlerdir. Niyetin doğru olması 
ve niyette sadece Allah'ın gözetilmesi, 'İhlas' diye isimlendirilir. Ramazan ayı, tam anlamıyla bir 'İhlas' ayıdır. Bu 
ay içinde Müslümanlar, yaptıkları iyilikleri kimsenin başına kakmadan veya gösteriş yapmadan yerine getirirler. 
İhlaslı olmanın en büyük engeli yapılan iyilikleri başa kakmak, gösteriş yapmaktır. Bu hadis, niyetlerimize 
dikkat etmemizi bize emrederek, Allah'a iyi kul olabileceğimizi buyuruyor.
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Shakira “El Dorado Dünya Turnesi” kapsamında 11 Temmuz’da Vodafone Park’ta...

Dev bir prodüksiyon muhteşem bir sahne şovuyla geliyor!

12 Grammy® ödülü sahibi, uluslararası superstar Shakira, BKM organizasyonuyla 11 Temmuz 2018’de yeniden 
İstanbul’da sahne alacak.

Dünya turnesi “EL DORADO” kapsamında İstanbul’a gelecek olan Shakira, uzun bir aradan sonra ülkemizde 
konser vermeye gelen ilk dünya starı olacak!

"Waka Waka", "Whenever Wherever”, “Loca” gibi hitleri ile müzik listelerinde her zaman yer bulan, 2017’de 
çıkardığı 11. albümü “El Dorado” ile inanılmaz bir başarıya ulaşan Kolombiya’lı superstar, son albümün 
yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşmıştı. “Me Enamoré” ve 
“Chantaje” [feat. Maluma] parçaları aynı anda Billboard’un "Hot Latin Songs" listesinde ilk 5’e girmeyi başarırken, 
“Chanteje” aynı zamanda Youtube’da 2 milyardan fazla izlenerek Latin müzik tarihinin en çok izlenen video klibi 
ünvanının da sahibi oldu. 3 Haziran 2018 tarihinde start alacak olan 6.Dünya Turnesi Live Nation tarafından 
gerçekleştirilen ve BKM organizasyonu ile 11 yıl sonra yeniden İstanbul Vodafone Park'ta sahne alacak olan 
Shakira, büyüleyici sahne performansı ile bu Yaz'ı unutulmaz kılacak.

11 Temmuz 2018 
İstanbul Vodafone Park

Shakira
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13 Temmuz - 27 Eylül
Balıkesir , Muğla , İzmir , Denizli , Bursa

Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane 
ve Tarihi Kadın Şarkıcılar ve Rolling Stones dergisi'nin 

“100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali” listelerinde 
kendine yer bulan Seldan Bağcan yaz turnesine 

çıkıyor.

25. İstanbul Caz Festivali’yle yaz geliyor.

"Bu yıl 25. yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran 
– 17 Temmuz arasında caz, funk, dünya müziği ve rock’ın 
en hayranlık uyandıran seslerini Cemil Topuzlu Açık 
Hava Sahnesi’nden Zorlu PSM’ye, Beykoz Kundura’dan 
Esma Sultan Yalısı’na, KüçükÇiftlik’ten Sakıp Sabancı 
Müzesi’ne şehrin dört bir yanındaki çok çeşitli mekânlarda 
müzikseverlerle buluşturuyor. Festival, bu yıl dördüncü kez 
düzenleyeceği Gece Gezmesi’yle, Kadıköy-Moda eksenindeki 
9 sahneyi genç nesil müzisyen ve gruplara açarak yeniden 
festival içinde festival havası yaşatıyor."

26 Haziran - 17 Temmuz
İstanbul

Selda Bağcan

25. İstanbul Caz Festivali

Solomun’un sahibi olduğu Hamburg çıkışlı Diynamic Festival, 3 yıl 
aradan sonra Isolate organizasyonuyla yeniden Istanbul’da. 

Kısa sürede elektronik müzik sahnesinin prestijli festivallerinden 
biri olan Diynamic Festival, 3 yıllık bir aranın ardından ikinci kez 

İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Almanya’nın Hamburg şehrinde 
Solomun ve Adriano Trolio tarafından kurulan Diynamic Music, ilk 

olarak 2015 yılında İstanbul’u ziyaret etmişti. 

Geçtiğimiz sene çekirdek kadrosuyla tüm dünyayı dolaşan Diynamic 
Festivali, Istanbul’a bu sefer Solomun, Adriatique, Kollektiv 

Turmstrasse’nin yanı sıra HOSH, Magdalena, Johannes Brecht, 
Karmon, Undercatt, Lehar, Musumeci, Andy Bros ve Magit Cacoon 

gibi isimleri kadrosuna ekleyerek geliyor. 

Dynamic Festival İstanbul 2018

4 Ağustos Kafes İstanbul
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