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Bu Sayıda

Merhaba,

Birleşim Dergi’nin yeni bir sayısı ile daha sizlerleyiz.

Bildiğiniz gibi her sayımıza üstlendiğimiz bir 
projeyi sizlere tanıtarak başlıyoruz. Bu sayıda 
elektromekanik taahhüt işlerini yürütmekte 
olduğumuz AcarVerde proje konumuz olacak.

Firmamız ile ilgili haberler köşesinde açılışı yapılan 
tamamlanmış projelerimizi takip edebilirsiniz. 
Uzman köşemizde girişimcilik ekosisteminin 
ivmelenmesindeki itici güçlerden biri olan Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonları konusunda ayrıntılı 
bilgi alabilirsiniz. Konutlarda yaşanan kira artış 
sınırı hakkında merak edilen sorulara yanıt 
bulabileceğiniz uzman yazımız, teknoloji, sanat ve 
çevre konularında hazırladığımız güncek konularla 
sizi baş başa bırakıyorum.

Keyifle okumanız dileği ile sağlıkla kalın.
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Başkandan

Değerli Okurlarımız
Seçim sürecine yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde reel sektörlere göz attığımızda bizim de içinde 
bulunduğumuz inşaat sektöründe ciddi bir daralmanın olduğunu görmekteyiz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye ekonomisi 2022 yılı 2. çeyrekte %7,6 büyümüştür. Yine 
aynı kurumun 1. çeyrek için öngörmüş olduğu %7,3’ lük büyüme öngörüsünün %7,5 olarak gerçekleştiği 
bildirilmiştir. Büyüme rakamlarına bakıldığında hiç de azımsanmayacak bir büyümeye ulaşıldığı görülmektedir. 
Yüksek büyüme hızının 2. çeyrekte de yakalandığı ifade edilebilir. Ekonomik büyümeye yüksek ihracat oranı, 
sanayideki büyüme, kamu yatırımlarının artması ve hane halkı tüketim harcamalarındaki yükselmenin katkı 
sağladığı görülmektedir. 

Türkiye ekonomisindeki bu büyüme rakamlarının tam tersinin 
inşaat sektöründe gerçekleştiği açıklanmıştır. Yine Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ekonomide 1. ve 2. 
çeyrekte yaşanan büyümenin tam tersinin yaşandığı inşaat 
sektöründe 1.çeyrekte öngörülen %7,2’lik daralmanın %7,7 
olarak gerçekleştiği bildirilmiştir. Aynı şekilde 2. çeyrekteki 
daralma da %10,9 olarak gerçekleşmiştir. Birçok iktisadi 
sektördeki büyümeye karşın inşaat sektörü ikinci çeyrekte 
de küçülmeye devam etmiştir. Dolayısı ile 2021’in üçüncü 
çeyreğinden başlayarak inşaat sektöründe son dört çeyrek 
küçülme gerçekleşmiştir. 

İnşaat sektöründeki bu küçülmenin, ülkemizde daha nitelikli 
binalar inşa ederek ve bankacılık sektörünün kredileri daha 
ulaşılabilir hâle getirerek aşılabileceğini düşünüyorum. 
Daha nitelikli binalar ile enerji tüketiminin daha az olduğu 
ve otomasyonun her noktada kullanıldığı binaların olduğu 
aklımıza gelmelidir. Enerji maliyetlerinin hızlı bir şekilde 
artması, sürdürülebilir enerji kaynakları arayışlarının devam 
ediyor olması ve mevcut enerji kaynaklarındaki azalma enerji 
tasarruf önlemlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç 
duyulduğunu göstermektedir. Bu kapsamda mevcut yapılarda 
enerji performansının arttırılması ve enerji kayıplarının önüne 
geçilmesi için alınabilecek tedbirler ile yeni binalarda dizayn, 
uygulama ve işletmede alınacak tedbirler dikkatle incelenerek 
ele alınmalıdır.

Pandemi sonrasında küresel ölçekte enflasyonun yükselme 
eğiliminde olduğu söylenebilir. Buna 2022 yılının başında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini de eklediğimizde 
yükselmekte olan küresel enflasyonun gelişmiş ülkelere sıçrayarak bu ülke ekonomilerini de sarstığı 
görülmektedir. Gelişmiş ülke ekonomilerinde son 50 yılın en yüksek enflasyon değerlerinin oluştuğu 
gözlemleniyor. Bu gelişmelerin ışığında Türkiye ekonomisinin büyüme yönlü seyrine devam edebilmesi için 
lokomotif sektörlerden biri olan inşaat sektörünün desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Biz de Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik Ailesi olarak ekonomideki bu kritik gelişmeleri 
yakından ve dikkatle takip ederek gerekli durumlarda tedbirlerimizi alıyoruz. 

Sağlık mutluluk ve başarı dileklerimle.

İdris Çakır
Birleşim Mühendislik 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TÜRKİYE'NİN BİRLEŞİMİ
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Elektromekanik Çözümleriyle 
ikonik yapılara değer katar
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ProjeProje

ACARKENT’İN 
YENİ CAZİBE MERKEZİ 
ACARVERDE

Birleşim Mühendislik Grubu firmaları 
Birleşim Mühendislik ve Erde Mühendislik’in 
elektromekanik taahhüt işlerini üstlendiği 

proje üç kule, ticari alanlar ve sosyal alanların 
bulunduğu karma bir projedir.  Konut olarak 
tasarlanan üç kule 739 adet yaşam birimini 
kapsar. Kuleler 10.000 m² büyüklüğünde peyzaj 
alanına sahip Verde Meydan’a açılır. Bu meydanda 
7.000 m²'lik alan içinde 23 adet ticari birim 
bulunmaktadır. Bu A plus projede okul, süper 
market, kuaför, eczane, banka, restoranlar, 
açık hava yürüyüş alanları, parklar gibi birçok 
sosyal ve ortak alandan faydalanılacak şekilde 
bir mimari tasarlanmıştır. "Verde Meydan'' AVM, 
kapalı havuzlu spor ve yaşam merkezi, bahçeleri 
concierge vb. hizmetleri ile tüm günlük yaşam 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmıştır.

AcarVerde Acarlar Şirketler 
Topluluğu güvencesiyle, 
İstanbul'un yeşili ve oksijeni 

en bol olan ilçesi Beykoz’da 
yükselmektedir. 

Doğanın yeşilinden Verde ismini 
alan AcarVerde, yeşil ile iç içe 
huzurlu bir yaşam sunuyor.

KONUT BÖLÜMÜ
AcarVerde projesinde C, D ve E bloklarında 1+1, 2+1, 
3+1, 5+1 ve PH tiplerinden oluşan toplam 739 adet 
konut ünitesi bulunmaktadır.

TİCARİ BÖLÜM
AcarVerde projesinde C ve D bloklarda zemin, asma 
kat ve 1.-2.-3. bodrum katlarda 18 adet ticari ünite 
bulunmaktadır. Ticari üniteler 21 m² ile 736,32 m² 
aralığında değişken alanlara sahiptir. E Blok’ta ise 
zemin ve  2. bodrum katlarda 5 adet 42,76 m² ile 499,97 
m² aralığında değişen ticari üniteler inşa edilmesi 
planlanmaktadır.
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ProjeProje

BİNADA TOPLAMDA KULLANILACAK 
OLAN CİHAZLARIN ÖZET LİSTESİ 
AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR. 

•  Isıtma kazanı 1600kw 6 adet 
•  Sirkülasyon pompası 63 adet 
•  Boyler 12 adet 
•  Hidrofor grubu 8 grup 
•  Pis su ve drenaj pompaları 10 adet 
•  Yangın pompası 4 adet 
•  Jokey pompa 2 adet 
•  Fan 2361 adet 
•  Duman egzoz ve basınçlandırma fanları 21 adet 
•  Jet-fan 62 adet 
•  Jet-fan sistemi ana axial fanlar 8 adet 
•  Esanjör 23 adet 
•  Isı geri kazanım cihazı 50 adet 
•  Substation 702 adet

Birleşim Mühendislik olarak mekanik tesisat işlerinde yer aldığımız proje kapsamında ısıtma soğutma tesisatı, 
havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı ve sismik tesisat işlerini mevzuata ve günün teknolojik alt 
yapısına uygun olarak yapmaktayız.

Toplam 3 bloktan oluşan konut projesinde merkezi sistem kazan ve substation sistemi mevcuttur. Konutlarda 
yerden ısıtma sistemi ile ısıtma yapılmaktadır. Soğutma için klimalar kullanılmaktadır. Tüm dairelerde sprinkler 
sistemi mevcuttur. Otoparklar jet fan ile havalandırılmaktadır.

MEKANİK TESİSATI PROJE BİLGİLERİ:

Mekanik Tesisat Proje Bilgisi Yazısı: 
Fatih GÜZEL, Proje Müdürü Birleşim Mühendislik
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ProjeProje

Erde Mühendislik olarak elektrik tesisat işlerinde yer aldığımız Acarverde’de elektrik ihtiyacını karşılamak 
üzere 5 adet 1600 kVA kuru tip trafo ve yedek enerji senkron olarak tüm sistemi %100 besleyen 6 adet 1400 
kVA generatör bulunmaktadır. Üç kulede toplam 739 daireden ve bağımsız ticari birimlerden oluşan Acarverde 
Rezidans katlarına ait enerji dağıtımları, busbar sistemi ile sağlanmıştır. 

Ayrıca, 1 adet 100 kVA ve 1 adet 50 kVA kesintisiz güç kaynağı ile zayıf akım sistemleri desteklenmektedir. 
Rezidans sahiplerinin konforu ve güvenliği açısından akıllı daire olarak tasarlanan projede mekanik otomasyon 
sistemi, IP CCTV Sistemi, SMA TV Sistemi, yangın algılama sistemi, kartlı geçiş sistemi, data-telefon sistemi, 
acil anons sistemi ve interkom sistemi gibi zayıf akım sistemlerine ait uygulamalar yer almaktadır.

ELEKTRİK TESİSATI PROJE BİLGİLERİ:

Elektrik Tesisat Proje Bilgisi Yazısı: Fatih AYDIN,
Proje Müdürü Erde Mühendislik
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Haberler

Birleşim Mühendislik 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 
68 milyon Dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı ve konsolide net 
kârını 43 milyon TL’ye arttırdı.

Birleşim Mühendislik 20 Eylül 2022 Salı günü 
gerçekleştirdiği Analist ve Portföy Yöneticileri 
toplantısında 2022 yılının 2. çeyrek finansal 

değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıda, Birleşim 
Mühendislik ’in 2022 yılı 2. çeyrek konsolide 
hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre %161 
artırarak 323 milyon TL’ye yükselttiği bildirildi. 

Birleşim Mühendislik’in Backlog tutarı 
1,1 milyar TL 

Birleşim Mühendislik ‘in hastane, ofis, endüstriyel 
tesis, lojistik depolama ve havaalanı kategorilerinde 
aynı anda devam eden 32 ayrı projesi 2,8 milyon m2 
inşaat alanı büyüklüğüne sahip. 

 

ANALİST VE YATIRIMCI 
SUNUMU TOPLANTISI 

Haberler

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 68 milyon Dolar 
tutarında yeni sözleşme imzalanırken, devam eden 
projelerin kalan tutarı (backlog) ise 1,1 milyar TL 
seviyesine ulaştı.

Birleşim Mühendislik 2022 yılı 6 aylık konsolide 
hasılatını, geçen yılın aynı dönemine göre %115 
arttırarak 565 milyon TL seviyesine yükseltti. 
Şirketin konsolide net kârı 2022 yılı ilk 6 aylık 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %8 
artarak 43 milyon TL seviyesine ulaştı.  Şirketin 
aktif büyüklüğü ise 2022 yılının ilk 6 ayında %28 
artarak 1,14 milyar TL’ye yükseldi.

Analist ve portföy yöneticilerinin yoğun katılımı 
ile gerçekleşen toplantıda konuşan Birleşim 
Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan 
şirketin 2022 yılı ilk 6 aylık döneminde 2021 yılı 
hasılatının %91’ine ulaştığını bildirdi. 
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Haberler

Başta Türkiye olmak üzere yakın coğrafyanın en büyük hazır giyim 
perakendecilerinden biri olan Aydınlı Grup’un son teknolojik 
altyapıya sahip Hadımköy Lojistik Merkezi, 35.195 m2’lik alanda 
kurulu yerleşkesiyle hizmet vermeye başladı.

Birleşim Mühendislik’in mekanik taahhüt işlerini 
tamamladığı iki katlı bina içerisinde yer alan 

lojistik merkezinin 42.877 m2 alana sahip binası, 
mezanin raf sistemleri yatırımıyla birlikte toplamda 
114.752 m2 kullanım alanına ulaşıyor. Grubun 
manuel iş gücü ile yürütülen e-ticaret operasyonu, 
sorter otomasyon sistemi ile teknolojik ve 
operasyonel olarak günün gelişen şartlarına adapte 
edildi.

Toplam 14.500.000 adet ürün stok kapasitesi ile 
günlük 200.000 adet ürün kabul ve 200.000 adet 
sevk kapasitesine sahip yeni lojistik merkezi 
grubun büyüyen mağaza, e-ticaret ve ihracat 
operasyonlarına teknolojik altyapısıyla destek 
veriyor.

Kaliteli hizmet ilkesini benimseyerek evrensel 
değerlere özen gösteren, çevre bilincine duyarlı 
üretim yapan ve müşteri odaklı çalışma sistemi ile 
dünya standartlarında hizmet veren Aydınlı Grup; 
292’si yurtdışı olmak üzere toplam 645 mağaza 
ve 5200’ü aşkın çalışanı ile sadece Türkiye’nin 
değil, yakın coğrafyanın da en büyük hazır giyim 
perakendecilerinden biridir. U.S. Polo Assn. ile 44 
ülkede, Pierre Cardin ile 10 ülkede, Cacharel ile 8 
ülkede operasyonu bulunan Aydınlı Grup, toplamda 
55 ülkede lisans hakkına sahiptir.

AYDINLI GRUP YENİ LOJİSTİK 
MERKEZİ FAALİYETİNE BAŞLADI

Haberler

Aydınlı Grup  
Yönetim Kurulu Başkanı 
Şeref Safa

Birleşim Müh. 
Teklif ve İş Geliştirme Müd. 
Aydın Börekci

Birleşim Müh. 
Koordinatör 
Barış Aydın
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Girişimcilik ekosisteminin ivmelenmesindeki itici 
güçlerden biri olan Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonları (GSYF), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 
III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına 
İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. 
 
GSYF, nitelikli yatırımcılardan katılma payları 
karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri 
hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre SPK 
tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden 
oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim 
şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim 
şirketleri tarafından süreli olarak kurulan ve tüzel 
kişiliği bulunmayan malvarlığıdır. 
 
GSYF’ler sadece nitelikli yatırımcılara satılabilmekte 
olup, büyüme potansiyeli olan ancak sermaye 
ihtiyacı bulunan şirketlere yatırım yaparlar. Şirkete 
finansman sağlamanın yanı sıra, gerekli olan 
finansal ve stratejik desteği sağlayarak şirketin 
büyümesine de katkıda bulunmayı amaçlarlar. 
 

Girişim sermayesi fonlarının yatırımından sonra 
şirketler yeniden yapılandırma süreci yaşayarak 
kurumsallaşma konusunda büyük mesafeler 
alabilmekte, artan kurumsal imajla birlikte mali 
yapısı güçlenmektedir. Yatırım yapılan şirketin 
büyümesi ve bir değere ulaşması zaman aldığı için 
GSYF’ler büyüme potansiyeli yüksek şirketlere uzun 
vadeli yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar 
için uygun bir araç olmaktadır. 
 
Girişim şirketlerinin yatırımlarında 
şartlar nelerdir?

• Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin, sınai, 
zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan 
araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, 
yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana 
getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları 
ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile 
bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda 
olmaları gereklidir.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM 
FONLARI VE GAYRİMENKUL 
YATIRIM FONLARI
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

Uzman GörüşüUzman Görüşü

• Fonlar sadece anonim ve limited şirketlere 
yatırım yapabilir. Limited şirket olanların  ilk 
yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim 
şirkete dönüşmesi zorunludur.

• Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya 
birden fazla girişim sermayesi yatırımından 
oluşması zorunludur.

• Fonun, bir hesap dönemi içinde; KOBİ 
niteliğindeki girişim şirketlerine yaptığı 
yatırımların, fon toplam değerinin %10’unu 
geçmesi halinde %80’lik yatırım sınırı %51 
olarak uygulanır.

• Fonlar, fon toplam değerinin azami %50’si 
oranında kredi veya faizsiz finansman 
kullanabilirler.

GSYF yatırımları neler olabilir?

• Girişim şirketlerine ortak olabilir veya kurucusu 
olabilirler.

• Girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma 
araçlarına yatırım yapabilirler.

• Girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak 
üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla 
kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım 
yapabilirler.

• Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından 
ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve 
diğer GSYF’lerin katılma paylarına yatırım 
yapabilirler.

• Girişim şirketi niteliğindeki halka açık 
şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına 
yatırım yapabilirler.

• Girişim şirketlerine borç ve sermaye 
finansmanın karması olarak yapılandırılmış 
finansman niteliğinde finansman sağlayabilir.

• Esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet 
alanları münhasıran ilgili Tebliğde tanımlanan 
girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile 
sınırlandırılmış olan yurtiçinde kurulu özel 
amaçlı anonim şirketlere ortak olabilirler.

SPK verilerine göre 2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla 117 
adet GSYF ihraç edilmiş olup, fon toplam değeri 21 
Milyar TL’dir.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI

Gayrimenkul yatırım fonları (GYF), nitelikli 
gayrimenkul yatırımcısının sermaye piyasalarına 
katılımını sağlamak üzere oluşturulmuş olup, 
SPK’nın III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına 
İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.
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GYF’ler, nitelikli yatırımcılardan katılma payları 
karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri 
hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre SPK 
tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden 
oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim 
şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri 
tarafından süreli veya süresiz olarak kurulan ve 
tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

GYF’ler de sadece nitelikli yatırımcılara 
satılabilmekte olup, her türlü gayrimenkul ve 
gayrimenkule dayanan haklara yatırım yapmaktadır. 
Bu kapsamda alım satım kârı veya kira geliri elde 
etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş 
merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane 
ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, 
satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın 
almayı veya satmayı vaad edebilir.  Fon portföyüne 
alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara 
ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve 
kat  mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur. 
GYF’ler, bizzat gayrimenkul işletmesi yapamaz, 
inşaat faaliyetlerinde bulunamazlar.

GYF’ler tapuda doğrudan taşınmaz edinebilirler ve 
tapuda GYF’nin adı mülkiyet sahibi olarak görünür. 
GYF’lerin malvarlığı kamu alacakları için dahi 
rehnedilemez, haczedilemez. 

Uzman GörüşüUzman Görüşü
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Alev DUMANLI 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Birleşim Mühendislik 

Fonun asgari büyüklüğünün, katılma paylarının 
satışına başlandığı tarihi izleyen en geç bir yıl içinde 
13.000.000 TL olması ve yatırıma yönlendirilmesi 
gerekmektedir. Sözkonusu rakam 2022 yılı için 
belirlenmiş olup, SPK tarafından her yıl artırılabilir.

GYF’ler yurtdışındaki yabancı yatırımcılara katılma 
payı satabilirler. Bu sayede Türkiye’deki gayrimenkul 
pazarına özellikle ilgi gösteren yabancı yatırımcılar 
kurumsal bir yöntemle sisteme dahil edilebilir. 
Ayrıca yabancı tüzel kişiler tapuda çok sınırlı şekilde 
mülkiyet tesis ettirebilmekte iken GYF’lerin katılma 
belgesini alan yabancı tüzel kişiler için bu sınır fiilen 
kalkmaktadır.

GYF yatırımlarında şartlar nelerdir?

• Fon toplam değerinin en az yüzde 80'inin 
gayrimenkul yatırımlarından oluşması 
zorunludur.

• Fon toplam değerinin %20’sini aşan 
gayrimenkul yatırımlarının toplamı fon toplam 
değerinin %60’ını aşamaz. Yalnızca belirli bir 
gayrimenkule yatırım yapacak ya da belirli 
bir sektörde faaliyet gösterecek fonlar için bu 
sınırlama uygulanmaz.

• Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün 
değerini etkileyecek nitelikte herhangi 
bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi ve 
buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve 
gayrimenkule dayalı haklar gayrimenkuller ile 
gayrimenkule dayalı hakların değeri fon toplam 
değerinin %30’unu aşamaz.

SPK verilerine göre 2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla 79 
adet GYF ihraç edilmiş olup, fon toplam değeri 16,3 
Milyar TL’dir.

GSYF ve GYF  Vergi Avantajları
 
GSYF’ları kar payı dağıtmaları durumunda, dağıtılan 
kazançları vergi kesintisine tabi olmamaktadır. 

GSYF ve GYF’lerden elde edilen kazançlar kurumlar 
vergisinden muaftır. 
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Yatırımcı ilişkileri, finans piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak son yıllarda 
ortaya çıkan yeni bir fonksiyondur. Menkul kıymetlerin, “Borsa” olarak 
adlandırılan ilk sistematik el değiştirmesi 1698’de Londra’daki Jonathan’s 
Coffee House’da, keşif yolculuklarının finansmanı için yatırımcı aranmasına 
dayanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri, 2. Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik 
canlanma ile halka açık şirketlerin, yatırım fonlarının, emeklilik fonlarının, 
sigorta şirketlerinin ve buna bağlı olarak yatırımcıların sayısının artması ile 
yatırımcılar ve sermaye arayışında olan şirketler arasında iletişim ihtiyacının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

H A L K A  A Ç I K

ŞİRKETLERDE
YATIRIMCI
İLİŞKİLERİNİN ROLÜ

Uzman Görüşü Uzman Görüşü
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Hissedarlar ile iletişim ilk zamanlarda halkla 
ilişkiler faaliyeti kapsamında yürütülürken, 
1950’li yıllarda General Electric CEO’su Ralph 

Cordiner hissedarlar ile yürütülecek iletişimin hem 
finansal anlamda uzmanlaşmış hem de iletişim 
becerileri yüksek bir yapıya ihtiyaç olduğunu 
öngörmüş ve böylece yatırımcı ilişkilerinin temelleri 
atılmıştır.

Yatırımcı ilişkileri; payları borsada işlem gören 
halka açık şirket ile şirket paylarını borsada satın 
alan yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamaktadır. 
Bu görevin yürütülmesi esnasında, Sermaye 
Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve ilke kararları 
dikkate alınmaktadır.

Yatırımcılar için şirket ile iletişim noktası olan 
yatırımcı ilişkileri, şirket üst yönetimine sermaye 
piyasalarından sağladığı bilgi akışı ile şirket 
stratejinin oluşturulmasında rol oynayan bir 
fonksiyona sahiptir.

Şirket üst yönetimi için, yatırımcıların şirketi, 
şirketin rakiplerine göre performansını ve 

yönetimin hissedar değeri yaratmak için aldığı 
aksiyonları nasıl algıladıklarını bilmek önemlidir. 
Bu kapsamda yatırımcı ilişkileri, ilk iletişim noktası 
olarak yatırımcıları şirket hakkında bilgilendirirken, 
yatırımcıların şirket operasyonları, stratejisi ve üst 
yönetimin performansı ile ilgili geri bildirimlerini 
ve algılarını üst yönetime ileterek iki taraflı iletişimi 
sağlamaktadır.
 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun halka açık ortaklıklar için yayınladığı 
II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nin 
Diğer Yükümlülükler kısmında düzenlenmiştir. 
Halka açık ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki 
iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün 
şirket paylarının işlem görmeye başlaması 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde oluşturulması 
gerekmektedir. Aynı tebliğde yatırımcı ilişkilerinin 
görevleri aşağıdaki şekilde sayılmıştır.

• Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan 
yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin 
kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak 
tutulmasını sağlamak.

Uzman Görüşü Uzman Görüşü

• Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı 
bilgi taleplerini yanıtlamak.

• Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay 
sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması 
gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul 
toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye 
ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak 
yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

• Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma 
ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere 
sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek 
ve izlemek.

Yatırımcı ilişkilerinin yukarıda sayılan görevleri 
yerine getirirken, yatırımcıların yatırım kararlarını 
etkileyebilecek bilgi, olay ve gelişmelerin tüm 
menfaat sahiplerinin aynı anda ulaşmasını 
sağlaması önem arz etmektedir. Bu yükümlülük, 
sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve teknoloji 
ile birlikte sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı 
uyarınca 2009 yılında kurulan Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP) sistemi ile yerine getirilmektedir. 

Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü?

Sermaye piyasalarında sağlıklı fiyat oluşumu için 
bilgilerin;

• Tam, tarafsız, anlaşılır ve doğru olarak,
• Zamanında, 
• Tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgili 

tarafların mümkün olduğunca eş zamanlı 
erişebileceği yöntemle duyurulması önem arz 
etmektedir.

KAP sistemi ile yatırımcılara; şirket ile ilgili 
genel bilgilere, geçmişe yönelik bilgilere ve anlık 
gelişmelere ulaşma imkânı sağlanmaktadır. Yatırım 
kararları alınırken şirketin geçmişi ve güncel 
durumu analiz edilirken, gelecek ile ilgili beklentiler 
yatırım kararlarının alınmasında en önemli etken 
olarak görülmektedir. Bu anlamda, yatırımcı 
ilişkileri bölümü köprü görevi ile şirketin stratejisini 
ve geleceğe ilişkin beklentilerini yöneterek; 
şeffaflık, erişilebilirlik ve güven ile yatırımcıların 
şirketi anlamalarını sağlamaktadır.
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Ayşe YILDIRAN YÜKSEL
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 

Birleşim Mühendislik

Uzman Görüşü Uzman Görüşü

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Önemi

• Yatırımcılar ile sürekli ve sağlıklı bir iletişim 
kurarak, objektif bilgiler ile finansal güveni 
tesis eder. Şirketin uzun vadeli beklentileri 
ile ilgili olarak yapılan düzenli güncellemeler, 
hisselerin işlem hacminde artışa yol açarak, 
hissenin likit kalmasına yardımcı olur.

• Yatırımcıların bilinçli yatırım kararları 
alabilmeleri için, ihtiyaç duydukları bütün 
bilgiye sahip olmaları ve bu bilgilerinin 
güvenilir olduğunu inanmaları gerekir. Bu 
kapsamda yatırımcı ilişkileri şirketin mevcut 
performansının ve uzun vadeli beklentilerin 
anlatılması ve hissenin adil değerine ulaşmasını 
amaçlar.

• Yatırımcı kararını etkileyecek her türlü içeriği, 
Kurumsal Yönetim İlkeleri, sermaye piyasası ve 
ilgili mevzuat ve yükümlülükleri çerçevesinde, 
objektif bir bakış açısıyla geliştirerek, mevcut 
ve potansiyel yatırımcılar, analistler ve piyasa 
oyuncuları ile tam, eşit, doğru ve zamanlı bir 
şekilde paylaşır. 

• Hisse senetlerinin yanı sıra tahvil ve bono 
ihraçları, satın alma ve birleşmeler gibi stratejik 

ortaklıklarda şirketlerin tanıtılması ve analizi, 
risklerin doğru değerlendirilmesi, gerekli 
dokümantasyon ve raporlamaların yapılması, 
anlaşmaların yürütülmesinde süreci yöneten ve 
sürece ortak olan birimlerden biridir. 

• Şirketin yatırımcılar nezdinde bilinir olması, 
marka bilinirliliğini, itibarını ve şirketin farklı 
hedef kitleler ve paydaşlar nezdinde tanınırlığını 
artırarak, operasyonlarını da olumlu etkiler.

• Şirketin bilinirlik ve kredibilitesini artırarak, 
rekabetçi fiyatlarla yeni sermaye yaratılması 
ve uygun fiyatlarla borçlanma fırsatlarından 
yararlanılmasını sağlar.

Kaynak: https://www.tuyid.org/tr/show.php?id=38
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21. yüzyılla birlikte nüfus artışı, 
kentleşme ve sanayileşme ile 
birlikte doğal kaynaklarımız 
hızla tükenmekte ve tükenmeye 
devam etmektedir. 

Kaynak tüketimi artarken, çevreye verdiğimiz 
zarar da artmaktadır.

Büyük evimiz olan dünyamızda; iklim değişikliği, 
kuraklık, salgın vb. olumsuz olguların 
gelişmesi ile birlikte çoğu ülke ekolojiye destek 

olmak adına çevre dostu, ısı, enerji ve su gibi 
kaynaklardan tasarruf edebilen sistemlerin 
olduğu yapılar tasarlayarak, yeni yaşam 
mekânları oluşturmaya başladı. Bunlardan biri 
de ‘Pasif Ev’ olarak karşımıza çıkıyor.

Soğuk iklim bölgelerine uygun geliştirilmiş 
pasif ev kavramı, enerji etkin tasarım 
parametreleriyle, uygulandığı ülkelerde oldukça 
yüksek enerji performansı sağlamaktadır. 

Bu kavram, ülkemizin yenilenebilir enerji 
potansiyeli düşünüldüğünde binalarda yüksek 
enerji verimliliği elde edilerek ülkemizin enerji 

PASİF EV

Uzman GörüşüUzman Görüşü

kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin 
önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Pasif ev; binanın ekolojik ayak izini azaltan bir yapıda 
enerji verimliliği için gönüllü bir standarttır. Alan, 
ısıtma veya soğutma için çok az enerji gerektiren 
ultra düşük enerjili binalarla sonuçlanır.

1980’li yıllarda, İsveç ve Danimarka'da düşük 
enerjili binalar, yeni yapılacak binalar için gerekli 
enerji standardı olarak kabul edilmiştir. O günlerde, 
yüksek yalıtım, minimize edilmiş ısı köprüleri, 
yalıtımlı cam ve ısı geri kazanımlı havalandırma gibi 
bina enerji tüketimini azaltmak için gerekli pek çok 
unsur geliştirilmiştir. 

Bu temele dayanarak hazırlanan pasif ev kavramı 
ilk olarak 1988 yılının Mayıs ayında İsveç’teki 
Lund Üniversitesi’nden Profesör Bo Adamson ve 
Almanya’daki Ev ve Çevre Enstitüsü’nden Profesör 
Wolfgang Feist tarafından ortaya atılmıştır. 

Almanya'nın Hesse eyaletinin desteklediği araştırma 
projeleriyle geliştirilen bu kavramın ilk örneği 
1991 yılında Almanya’nın Darmstadt şehrinde inşa 
edilmiştir.
 
1996 yılı Eylül ayında Darmstadt şehrinde kurulan 
Passivhaus Enstitüsü (passivehouse.com) ile pasif 
ev kavramı standartlaştırılarak teşvik ve kontrolü 
sağlanmıştır.
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Pasif ev kriterleri;  31 Ocak 2008 Avrupa Parlamentosu Kararıyla tüm üye devletler tarafından 2011 yılına 
kadar uygulanması hedeflenen sürdürülebilir bir yapı standardıdır. 17 Kasım 2009 tarihinde, Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi, tüm yeni binaların performans ihtiyacının düşük enerjili binalar seviyesine 

getirilmesi için son tarih olarak 2020 yılını belirlemiştir.

Passivhaus Enstitüsü bu standardın diğer Avrupa ülkeleri tarafından da benimsenmesi için ‘‘CEPHEUS’‘Projesi 
(Maliyet Verimli Pasif Evlerin Avrupa Standartları) altında Avrupa’nın farklı bölgelerinde 250 pasif ev projesi 
yürütüp, onları ayrı ayrı gözlemleyip, performanslarını izledi.

CEPHEUS projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından, pasif ev tasarımı bütün Avrupa ülkeleri tarafından 
benimsendi ve uygulanır hale geldi.

1996 yılından 2010 yılına kadar pasif ev standartlarındaki evler, 25.000’den fazla bir sayıya ulaştı ve bu evlerin 
çoğu Almanya ve Avusturya sınırları çevresinde yapıldı.
 
Kuzey Amerika’da ise, ilk pasif ev örneği ancak 2003 yılında Urbana, Illinois’te inşa edildi.

50.000 DEN FAZLA PASİF EV:

Bugün dünya genelinde pasif ev standardına göre inşa edilmiş ev sayısı 50.000’den fazladır. Bu evlerin 
18.000’i Avusturya’dadır.
 
Türkiye’de bugün; 2021 senesinde üçü sertifikalı olmak üzere uygulaması tamamlanmış yaklaşık 14 proje 
vardır.

Uzman GörüşüUzman Görüşü

Günümüzde mevcut enerji kaynaklarının hızla 
tükenmekte oluşu ve doğaya zararlı gazların 
salınımı bütün dünyanın ortak sorunu haline 

gelmiştir.

Bu sebeple temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
araştırılması ve geliştirilmesi üzerine ülkeler çeşitli 
politikalar izlemektedir. Bina bazında enerjinin 
verimli kullanılmasına yönelik düzenlemelere 
yer verilmiş ve minimim enerji tüketen tasarım 
parametreleri geliştirilmiştir. 

Avrupa’da özellikle soğuk iklime sahip; Norveç, 
İsveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde (İskandinav 
ülkeleri) binalarda enerjinin verimli kullanılması 
üzerine yönetmelikler hazırlanarak oldukça yüksek 
enerji tasarrufu elde edilmiştir.

Almanya’da geliştirilen pasif ev prensibi ile ısı 
yalıtımı, hava sızdırmazlık, ısı köprüsüz tasarım, 
yüksek verimli pencere ve ısı geri dönüşümlü 
havalandırma kavramları standartlaştırılarak 
binalarda, mevcut yapılara oranla %90’a varan 
enerji tasarrufu elde etmiştir.

İyi yalıtımlı ve yüksek hava sızdırmazlık özelliğine 
sahip pasif evler, iç ısı üreten elektrikli cihazlar, 
kullanıcı gibi iç ısı kazançları ve güneş enerjisi 
kazançları tarafından pasif yolla ısıtılarak gerekli 
iç ortam kalitesi sağlanmaktadır. Isı geri kazanımlı 
havalandırma sistemi ile dengeli ve sürekli 
temiz hava sağlanarak enerji kayıpları minimize 
edilmektedir. 

Pasif evlerde kullanılan bu sistemler sayesinde 
enerji kullanımı ve karbon salınımında oldukça 
düşük değerler elde edilmiştir. 

Pasif ev standardına ulaşmak için belirlenen 
maksimum ısıtma ve soğutma ihtiyacı yılda  
15 kWh/m² ve maksimum birincil enerji ihtiyacı 
yılda 120 kWh/m² olarak belirlenmiştir.

1991'de Almanya Darmstadt'ta yapılan ilk pasif ev
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Makina Mühendisi

Kuzu Grup Mekanik Grup Şefi 
semih.calapkulu@kuzugrup.com

Günümüzde pasif ev standardı dünyanın pek çok 
ülkesinde konut, okul, fabrika, ofis binaları 
gibi birçok yapı türüne uygulanabilmektedir.

Pasif evler enerji tasarrufu ve sera gazlarının 
azaltılması konusunda azımsanmayacak derecede 
öneme sahiptir. TS 825 yönetmeliğine uygun 
yapılmış düşük enerji kullanan bir binanın yıllık m² 
başına yaydığı karbondioksit emisyonu 25-27 kg’dır.
 
Yalıtılmamış bir binada bu değer 68 kg’a 
çıkarken, pasif evin yaklaşık yıllık m² başına 
yaydığı karbondioksit miktarı 4 kg’da kalmakta 
ve yalıtılmamış bir binaya göre 17 kat daha az 
karbondioksit yaymaktadır. 

Yıllık metrekare başına kullanılan ısıtma enerjisi 
düşünüldüğüne yönetmeliğe uygun yapılmış bir 
binanın ısıtma enerji ihtiyacı yılda m² başına 70-80 
kWh iken yalıtılmamış binalarda bu değer yaklaşık 
250 kWh civarındadır. Buna karşılık pasif evin m² 
başına yıllık maksimum enerji gereksinimi 15 kWh 
olarak belirlenmiştir. 

Pasif Evle %80 daha az ısıtma enerjisi 
tüketilir
 
Bütün bu değerler göz önüne alındığında bir pasif 
evin ısı yönetmeliğine uygun yapılmış bir binadan 
%80 daha az ısıtma enerjisi tüketmekte olduğu ve 
6–7 kat daha az karbondioksit emisyonu verdiği 
görülmektedir.

Pasif Ev Kriterleri:

• Isı köprüsü ve ısı kaybı minimize edilmiştir.
• Mükemmel duvar, çatı ve zemin yalıtımı.
• Yüksek verimli havalandırma sistemi.

Pasif Enerji Katkıları:

• Pencere ve diğer şeffaf alanlardan içeri sızan 
güneş ışınları.

• Aydınlatma ve elektrikli cihazlardan yayılan 
ısılar.

• Bina içerisindeki insanların vücut ısısı.

Enerji Verimliliği ve 4 Fayda:

• Isı yalıtımı ile enerji verimliliği enerji fiyatlarının 
yükseldiği günümüzde aile bütçesine katkı 
sağlayacak en önemli tasarruf kalemidir.

•  Enerji konusunda dışa bağımlı ülkemizde dış 
ticaret dengesine olumlu katkı sağlar.

• Dünyamızın doğal kaynaklarının korunmasını, 
yani dünyamızdan bize miras kalan kaynakların 
daha az harcanmasını sağlar.

• Enerji tüketimini azaltarak çevre kirliliği 
oluşmasını engeller ve karbondioksit salınımını 
azaltarak küresel ısınmaya karşı katkı sağlamış 
olur. 

Konforlu Havalandırma:

• Buradaki hedef, çevre kirliliği ve sağlık 
üzerindeki olumsuz etkileri mümkün olduğunca 
minimum tutmaktır.

• Normal hareket halinde, bir saatte her bir kişi 
başına 30 m3 temiz hava gerekli olmaktadır.

• Konforlu havalandırmalar tüm bu gereklilikleri 
yerine getirmekle birlikte konforunuzu artırarak 
sıhhî ve temiz bir hava sağlamaktadırlar.

• Daha az toz oluşumu.
• Alerjik yapıya sahip olanlar için herhangi bir 

polen etkisi yoktur.
• Kötü kokular ve sigara dumanı emilip tüm eve 

yayılmayı önler
• Cereyan oluşmaması.

Pasif evlerin özellikleri:

• Yüksek miktarda yalıtım sağlaması.
• Yalıtımı yüksek pencere ve kapı sistemlerinin 

kullanılması.
• Bina kabuğunun (dış yüzeyinin) hava sızdırmaz 

özelliğinin bulunması.
• Verimi yüksek ısıyı geri kazandıran havalandırma 

sisteminin olması.
• Geri dönüştürülebilir, enerji entegrasyonunun 

bulunmasıdır.

Isı Yalıtımı ve Sağlık:

• Isı yalıtımının faydası enerji verimliliğiyle sınırlı 
kalmaz. Isı yalıtımı aynı zamanda bina içindeki 
sabah-akşam ısılarından dolayı oluşan ısı 
değişikliklerini minimuma indirerek sağlıklı ve 
konforlu bir yaşam sağlar. 

• Ev hiçbir zaman aşırı ısınmaz ve hiçbir zaman 
aşırı soğumaz. Cam ve duvar önlerindeki ısının 
evin diğer yerlerinden farklı olması engellenir.

 
• Değişik mevsimlerde hep istediğimiz ısıyı 

tasarruf ederek elde etmemizi sağlar.

KAYNAKÇA:

https://polen.itu.edu.tr/
bitstream/11527/8145/1/13379.pdf
http://www.atermit.com/Sayfalar/pasif-ev
https://peyzax.com/pasif-evler-ve-3-onemli-ornegi/
https://www.austrotherm.com.tr/bilgi-servisi/pasif-
ev-nedir-neden-oenemlidir
https://ekolojist.net/pasif-ev-kavrami-hakkinda-
merak-edilenler/
https://passivehouse.com/ 
https://yesilgazete.org/sifir-emisyona-giden-yolda-
pasif-evler-onem-tasiyor/?doing_wp_cron=1632509
214.2577679157257080078125
https://sepev.org/
https://www.gastroantep.com.tr/files/ekolojik-bina-
projesi.pdf
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Kira artışı, kiralanan taşınmazın kira bedelinde 
belli aralıklarda artırım yapılmasıdır. Kira artışı 
yenileme dönemi için bir önceki kira yılının tüketici 
fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre 
değişim oranını geçmemek koşuluyla taraflarca 
serbestçe belirlenebilir. Taraflar arasında 
akdedilen sözleşmede kira artırımına ilişkin 
bir hüküm yer almadığı takdirde mahkemeye 
başvurulması halinde artırımlı kira bedeli; bir 
önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 

on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını 
geçmemek koşuluyla, kiralananın durumu göz 
önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenmektedir.  
İçinde bulunulan ekonomik koşullar, enflasyon 
oranının yüksekliği göz önüne alınarak konut 
kiracılarının mağduriyetinin önüne geçilmesi 
amacıyla Türk Borçlar Kanunu’na geçici bir madde 
eklenmiş ve kira artış oranına belli bir süre için üst 
sınır getirilmiştir.

KONUT KİRALARINA 
GETİRİLEN

%25
KAPSAMI NEDİR?

ARTIŞ 
SINIRININ

HukukHukuk

 11.06.2022 tarihli Resmi Gazete ’de yer alan ve Türk Borçlar Kanunu’na eklenen 
geçici maddeye göre; “Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde 
uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin 

yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici 
fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi 

beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha 
uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde 

yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 
344’üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek 

kararlar bakımından da uygulanır.”
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İşbu geçici madde ile açıkça belirtildiği üzere;

• Bu düzenleme 11.06.2022 ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmeler için geçerlidir. Diğer 
bir deyişle 11.06.2022 ile 01.07.2023 tarihleri arasında kira sözleşmesi yenilenen tüm kiracılar bu artış 
sınırlamasından yararlanabilecektir. Ancak bu tarihler arasında yeni yapılan kira anlaşmalarında 
bedel ilk kez belirleneceğinden bu hükmün uygulanamayacağı açıktır.

• Söz konusu düzenleme yalnızca konut kiraları için yürürlüğe girmiştir. Geçici maddede çatılı iş 
yeri kiraları için bir düzenleme yer almaması nedeniyle iş yeri kiralarındaki artış oranı TÜFE sınırı 
çerçevesinde belirlenmeye devam edecektir.

• Bu düzenlemenin geçerli olduğu aralıkta yenilenen kira sözleşmelerinde kira artışı en fazla %25 
oranında yapılabilecektir. Bu oranı geçecek şekilde yapılan artırımlar, kiracıyı bağlamayacak, fazla 
miktar yönünden geçersiz olacaktır.

• Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının 

%25’in altında kalması halinde TÜFE değişim oranı geçerli olacaktır.

• Kira sözleşmesinde kira bedelinin artışına ilişkin bir madde olmaması halinde, hâkim tarafından 
belirlenecek kira artış oranında da bu üst sınır esas alınacaktır.

• Kira artış oranına %25’lik sınır getiren düzenleme Türk Borçlar Kanunu’nun 344/3. maddesinde 
düzenlenen 5 yıldan uzun süreli veya 5 yılın sonunda yenilenen kira sözleşmelerine istinaden açılabilecek 
tespit davaları açısından bir değişiklik getirmemiştir. Bu nedenle %25 sınırının kira tespit davalarında 
uygulanıp uygulanmayacağı kesin değildir. Ancak geçici maddenin lafzi yorumu doğrultusunda, mülk 
sahipleri tarafından 5 yıldan uzun süreli veya 5 yılın sonunda yenilenen kira sözleşmelerine ilişkin 
olarak kira bedeli tespiti davası açılması halinde yenilenen kira bedeli, %25 sınırına göre değil de emsal 
kira bedelleri, kiralananın durumu ve tüketici fiyat endeksindeki değişim oranı gözetilerek Mahkeme 
tarafından hakkaniyete göre belirleneceği söylenebilir.

Kulat Hukuk Bürosu
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Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 
102. maddesinde de belirtildiği üzere,

“(1) Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 
Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 01 Eylül’de 
başlar.”

Her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri 
arasında yargı faaliyetlerinin -acil işler dışında- 
yürütülmemesini ifade etmektedir.

Adli tatilde yargılama faaliyetlerin durması mevcut 
davalar bakımından söz konusu iken, yasal süresi 
içerisinde ikame edilmesi gereken davalar açısında 
sürelerin işlemeye devam edeceğini önemle 
belirtmek isteriz.
 
Adli tatilde her ne kadar yargılama faaliyetlerinin 
ertelenmesi söz konusu ise de kanunun öngördüğü 
bir kısım dava ve işlerin görülmesine devam 
olunmaktadır.  HMK’nın 103/1. maddesinde 
yargılamasına devam olunacak ve görülecek 
işlerde açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Adli tatilde görülecek dava ve işler 

MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava 
ve işler görülür: 
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi 
geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması 
ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı 
yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında 
karar verilmesi. 
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve 
vesayete ilişkin dava ya da işler. 
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları. 
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin 
açtıkları davalar. 
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi 
verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından 
doğan iptal işleri. 
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri 
ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. 
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. 
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev 
alanına giren dava ve işler. 

ADLİ TATİLİN
YARGILAMAYA ETKİSİ

HukukHukuk

ğ) Çekişmesiz yargı işleri. 
h)Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya 
taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece 
ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
 
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir 
tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan 
tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara 
bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
Ayrıca yukarıda sayılan dava ve işler dışında 
yargılama faaliyetleri ertelenmekte ise de 

mahkemeler sunulan dilekçeleri kabul etme, 
tebligat işlemlerini yürütme ve sair evrak 
faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. 
Bu hususta HMK 103/3. maddesinde karşılığı 
bulmaktadır.
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Av. Onur GEMİCİ 
Birleşim Mühendislik

“(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda 
gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle 
ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve 
temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap 
dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan 
davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam 
verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir 
mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya 
Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.”

Yargılama faaliyetlerin en önemli hususlarından 
biri olan süreler bakımında adli tatilin etkisi 
oldukça önemlidir. Yukarıda belirtilen ve adli tatilde 
görülmeye devam olunan dava ve işler hariç olmak 
üzere, kanunun ön gördüğü sürelerin sonunun adli 
tatile denk gelmesi halinde bu süreler adli tatilin 
bittiği günden itibaren (1 Eylül itibari ile) bir hafta 
uzatılmış sayılmaktadır. Bu hususta HMK 104. 
maddesinde düzenlenmiştir. 

Adli tatilin sürelere etkisi 

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, 
bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil 
zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara 
gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren 
bir hafta uzatılmış sayılır.”

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli 
husus, adli tatilde işlemeyecek ve adli tatil 
sonrasında bir hafta uzayacak süreler kanunu 
öngördüğü süreler olup, hâkim tarafından verilen 
sürelerde bu kural geçerli olmayacak, hâkimin 
vermiş olduğu süreler işlemeye devam edecektir. 
Dolasıyla hâkim tarafından verilen sürelerde adli 
tatilin dikkate alınmaması ve verilen süre içerisinde 
işlemin yapılması gerekmektedir. 
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11/11/2020 tarih ve 7256 sayılı kanunla yürürlüğe giren varlık 
barışı, ekonomimizin şiddetle yurt dışından gelecek kaynağa ihtiyaç 
duyması nedeniyle;

- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda 
getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

- Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 
kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi 
dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine 
imkân sağlanmıştı.

Bir önceki varlık barışının birçok süre uzatımının ardından 
30.06.2022 tarihinde sona ermesinden hemen sonra 7417 sayılı 
kanun ile yayınlanan yeni bir düzenleme ile 31.03.2023 tarihine 
kadar uzatıldı.

Yeni düzenlemenin öncekinden farkı;

• Vergili olması,
• Vergi mükellefiyeti olmayanların da yararlanabiliyor olması.

Vergi mükellefi olan veya olmayanların yurt dışında bulunan varlıklarının Türkiye’ ye getirmelerini amaçlayan 
varlık barışı, yeni düzenlemede vergili olmasına rağmen, ödenen vergiyi bir yılın sonunda iade almak da 
mümkün görünüyor.

Buna göre, yurt dışı varlık barışı kapsamında banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin 
olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden;
 
30.09.2022 tarihine kadar olan bildirimler için %1,
31.12.2022 tarihine kadar olan bildirimler için %2,
31.03.2023 tarihine kadar olan bildirimler için %3

VARLIK BARIŞI 
YENİDEN GÜNDEMDE
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Oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergileri, 
takip eden ayın sonuna kadar beyan edip 
ödemek durumundalar. Bildirilen varlıkların 

bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde 
yurda getirilmesi şartı var, bu süre aştığında 
kanundan yararlanılamıyor.

Bildirilen bu varlıkların Türkiye’deki herhangi 
bir banka veya aracı kurumların hesaplarında en 
az bir yıl süreyle tutulması halinde 0 (sıfır) vergi 
oranı uygulanıyor. Banka veya aracı kurumun 
hesaplarında bir yıl tutacağınızı beyan ve taahhüt 
etmiş olsanız bile aracı kurumlar belirlenen 
oranda vergi kesintisini yapıp ödemek zorundalar. 
Bir yılın sonunda yurt dışından getirmiş olduğunuz 
varlığı hesaplarda bu süre içerisinde tuttuğunuzu 
ibraz etmeniz durumunda ödenmiş olan verginin 
iadesi talep edilebilir.

Yurt içinde bulunan varlıklar için ise, sadece 
vergi mükellefi olanlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefleri yararlanabiliyor. Kayıtlarında 
bulunmayıp kayıt altına alarak beyan edilen 
varlıkların değeri üzerinden 31.03.2023 tarihine 
kadar, hangi tarihte beyan edilip edilmediğine 
bakılmaksınız %3 sabit oranda vergi tahakkuk 
ediyor. Tahakkuk eden vergiyi mükellef kendisi 
beyan ederek beyanın yapıldığı ayı izleyen ayın 
sonuna kadar ödemesi gerekiyor. 

Hem yurt dışı hem yurt içinde bulunan varlıklardan 
yararlanan defter tutmakla yükümlü vergi 
mükellefleri, bu varlıkları defterlerine kayıt 
altına aldıkları tarihten itibaren 2 tam yıl süre ile 
özel bir fon hesabında tutmak zorundalar. İki yıl 
geçmeden sermayeye ilavesi dışında işletmeden 
çekilemeyecek.
  
Yeni düzenlemede diğer bir husus, 05.07.2022 
tarihinden önce kayıtlarda bulunması şartıyla yurt 
dışından kullanılan kredilerin 31.03.2023 tarihine 
kadar yurt dışında bulunan varlıklar ile kapatılması 
halinde bu varlıkların yurda getirilme şartı da 
aranmıyor.

Beyan edilen ve bildirilen bu varlıkların tutarları 
üzerinden hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi 
tarhiyatı yapılamıyor. Başka bir nedenle vergi 
incelemesi olanlara inceleme sonucu bulunan 
matrah farkı beyan edilen varlık tutarı kadar ise 
vergi tarh edilmeyecek, fazla ise aradaki fark tutarı 
üzerinden vergi tarhiyatı yapılacak.

Görüldüğü gibi yurt dışı varlıkları erken beyan edenin 
daha az vergi ödediği uygulamadan yararlanmayı 
düşünenlerin bu süreyi kaçırmamaları gerekiyor.

MevzuatMevzuat

Fahri KÖSE
S.M.Mali Müşavir

Birleşim Mühendislik
www.fahrikose.com
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İnternet, yenilik yapmaya devam eden ve sürekli gelişmekte olan 
bir teknolojidir. Bugüne kadar Web 1.0 ve Web 2.0'ı deneyimledik 
sıra Web 3.0'da. İnternetin üçüncü nesli olarak tanımlanan Web 
3.0 verilerin birbirine bağlandığı ve bu sayede bilginin çoğunlukla 
merkezi bir alanda depolandığı mevcut internet neslinin ötesine 
büyük bir sıçrama yaşatacak tür olarak karşımıza çıkıyor.

TeknolojiTeknoloji

WEB
3.0

Web 1.0, kullanıcılara günümüzde sahip olduğumuz 
zengin içerikli siteleri yaratmaya imkân tanımayan, 
statik b ir deneyim sundu. Web 2.0, bizi sosyal 
medyayla ve dinamik web siteleriyle bir araya 
getirdi, fakat bunun karşılığında merkezileşmek 
zorunda kaldı. Web 3.0 ise sadece girdiğiniz veriyi 
doğru şekilde yorumlamakla kalmayıp metin, 
ses veya diğer medyalar aracılığıyla aktardığınız 
her şeyi anlayan yeni bir internet türü sunmayı 
vadetti. Bu türün, tükettiğiniz her içerik için size 
her zamankinden daha uygun koşullar sunması 
bekleniyor.

Web 3.0 olarak tanımladığımız kavram büyük 
miktarda kullanıcı katkılı veriyi yönetme, düzenleme 
ve anlamlandırmanın yeni yollarını aramak ve 
web ortamında istenilen verinin kolayca bulunup 
paylaşılabilmesine odaklanan bir web teknolojisi 
olarak karşımıza çıkıyor. (Özdestici, 2018) Ayrıca 
Web 3.0 başlangıçta genel olarak kullanıcı katkılı 
içerik olarak tanımlanmakta. Web 3.0 web altyapısı 
itibariyle son birkaç senedir blockchain teknolojisi, 
kripto paralar ve Metaverse ile birlikte gündemde 
yoğun olarak yer almakta.
 

İnternetin Tarihçesi:
 
Web 1.0 (1989-2005)

‘Statik Web’ olarak da adlandırılan Web 1.0, 
1990'larda kullanıma açılan ilk ve en güvenilir 
internet yapısıydı. Sınırlı bilgi aktarımı vardı ve 
neredeyse hiç kullanıcı etkileşimi sunulmuyordu. 
O tarihlerde kullanıcılara özel sayfa oluşturulması 
ya da yazılara yorum yapması gibi seçenekler 
yoktu.

Web 2.0 (2005-günümüz)

‘Sosyal Web’ olarak adlandırılan Web 2.0 ile 
YouTube, Facebook, Wikipedia ve daha birçok 
kullanıcı etkileşimli web platformları ortaya çıktı. 
Javascript, HTML5 ve CSS3 gibi web teknolojileri 
kullanılmaya başladı. Bu gelişmeler sayesinde 
internet çok daha etkileşimli hale geçerek hem 
sosyal ağların hem de kullanıcı tarafından 
oluşturulan içerik üretiminin gelişmesinin önünü 
açtı.
 

Web 3.0 – Yeni Çağ

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte Web 3.0 
farklı bir yere evrildi ve şu an hayatımıza tam olarak 
entegre edilmiş değil. Temelinde veri odaklı olan 
internetin merkeziyetsiz, P2P, blok zincir destekli 
ve kişiselleşmiş internet olarak kullanılabilecek 
olmasıdır şeklinde yorumlanabilir. Web siteleri ve 
uygulamalar için üçüncü nesil internet hizmetleri 
olacaktır. Nihai hedef olarak, daha akıllı, nesnelerle 
ve etrafımızdaki her şey ile bağlantılı olan, 
tamamen açık web siteleri oluşturmaktır. Girdiğiniz 
veriyi doğru şekilde yorumlamakla birlikte metin, 
ses veya diğer medyalar aracılığıyla aktardığınız 
her şeyi çözümleyebilen yeni bir internet türüdür 
diyebiliriz.

Web 3.0 ile web’i tam olarak uygulamanın uzun 
sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Web 3.0’ı 
oluşturacağına ve nihayetinde tanımlayacağına 
inanılan bazı teknolojiler şu anda geliştirilmektedir. 
Kablosuz ağları kullanan akıllı ev aletleri ve 
Nesnelerin İnterneti (IoT), Web 3.0 teknolojisinin 
halihazırda hayatımızda nasıl yer almaya 
başladığının göstergesidir.
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• Her yerde bulunma: Aynı anda her yerde 
bulunma gücüne sahip olmak anlamına geliyor. 
Web 3.0 ise interneti her yerde, her zaman 
herkes için erişilebilir hale getirerek bunu bir 
adım daha ileri taşıyor. 

• Anlamsal Ağ: Web üzerindeki anlamsal 
uygulamalar, makinelerin veri analizi yaparak 
anlamları ve duyguları çözmesini sağlıyor. 
Sonuç olarak internet kullanıcıları, gelişmiş 
veri bağlantısı ile daha iyi bir deneyime sahip 
oluyor.

• Yapay Zekâ (AI): Çevrim içi platformlardaki 
veriler yapay zekâ tarafından ele alınacak, her 
kullanıcının yorum ya da beğenisi süzgeçten 
geçecek. Yapay zekâ ilerledikçe, kullanıcılara 
mümkün olan en tarafsız ve filtrelenmiş veriler 
sunulabilecek.

• 3D Grafik: Blog sayfaları ve diğer çevrim içi 
platformlardaki veriler yapay zekâ tarafından 
ele alınacak, her kullanıcının yorum ya da 
beğenisi süzgeçten geçecek. Yapay zekâ 
ilerledikçe, kullanıcılara mümkün olan en 
tarafsız ve filtrelenmiş veriler sunulabilecek.

Günümüzdeki 
Versiyonu ile 
Web 3.0’ın 
Özellikleri 
Neler?

TeknolojiTeknoloji

Kaynakça:

https://www.singlegrain.com/web3/web-3-0/
https://www.techtarget.com/whatis/definition/Web-30
https://netvent.com/internetin-evrimi-ve-web-3-0/  
https://academy.binance.com/tr/articles/the-evolution-
of-the-internet-web-3-0-explained
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KüreselKüresel

Attığımız her adımda vazgeçilmezimiz 
bilgisayarlar olmadan yaşamak ne kadar 
mümkün olabilir. Amacımız onlarsız bir 

hayat kurmak yerine aksine daha fazla ortak bir 
dil geliştirmek olduğundan bilgisayar dünyası ile 
insan arasındaki ilişkinin daha da güçlendirilmesi 
önem kazınıyor. İnsan ile yapay zekâyı daha iyi 
anlaşabilir hale getiren Doğal Dil İşleme Teknolojisi 
bu noktada söz konusu bu iletişimi çok daha iyi bir 
noktaya taşımak için oluşturuldu.

NLP ‘nin ne olduğunu daha anlaşılır kılmak için 
doğal dillerle makine dilleri arasındaki farkları 
görmek yardımcı olacaktır. Dünya üzerinde 
konuşulduğu bilinen ortalama 7000 dil vardır ve 
bunlara doğal diller denir. Bilgisayarlar ise makine 

dili olarak bilinen programlama dilleri kullanır. 
Programlama dilleri kelimelerden değil “0” ve 
“1” sayılarının binlerce farklı kombinasyonundan 
oluşur. İnsan dilini bilgisayarın anlayabileceği 
formata dönüştürerek insan ile bilgisayar 
arasında bağ kurulmasını sağlayan NLP-Doğal 
Dil İşleme, yapay zekânın bir alt dalı olarak 
tanımlanır. Yapay zekâ Doğal Dil İşleme tekniğini 
kullanarak bilgisayarın insan dilini anlayıp yorum 
yapabilmesini sağlar.DOĞAL DİL İŞLEME, 

NLP

DOĞAL DİL İŞLEME, NLP
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Google, Yandex, Bing gibi arama motorları doğal 
dil işlemenin en yoğun kullanıldığı bilgi getirimi 
sistemleridir. Bu sistemlerin, aramak istediğimiz 
bilginin ne olduğunu daha iyi anlamaları ve 
ihtiyacımız olan bilgiyi en uygun veri kaynaklarını 
bize getirmeleri için doğal dil işlemeciler sürekli 
yeni teknolojiler üzerinde çalışmaktadırlar.
Sosyal medya takibiyle sosyal mecralarda yapılan 
yorumlar; doğal dil işleme yöntemleri ile analiz 
edilerek tüm sosyal medya kullanıcılarının beğeni, 
tercih ve ilgi alanlarını takip edebilmektedir.

Kaynak: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_
processing
https://www.isbank.com.tr/blog/dogal-dil-isleme
https://www.karel.com.tr/blog/dogal-dil-isleme-
nlp-natural-language-processing-nedir

KüreselKüresel

Doğal dil işleme süreçleri dilden dile değişiklik 
gösterir. Bilgisayar, önce kelimenin kökü üzerine 
gelen eklerle birlikte dönüşümüne bakar, buna 
kelime bilimi denir. Bundan sonra cümledeki 
kelimelerin dizilimine göre ne anlama geldiğini 
anlamaya çalışır buna söz dizimi denir. Ardından 
cümlenin özünde anlatmaya çalıştığına bakar, 
buna semantik (anlambilim) denir. Son olarak da 
cümlelerin bir araya gelerek ifade etmek istediğine 
bakar, bu da söylevdir. Özetle, bilgisayar kelime 
kökünü ayrı, kelimelerin dizilmesini ayrı, cümlenin 
ve söylevin anlamını ayrı inceleyerek konuşmanın 
bağlamını öğrenir ve bir anlam çıkarır.

Kullanım Alanları

Son zamanlarda çok popüler olan metin madenciliği 
(text mining) de doğal dil işlemeye dahildir. Metin 
madenciliği sayesinde internette yığınlar halinde 
biriken düşünceyi işleyip anlam çıkarabiliyoruz. 
Bunun dışında doğal dil işleme konuşma tanımada 
kullanılıyor. Konuşma tanıma, otomatik dudak 
okuma gibi teknolojiler hem duyma engeli 
olanlara yardımcı olmak için, hem de gözetlemede 
kullanılıyor. Gizlilik ihlali olmaması adına CCTV 
kameralarda mikrofon bulunmuyor. 
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RöportajRöportaj

Alper Dalkılıç, Türkiye’de hayatını 
koşuya adamış ender insanlardan biri. 
Bugüne kadar sayısız yarışa katıldı, 
sayısız madalya kazandı. Türkiye’yi 
yurt dışında temsil etti. Yedi kıtada yedi 
çölü aştı. Dünyanın en önemli ultra 
maraton organizasyonlarında yer aldı. 
Uluslararası başarılara imza attı.

Dalkılıç, bu kez farklı bir projede yer aldı. Bir 
zamanlar kurtuluş mücadelesi verilen kutsal 
topraklarda altı gün boyunca tam 296 kilometre 
koştu. 

Bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarının Afyon’da başlattığı Kurtuluş Savaşı 
İzmir’de son bulmuştu. Zafer Ultra Maratonu’na 
katılan 10 sporcu da bu rotayı izledi ve İzmir’e ulaştı. 
Birleşim Dergi olarak, İlber Ortaylı’dan madalyasını 
alan Dalkılıç’ı teri soğumadan İzmir Cumhuriyet 
Meydanı’nda bulduk. Hem Zafer Maratonu’nu hem 
de koşu hayatını konuştuk. 

KOŞUYA 
ADANAN BİR HAYAT

ALPER 
DALKILIÇ

RöportajRöportaj
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RöportajRöportaj

Ne kadar zamandır koşuyorsunuz? Biraz 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
  
Ultra maraton koşucusuyum. 1978’de doğdum. 
İzmirliyim. Zafer Ultra Maratonu’nda koşarak 
İzmir'e ulaşmak benim için ayrı güzellikte bir 
olaydı. 

Aslında 10 yıl bankacılık yaptım. 2014 Aralık’ta 
bankacılığı bıraktım. Artık hayatımı koşu üzerine 
çizmeye başladım ve buna devam ediyorum. Şu 
anda son yedi yıldır  Kaçkar Ultra Maratonu’nun 
organizasyonunu yapıyorum. Bunun dışında sayısız 
yarışa katıldım.
 
2012 - 2013 yıllarında ‘Yedi Kıta Yedi Ultra 
Maraton’ projesi kapsamında dünyanın yedi ayrı 
kıtasında, yedi ayrı çölünde maratonlara katıldım. 
Her biri 250 kilometre ve bir hafta süren ultra 
maratonlardı. Hepsi ‘kendine yeterlilik’ üzerine 
kurulu maratonlardı. Bu ne demek? Akan su yok, 
elektrik yok ve bir haftada Avustralya’da 10 günde 

520 kilometre yol aldım. Bu ultra maratonlarda 
organizasyon bize sadece çadır ve sıvı desteği 
sağlıyor ve bizler de sırtımızdaki çantada uyku 
tulumu, giyecek ve yiyecekleri hepsini bir 
hafta boyunca taşıyorduk. Düşünün bir hafta 
boyunca akan su yok, elektrik yok ve yol almaya 
çalışıyorsunuz. 

Üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde, 
öğrenci topluluklarında yaşadıklarımla ilgili 
sayısız sunum yaptım. Yaşadıklarımı bu şekilde 
anlatıyorum. Yarışlara danışmanlıklar yaptım ve 
de gönüllü olarak katıldığım yarışlar oldu. Sadece 
koşmak değil yaptığım, kimi zaman madalya 
taktık kimi zaman da istasyonlarda koşuculara, 
organizatörlere destek sağladım. Şu anda yarış 
organizasyonları dışında Columbia Montrail Koşu 
Grubu koçluğunu yürütmekteyim. 

Hayatımı koşuyla idame ettiriyorum. Elbette ki 
zor ama çok keyifli. Türkiye'de elbette sportif 
başarı haricinde daha çok istenilen, beklenen 

sosyal medya üzerinde etkili olmanız. Ama şu da 
bir gerçek, bu iş tutkuyla yapıldığı zaman aslında 
bir yere varıyorsunuz. Sabrederek, gerekli özveriyi 
göstererek bunlar kazanılıyor. 

Zafer Ultra Maratonu nasıl ortaya çıktı? Siz 
koşmaya nasıl karar verdiniz?

Türkiye’nin değişik bölgelerinde koşu ve bisiklet 
yarışları organize eden Limit Sensin ve gayrimenkul 
firması NEF Grubu’nun ortak projesi. Bana davet 
geldi ve hiç düşünmeden bunu kabul ettim. Çünkü 
güzel bir amaç ve keyifli bir koşu olacaktı. Yaklaşık 
300 kilometrelik bir koşu. Toplam altı gün sürdü. 
Her gün ortalama 50-60 kilometrelik parkurlarda 
koştuk. Maratona 10 kişi başladık. 

Birinci gün Afyon Kocatepe'den başladık. Büyük 
Taarruz Şehitliği'nde o günkü etabı noktaladık. 70 
kilometre sürdü. 

İkinci gün ise Büyük Taarruz Şehitliği'nden 
başladık. Yıldırım Kemal Şehitliği’nde tamamladık. 
Oradaki önemli konulardan biri, Yıldırım Kemal 
Şehitliği bir tren istasyonu ve Yıldırım Kemal, 
zamanında oldukça önemli mücadeleler vermiş ve 
Yunan Ordusu’nun tren yolu üzerindeki ilerlemesi 
konusunda oldukça aktif rol almış.
  
Üçüncü gün Yıldırım Kemal Şehitliği’nde 
başladığımız Zafer Ultra Maratonu, Dumlupınar 
Şehitliği'nde sona erdi. Kütahya'da, o şehitlikte 
‘Türk bayrağının yere inmediği, yere dokunmadığı 
tek nokta’ diye bir ibare vardı. Gerçekten şehit 
olan askerlerin elinde o bayrağın dimdik durduğu 
söylenir. 
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RöportajRöportaj

Dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de 
şehitliklerin gerçekten çok düzenli, ziyarete uygun 
olarak görsellik anlamında zengin lokasyonlar 
olması. 

Bizler bu süreçte koşu sonrasında buralarda kamp 
yaptık. Ve akşamları da proje koordinatörlerinden 
Oğuzhan Hoca'nın (Özaltın) yaptığı sunumlarla 
tarih bilgimizi güncelledik. 
Dördüncü gün, Manisa Salihli'de Şehit Fevzi 
Tüzünalp Şehitliği’nde koşuya başladık. Turgutlu'ya 
koştuk. Turgutlu Karpuz Kaldıran Anıtı’nda 
dördüncü günü noktaladık. Ve sonraki süreçte de 
tekrar kamp atarak Turgutlu'da o günü geçirdik. 
Beşinci gün Kemalpaşa Şehitliği'nde Turgutlu'dan 
başladık. Altıncı gün Zafer Ultra Maratonu'nda final 
günüydü.
 

İzmir İnciraltı'nda koşuya başladık ve Cumhuriyet 
Meydanı'nda yaklaşık sekiz kilometrelere varan bir 
mesafede koştuk. 
Son gün halk koşusuna kayıt yaptıran yaklaşık 350 
sporcu bizlerle birlikte omuz omuza bitiş çizgisine 
koştu. 

Bitişte güzel bir hazırlık yapılmıştı. Organizasyon 
sorumluları, NEF Vakfı'ndan yetkililer, İzmir Valisi, 
askeri görevliler vardı. Bizi karşılamaya İlber 
Ortaylı da gelmişti. Madalyalarımızı İlber Hoca 
taktı. Bizlere kitap imzaladı. Toplam 296 km koştuk. 
Şunu eklemekte fayda var; etaplar asfalt, patika, 
stabilize, karışık parkurlarda gerçekleşti. 
Ambulans bizleri takip etti ve ara noktalarda belli 
dinlenme noktaları oluşturuldu. Güvenli şekilde 
kazasız belasız faaliyet sonlanmış oldu.

Koşarken bu parkurda neler hissettiniz? 

Birlikte koşacağımız kişilerden sadece Mahmut 
Yavuz'u tanıyordum. Diğer arkadaşlarla orada 
tanıştım. Uyumlu bir ekiptik. Farklı yerlerden 
gelen sporcular vardı. Koşarken bu parkurda neler 
hissettiğime gelecek olursak, başlangıçta Büyük 
Taarruz Şehitliği'ni ziyaret ettik ve orada röportajlar 
yapıldı. Halk koşusu başladı. Sonra biz koşmaya 
başladık. Yıllar önce oradaki şehitlikte gece vakti 
yapılan bir tırmanış etkinliğinde yer almıştım. 
Ancak gündüz bu anıtı görmemiştim. Gerçekten 
çok önemli bir anıt yapılmış. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarının gittiği yoldan 
memleketim İzmir'e koşarak ulaşmak benim için 
manevi yönü oldukça önemliydi. 

O zamanki zor şartları düşünün. Evet biz de 
bazen patikalarda koşarken sıcaktan oldukça 
zorlandık ama belli bir mesafe sonrasında bizi 
serinleten suları yudumladık. Arkadaşlarımızın 
beklediği istasyonlarda karnımızı doyurduk. Bir 
de hem canını hem de vatanı kurtarmak uğruna, 
teçhizatları ile yapılan yürüyüşü düşündükçe 
tüylerim diken diken oluyordu. Düşünün ne zaman 
bir saldırı olacağını kestirmek mümkün değil. 
Bunlar muazzam duygular. 

Hep bunları düşünerek yol aldık, bizim için ‘o 
yıllar’ ağrı kesici gibiydi. Aklımıza geldikçe ağrımız 
kalmıyordu. Olay sadece koşmak değildi. Bunun 
farkındaydık. Tarih bilgimin eksik olduğunu bu 
koşu sayesinde daha çok farkına vardım. Herkesin 
bu coğrafyaya gitmesini, kutsal topraklara ayak 
basmasını, şehitliklerini ziyaret etmesini tavsiye 
ederim. 

Koşmak sizin hayatınıza neler kattı? 

Elbette bu sayede hayatımda çok fazla insan 
biriktirdim. Dostluklar, maceralar… Ülkeleri 
kıtaları koşarak keşfettim. Ve bu projede de Zafer 
Ultra Maratonu’nu koşarak tarihi adımladım. Belki 
de hayatımda gitmeyeceğim şehitliklere koşarak 
gittim. O şehitliklerde zaman geldi duamızı ettik ve 
bazen de bizi selamlayan halkla birlikte oturduk. 
Köy kahvelerinde çayımızı yudumladık. Projeyi 
anlattık. İlgi gerçekten güzel, keyifli bir boyuttaydı.
 
Koşmak isteyen ama başlayamayan, harekete 
geçemeyen insanlara ne tavsiye edersiniz?
 
Öncelikle tavsiyem ilk bir iki ay boyunca 
koşmasınlar. Düşündükleri tek şey yürümek olsun. 
Her gün en az 45 dakika, 1 saatlik yürüyüşler... 
Birkaç ay süresince düzenli hareket edildiği zaman 
hareketle birlikte ve düzenli beslenmeyle kilo 
vermeye başlanıyor. 

Sonraki süreçte, birkaç ay sonrasında farklı 
sürelerle antrenmanlarla koşmaya başlamak en 
doğrusu. Sabırlı olmak her zaman için çok önemli. 
Şu an koçluğunu yaptığım Columbia Montrail Koşu 
Grubu gibi farklı farklı koşu grupları mevcut. 
O koşu gruplarına dâhil olarak farklı seviyede 
koşularla bir arada antrenmanlar yapılarak seviye 
artırılabilir. 

Elbette spora başlayacak kişilerin öncelikli yapması 
gereken şeylerden bir tanesi de sağlıklarına dikkat 
etmeleri. Her türlü spora, harekete başlamadan 
önce gerekli sağlık kontrollerinden geçmeleri, 
doktor kontrolünde ilerlemeleri, beslenmelerine 
dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar çok önemli. 
Motive olmak amacıyla bunun için yazılmış kitaplar, 
filmler mevcut. 

Bir kitap projeniz var mı? 

Yedi kıta yedi ultra maraton ve şu ana kadarki 
yaşadıklarım, koşu, dağcılık, farklı aktivitelerle 
ilgili bir kitap projem devam ediyor. Bu da 
umuyorum yakın zamanda gün yüzüne çıkacak. 

Yeni projeleriniz var mı? 

Elbette ki belli planlarım var koşu üzerine… 
Kanada Yukon’da Şubat 2023’te kızak çekerek eksi 
50 derecede koşmak istiyorum. 100 mil ya da 200 
mil farklı mesafeler yer alıyor.  Sponsor bulduğum 
takdirde böyle bir organizasyonda yer alıp, 
Türkiye'den katılan ilk sporcu olmak istiyorum.

Serkan OCAK
Gazeteci
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Kintsugi kırılan bir nesneyi altın ile yapıştırarak tamir etmek anlamına 
gelen bir Japon geleneğinin adıdır. İşlem aslında kırılan bir objenin 
kırık parçalarının, altın tozuyla karıştırılmış bir yapıştırıcıyla yeniden 

birleştirilmesidir. 

YENİ BİR VAR 
OLMA ŞEKLİ,
KINTSUGI

Kintsugi felsefesine göre 
amaç objeyi yeni gibi yaparak 
kırıkları gizlemek değil 

bilakis onları mümkün olduğunca 
öne çıkartmaktır. Çünkü bir 
nesne ya da bir canlı hasara 
uğramış veya acı çekmişse bu 
yaşadığı diğer her şey gibi onun 
tarihinin, geçmişinin bir parçası 
haline gelir ve üzerinde taşıdığı 
bu izler onu kendisi yapan eşşiz 
bir forma dönüşür. Özellikle ve 
tam da bu nedenle, onu şu anda 
olduğu haliyle güzel ve değerli 
kılar.  Kintsugi sanatçısı kırılarak 
varlığı zedelenmiş ve belki de 
kullanılamayacak hale gelmiş 
bir nesneyi sadece tamir etmekle 
kalmaz, ona değer katar. 

Kırılan bir seramik eşyanın 
parçaları bu felsefe 
doğrultusunda, altın kullanılarak 
tekrar birleştirildi. Bu durumda 
seramik tabak kırılmadan önceki 
halinden çok daha değerli bir hale 
getirilmiş olur. Öncelikle değerli 
bir maden olan altın, tabağın 
maddi değerini arttırırken, işin 
içine ayrıca sanat ve parçaları 
ustaca birleştirme tekniği 
de girer. Böylece tabak, artık 
yaşanmışlığı olan ve birçok 
parçanın kırılmasından yeniden 
doğan bir bütün haline geliyor.

SanatSanat

Yazan: Gökçe ALAÇLI
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SanatSanat

Kintsugi’nin 
doğuşu
Kintsugi’nin bilinen tarihi 15. yüzyıla 
dayanmaktadır. Rivayete göre Japonya’ya 
hükmeden ordu komutanı Ashikoga “Shogun” 
Yoshimasa’nın çok sevdiği bir çay fincanı kırılır 
ve komutan bu fincanı tamir edilmek üzere 
Çin’e gönderir. Dönem koşulları göz önünde 
bulundurularak metal zımba ile onarılan fincan, 
komutanı memnun etmez. Estetikten uzak ve 
sadece iş görecek şekilde tamir edilen bu fincan 
sonrasında Japonlar, farklı ve estetik bir seramik 
onarımı arayışına girer. 

Japon zanaatkârlar, komutanın seveceği bir 
çalışma ortaya koymak için işe koyulurlar. Bu 
çalışma, komutanın istediği gibi estetik açıdan 
zengin bir fincan üretmek ve komutanın eşyası 
ile bağlılığını göz önünde bulundurarak, bu 
bağı güçlendirme üzerine şekillenir. Çalışma 
bittiğinde fincan eskisinden daha da güzel 
bir hale gelir. Böylece altın anlamına gelen 
“Kin” ve birleştirmek anlamına gelen “Tsugi” 
kelimelerinin birlikte kullanımıyla oluşan 
“Kintsugi” kelimesi, bu felsefeye ismini verir.

Bu felsefeyle insan kendini nasıl iyileştirebileceğini ve süreçte açılan yaraları nasıl örtemeden onlarla barışık 
yaşayabilip, onları nasıl onaracağını keşfeder. İnsanda açılan her yaranın aslında anlatmak istediği bir şey 
vardır, onu dinlemeyi ne söylemek istediğini anlayabilirsen iyileştirme yöntemini bulabilir ve farkındalık dolu 
bir yaşam sürmeyi başarabiliriz.
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SanatSanat

Kintsugi felsefesinin kaynağında yer alan insan, dönem dönem hayatında derin izler bırakan ve tamirinin 
mümkün olmadığını düşündüğü süreçler yaşar ancak bunları aşmak ve kırılan yerleri çok daha değerli ve 
güçlü bağlarla onarmak gerekir da hayatın bir parçasıdır.

Kırıkları 
Sayesinde Güzel 
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Aslında bu iki şehir arasındaki ilişki yüzeysel bir 
benzerlikle sınırlı değildir. Tarihsel ve kültürel 
bağlar sanılanın aksine öylesine sıkıdır ki, 
İstanbul’u anlamadan Venedik’i anlamak pek de 
mümkün olmaz. Ve gözlerden kaçsa da bu iki şehir 
birbirleri hakkında birçok sırrı saklamakta oldukça 
marifetlidir. 

697 yılından 1797’a kadar hüküm süren Venedik 
Cumhuriyeti’nin resmi adında Serrenissima (en 
huzurlu) kelimesi de geçer. Venedik Adriyatik 
Denizi’nin kıyısındaki lagünlerin üstüne 
oturtulmuş bir şehirdir. İlk sakinlerinin bu bölgeyi 
seçmelerindeki amaç barbar olarak nitelendirilen 
kavimlerin akınlarından saklanmaktır. Venedik’teki 
tüm yapılar kazık şeklindeki ahşap temellerin 
üzerine inşa edilmiştir. Lagünün altına, en az 7,5 
metre derinliğe saplanan kazıklar oradaki kil 
tabakası sayesinde havanın ve suyun yıpratıcı 
etkisine maruz kalmazlar. Bu sayede yapılar, 
yüzyıllar sonra bile ilk günkü kadar sağlam kalmayı 
başarırlar. Günümüzde Venedik’te 800-900 yıllık 
orta çağ palazzolarını sapasağlam ayakta görmek 
mümkündür.  

Venedik’in kuruluş döneminde şehri yönetecek 
dükler, o zamanın en güçlü devleti olan Doğu 
Roma İmparatorluğu tarafından belirleniyordu. 
Başka bir deyişle Venedik doğum anından 
itibaren Konstantinopolis’in egemenliğine girmiş 
bir şehirdir. Ama tarihin garip bir cilvesi olarak 
yüzyıllar sonra bu ilişkinin tam anlamıyla tersine 
döndüğü dönemler de yaşanacaktır. Venedik 
içte huzur ve zenginlik dışta ticaret, diplomasi 
ve gerekirse savaş politikasıyla varlığını 1100 yıl 
boyunca sürdürmüş bir deniz/kent devleti olarak 
İstanbul ile sürekli savaşıp durmuştur. İstanbul’un 
sahibi değişmiş, dili, dini, kültürü değişmiş ama 
savaşların ardı arkası kesilmemiştir… 

Venedik’in ilk dönem yapıları Bizans 
İstanbul’undan fazlasıyla etkilenmiştir. Mimari 
hafıza ile ilgili en ilginç anekdot Kutsal Havariler 
Kilisesi’nin hikâyesidir. Bizans İstanbulu’nda Aya 
Sofya’dan bile daha kutsal kabul edilen bu yapı, 
aynı zamanda Doğu Roma İmparatorlarının da 
ebedi istirahatgâhıdır. Fatih Sultan Mehmet şehri 
aldığında 4. tepe üzerindeki Kutsal Havariler 
Kilisesi neredeyse çökmek üzeredir. Fetihten bir 
süre sonra Fatih, burayı yıktırıp tam olarak aynı 
yere cami yapılmasını emreder. Böylece Fatih 
Camii’nin inşası başlamış olur. Kendini Osmanlı 
Sultanı ve aynı zamanda da Roma İmparatoru 
olarak kabul eden Fatih Sultan Mehmet, bin yıllık 

KültürKültür

İstanbul’un eşsiz Boğaziçisi, Venedik’in yılan gibi kıvrılan Büyük 
Kanalı… İstanbul’un lebiderya yalıları, Venedik’in kanal kenarı 
tarihi palazzoları…(gösterişli yapılar, saraylar) İki suyolunun 

etrafına kurulmuş iki muhteşem şehir… Güzellikleri ancak 
birbirleriyle kıyaslanabilecek iki su şehri… İstanbul ve Venedik iki 
kadim şehir… 

İSTANBUL VE VENEDİK’İN
İÇ İÇE GEÇMİŞ HİKÂYESİ 
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geleneği bozmaz ve ölümünden sonra yine bu 
tepeye gömülmek ister.  

Peki, neye benziyordu Bizans’ın bu muhteşem 
ibadethanesi? Kutsal Havariler Kilisesi’ni 
betimleyen birkaç gravür günümüze ulaşmıştır. 
Ama Kutsal Havariler Kilesini görmenin bir yolu 
daha vardır! Venedikliler kendi şehirlerinin en 
görkemli yapısı olan San Marco Bazilikasını 1090’lı 
yıllarda inşa ederken İstanbul’daki Kutsal Havariler 
Kilisesini örnek almışlardır. Altın varaklarıyla, 

kubbeleriyle Venedik’in sembolü olacak bazilika, 
önceden Fatih Camisi’nin yerinde bulunan Kutsal 
Havariler Kilisesi’nin bir kopyasıdır. San Marco 
meydanında durup bazilikaya hayran hayran bakan 
her ziyaretçi aslında İstanbul’un geçmişine de 
bakmaktadır. 

KültürKültür

Haçlı Seferleri olarak bilinen ve Kudüs’ü almak 
için düzenlenen akınların lojistiğinde en büyük 
pay Venedik Cumhuriyeti’nindir. Venedik meşhur 
tersanesinde Haçlılar’ın ihtiyaç duyduğu gemileri 
inşa eder. Bunun yanında seferler için gerekli 
olan kaynak da dönemin en güvenilir parası olan 
Venedik altınıyla sağlanmaktadır. 

1204 yılında Venedikliler’in kontrolündeki Haçlı 
orduları Kudüs’e giderken birdenbire rotalarını 
Konstantinopolis’e çevirirler. Haçlıların niyetini 
sezen Bizanslılar şehrin kapılarını kapatınca 
olanlar olur. Haçlılar yüzyıllardır zenginlikleriyle 
adeta bir düş dünyası gibi hayallerinde 
canlandırdıkları Konstantinopolis’e saldırdılar. 
Şehir düşer… Birkaç on yıl boyunca Venedikliler 
Konstantinopolis’i yönetirler. 1204’te gerçekleşen 
bu işgal, birçok tarihçiye göre yaşanmış en büyük 
yağma olayıdır da… O tarihten sonra Bizans asla 
eski Bizans olmaz. Konstantinopolis de öyle. Şehir 
her anlamda fakirleşir. 

Venedik’in İstanbul’u tam tamına 818 sene önce 
yağmalamasının izleri günümüzde San Marco 
Meydanı’nda hâlâ görülebilir. Bu izlerin en meşhuru 
hiç kuşkusuz Quadriga diye bilinen 4 at heykelidir. 
Bir zamanlar Konstantinopolis hipodromunu 
(şimdiki Sultanahmet Meydanı) süsleyen bu 4 at 
heykelinin yapılış yılı tam olarak bilinmemesine 
karşın yaygın görüş MÖ 4. yüzyılda Antik Yunan’ın 
ünlü heykeltıraşı Lysippos’un elinden çıkmış 

olduklarıdır. 4 at heykeli İstanbul’dan kopartılıp 
haçlılar tarafından Venedik’e getirildikten sonra 
San Marco Bazilikası’nın kapısının üzerine konulur. 
1204 yağmasının bir diğer paha biçilmez eseriyse 
4 Tetrak (yönetici) heykelidir.  Antik Roma’nın MS. 3 
yüzyılda 4 yönetim bölgesine ayrılıp 4 kişi tarafından 
yönetilmesinin simgesi olan eser tıpkı at heykelleri 
gibi İstanbul’dan sökülüp Venedik’e kaçırılmıştır. 
San Marco Bazilikası’nın bir yapı elemanı gibi 
kullanılan heykele dikkatli gözlerle bakanlar, 4 
heykelden birinin tek ayağının eksik olduğunu 
hemen fark ederler. Bazı tarihçiler 1204 yağması 
sırasında heykelin düşürülüp kırıldığı ve ayağın 
Venedik’e hiç getirilmediği görüşünü savunurlar. 
Bazıları ise ayağın, Haçlıların İstanbul’u işgalinden 
çok önce yok olup gittiği fikrini… 

1958 yılında yapılan bir keşifle sır açığa çıkar. 
İstanbul’un Laleli semtinde yer alan ve eski bir 
Bizans kilisesi olan Bodrum Camii’nin hemen 
yakınında bulunan ayağın, Venedik’teki 4 Tetrak 
heykelinin kayıp parçası olduğu anlaşılır. 1204 
yağması sırasında heykelin kırıldığı görüşü artık 
kesinleşmiştir. İtalya hükümeti hemen resmi 
yazışmalarda bulunarak kayıp parçayı ister. Türkiye 
Cumhuriyeti bu talebi geri çevirir ve heykelin 
tamamının İstanbul’a geri iade edilmesi gerektiğini 
belirtir. İki ülkenin restleşmesi sonucunda kayıp 
ayak, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bizans sekmesine 
emanet edilir…    

Haçlı Seferleri ile tersyüz olan ilişkiler
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KültürKültür

Emre CANER
Yazar

Doğu Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle Venedik 
Cumhuriyeti Akdeniz’in tek süper gücü olarak 
kalacağını sanır. Ama Akdeniz’in hakimiyeti için 
karşısına yepyeni bir rakip çıkar. Osmanlılar… 
İstanbul ile Venedik arasındaki rekabet kaldığı 
yerden devam etmektedir. 

Bu arada Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti 
arasındaki ticari ilişkiler de gelişir. Türk tüccarlar 
Venedik’te Büyük Kanalın kıyısında bulunan 
Fondaco dei Turc (Türk Hanı)’da kalırlar. Venedikli 
tüccarların İstanbul’daki merkez üssü ise halen 
Tahtakale’de faaliyette olan Balkapanı Han’dır. 
Ticaret gibi diplomasi de iki devlet arasındaki güçlü 
bağların işareti olur. Venedik Cumhuriyeti modern 
zamanlarda Beyoğlu bölgesinde Venedik Sarayı’nı 
inşa ederek elçilerinin ikametgâhı olarak kullanılır. 
(Bina günümüzde de ayaktadır ve İtalya’nın İstanbul 
Başkonsolosluğu olarak hizmet vermektedir.)

Osmanlı ile Venedik’in ilişkisi elbette ki ticaret 
ve diplomasi ile sınırlı değildir. Savaş, her 
zaman masanın üçüncü saç ayağı olur. Tarih 
derslerinden ismini ezberlediğimiz pek çok deniz 
muharebesi aslında Osmanlı ile “huzur dolu” 
Venedik Cumhuriyeti arasında gerçekleşmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Tersane-i 
Amire (Kasımpaşa ile Hasköy arasındaki gemi 

yapım merkezi) ile Venedikliler ’in dünyaca 
meşhur Arsenal’inin ürettiği kalyon ve kadırgalar 
birçok kez karşı karşıya gelirler. Preveze Deniz 
savaşında tüm donanması yok olan Venedik ve 
Cenevizliler’dir. Kazanan Barbaros Hayrettin Paşa 
olmuştur. Don Kişot’un yazarı Cervantes’inde 
katıldığı ve ciddi şekilde yaralandığı İnebahtı Deniz 
Savaşı’nda ise Osmanlılar tüm filosunu kaybeder. 
Ama sadece iki yıl sonra Osmanlı donanması 
toparlanıp Venedikliler ‘in Akdeniz’deki en 
stratejik adası olan Kıbrıs’ı ele geçirirler. Sokullu 
Mehmet Paşa karşısına aldığı Venedik elçisine “Siz 
İnebahtı’da bizim sakalımızı kestiniz, biz Kıbrıs’ta 
sizin kolunuzu…” der.  

Osmanlı İstanbul'u Venedik'e karşı

Gerçekten de sakal uzamış, Haliç Tersane-i Amiresi 
yeni kalyon ve kadırgalar inşa etmiştir. Ama 
Kıbrıs’taki Venedik egemenliği kesin olarak sona 
ermiştir. Ve tarih Sokullu Mehmet Paşa’yı haklı 
çıkartır. Bir yüzyıl sonra Osmanlı, yine Venedik’in 
elinde bulunan Akdeniz’in bir diğer önemli adası 
Girit’i fetheder.  Artık Venedik’in iki kolu da 
kesilmiştir. Zaten küresel deniz ticareti Akdeniz 
rotasından çıkmış coğrafi keşifler sayesinde 
okyanuslara açılmıştır. Venedik Cumhuriyeti deniz 
ticareti olmadan yaşayamaz. 

İyice gözden düşen huzur kentinin sonunu Napolyon 
getirir. Fransız orduları 1797 yılında Venedik’e girip 

1100 yıllık tarihe son verirler. Osmanlı Devleti, 
en kadim düşmanlarından biri olan Venedik 
Cumhuriyeti’nin böylesine küçük düşürülerek 
yok edilmesi karşısında sessiz kalamaz. Vakit 
kaybetmeden Fransa’yı kınadığını bildiren bir 
nota açıklar. Bu arada Napolyon’un, San Marco 
Meydanı’na bakan konutunda oturup gördüğü 
manzara için “Avrupa’nın en iyi çizim odası” dediği 
rivayet edilir. Fransız komutan San Marco’nun 
Bazilikası’nın üzerinde bulunan 4 at heykelini 
de gözüne kestirir. Bir zamanlar Venedikliler’in 
Konstantinopolis’ten ganimet olarak aldığı atları 
Napolyon da yerinden kaldırttır ve Paris’e götürür. 
İstanbul şehrinin bu en kadim heykelleri bir süre 
de Paris’teki zafer takının üzerini süsler. Heykeller 
Napolyon’un sürgüne gönderilmesinin ardından 
Venedik kentine geri iade edilir. Günümüzde 
kopyaları San Marco’nun üzerinde, orijinalleri ise 
bazilikanın müze olarak kullanılan iç kısmındadır. 

İstanbul'da bulunan Dört Tetrarak Heykeli parçası Bir ayağı eksik olan Dört Tetrarak Heykeli
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ÇOCUĞUM İLKOKULA 
HAZIR MI?

1. Sınıfa Hazırlık

Sizlerin de bildiği gibi ilköğretim 1. sınıf, 
çocuklarımızın hayatında önemli bir 
dönemdir. Çocuğun okul ve öğrenmeyle ilgili 

ilk deneyimleri, okuldaki başarısını, motivasyonunu 
ve kendine olan güvenini önemli derecede 
etkilemektedir.  Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal 
ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye 
gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri 
başarılı bir şekilde yerine getirmesi ilköğretimde 
başarılı olmasının ilk adımıdır. Tüm bu gelişim 
alanlarında, yeterli olgunluğa ulaşmış bir çocuk 
kendisinden beklenenleri büyük oranda yerine 
getirebileceğinden okula ilişkin olumlu duygu ve 
tutumlar geliştirecektir. Bu gelişim alanlarının 
herhangi birinde sorun yaşayan bir çocuk ise 
kendisinden beklenenleri yerine getirmekte 
zorlanacağı için, okula ve öğrenmeye karşı olumsuz 
duygular ve tutumlar geliştirebilecektir.

Çocukların ilköğretim döneminde başarılı 
olabilmesinde iyi bir hazırlık sürecinin kuşkusuz 
büyük etkisi vardır.  Bu hazırlık süreci çocukların 
aşağıda sıralanan becerileri kazanmasını 
sağlamak amacıyla yapılır. Bu becerileri kazanan 
çocukların ilköğretim dönemine hazır oldukları 
söylenebilir.

Zihinsel Gelişim

Öncelikle çocuğun görsel ve işitsel olarak 
algılayabilmesi, algıladığını hafızada tutabilmesi 
önemlidir. Basit neden sonuç ilişkileri kurması, 
eşleştirme, gruplandırma ve sıralama yapabilmesi 
gerekmektedir. 1’den 10’a kadar rakamları 
bilmesi, nesne gruplarıyla rakamlar arasında ilişki 
kurabilmesi ve nesneleri kullanarak 1’den 10’a 
kadar toplama ve çıkarma yapabilmesi önemlidir. 
Son olarak 20’ye kadar ritmik olarak sayması 
zihinsel gelişim açısından gösterebileceği bazı 
davranışlardır.

YaşamYaşam

74    |   BİRLEŞİM DERGİ BİRLEŞİM DERGİ   |    75



YaşamYaşam

Motor Gelişim
Bedensel koordinasyonunu sağlayabiliyor olması, 
gösterilen hareketleri yapabiliyor olması önemlidir. 
Çocuk özellikle kalem tutup yazabilecek ince kas 
gelişimine sahip olmalıdır.

Dil Gelişimi
Çocuklar okuma yazmaya başlamadan önce 
konuşmayı ve dinlemeyi öğrenir. Dil gelişimi, 
okuma yazmaya hazırlık için ihtiyaç duyulan en 
önemli beceridir. Düşünce ve konuşma birbiriyle 
bağlantılıdır. Çocuk yönergeleri anlayabilmeli 
ve düşüncelerini ifade edebilmelidir. Olayları 
sırasıyla anlatabilmesi, yeterli kelime hazinesine 
sahip olması, eş ve zıt kavramları biliyor olması 
önemlidir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim
Sosyal ve duygusal gelişim anlamında ilköğretime 
hazırlanan çocuğun öncelikli ihtiyacı kendine güven 
duyması, sorumluluk alabilmesi ve yaşıtlarıyla sosyal 
ilişkiler kurabilmesidir. Çocuğun, kendi başına hareket 
edebilmesi, kendini, duygularını ve problemlerini ifade 
edebilmesi ilköğretim dönemine uyum sağlayabilmesi 
açısından önemlidir.

Dikkat Gelişimi
Dikkat, bir şeyi anlamak ya da başarmak için organizmanın 
uyanık ve hazır duruma geçmesidir. Grupla yapılan 
etkinliklerde sakin şekilde oturabilmenin, öğretmeni 
dinlemenin ve yönergelere uyabilmenin yanı sıra 10-15 
dakika herhangi bir etkinlikle yalnız başına yoğunlaşabilme 
ilköğretime hazırlık açısından önemlidir.

Özetle, okuma yazma becerisinin gelişmesi için, çocukların 
dil becerilerinin, görsel ve işitsel algılarının, motor 
becerilerinin, matematik becerilerinin ve yönergeleri 
izleyebilme ve anlayabilme becerilerinin gelişmesi 
önemlidir.
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Nida Özşahin TERKURAN
Uzm. Psikolog / Psikoterapist

• Çocukların okuma yazma ve ev görevi 
sorumluluğunu alabilmesi için öncelikle okul 
öncesi dönemde kendisine ait sorumluluklar 
üstlenmesi önemlidir. Bu nedenle, oyuncaklarını 
toplamak, kendi yemeğini yemek gibi yaşına uygun 
sorumlulukları alması için destekleyebilirsiniz.
• Bol resimli hikâye kitapları okuyabilirsiniz. 
İfade edici dili geliştirmek amacıyla, hikâyeleri 
eksik bırakarak kendisinin tamamlamasını 
isteyebilirsiniz.
• Farklı resimler verip o resimle ilgili hikâye 
anlatmasını isteyebilirsiniz.
• Çeşitli konularda sohbetler edip, kelime 
hazinesinin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.
• Karşılaştığı olumsuz durumlarda, 

duygularını ifade etmesi konusunda 
destekleyebilirsiniz.
• Farklı konular vererek bu konularda 
resim yapmasını ve yaptığı resmi size anlatmasını 
isteyebilirsiniz.
• İnce kas gelişimini desteklemek amacıyla, 
kuru boya veya pastel boya kullanarak, boyama 
kitaplarında boyama yaptırabilirsiniz.
• İnce motor gelişimini desteklemek 
amacıyla ipe boncuk dizme, mandalları ipe takma 
gibi faaliyetler yapabilirsiniz.
• Görsel algıyı ve dikkati geliştirmek 
amacıyla, nesneler ve resimler arasındaki benzerlik 
ve farklılıkları bulma oyunu oynayabilirsiniz.

• Sayı bilgisini geliştirmek amacıyla evde 
20’ye kadar sayma, nesnelerle toplama yapma gibi 
etkinlikler yapabilirsiniz.
• Yaz dönemi için zaman zaman evde 
çizgi çalışmaları ve rakam yazma çalışmaları 
yapabilirsiniz.
• 1 ile 10 arasında nesnelerle toplama ve 
çıkarma oyunları oynayabilirsiniz.

Çocuklarınızın İlköğretim Dönemine Hazırlanmasını 
Desteklemek Amacıyla;
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RETROAKTİF KISKANÇLIK İLE
NASIL BAŞ EDEBİLİRİZ?
Partnerimizin eski sevgilisini merak etmekten 
daha doğal ne olabilir ki! Kimdi? Güzel miydi?  
Yakışıklı mıydı? Mesleği neydi? İlişkileri nasıldı? 
Onu çok mu sevmişti? Geçimsizlik yaşamışlar 
mıydı, uyumlu muydular? Neden bitmişti? Kim 
gitmişti? Soruların listesi uzar gider. Bu soruları 
sormamızı normal dışı kılacak olan şey onlarla ne 
kadar vakit geçirdiğimizdir. Retroaktif kıskançlık, 
partnerinizin eski sevgilisi hakkındaki takıntılı 
düşünce ve davranışlara verilen isim. Eğer iş 
sıradan bir merak duygusunu, tatlı rekabeti veya 
partnerinizi daha iyi tanımaya yönelik küçük bir 
soruşturmayı aştıysa, kendinizi bu düşüncelerden 
kurtaramıyorsanız işte bu yazı sizin için.
  
Geçmişe dönük kıskançlık beslemek bir nevi yel 
değirmenleriyle savaşmaya benzer. Karşımızda 
gerçek bir rakip yerine hayal ürünü bir kahraman, 
gözümüzde çoğu zaman boş yere büyüttüğümüz bir 
efsane vardır. Kimi zaman zihnimizin kurgularıyla 
uyandırdığımız gerçeklik dışı bir canavara 
dönüşebilir. Sürekli ‘stalk’lamak (internette 
araştırmak), sorular sormak, partnerinizin onunla 
daha mutlu olduğunu düşünmek, kendinizi eksik ve 

yetersiz hissetmek, kaybetmekten korkmak… Onun 
ilişkiniz için bir tehdit olmadığından emin olmaya 
çalışırken de ilişkinin kan kaybetmesine neden 
olmak. Ama her şeyden öte, büyük bir huzursuzluk 
girdabında kaybolmak.
 
Takıntı haline gelmiş tüm kontrol dışı davranışlar 
gibi bu tür davranış ve düşüncelerin de klinik 
olarak ele alınması gerekebilir. Bu uyarıyı cebimize 
koyalım ve sorun henüz bu hale gelmeden neler 
yapabileceğimize bakalım. 

Geçmişi kabul edin
 
Herkes gibi partnerinizin de bir geçmişi var. Tek bir 
ilişkiyle tüm ömrünü sonlandıran eski kuşakların 
dönemi sona erdi. Günümüzde birçok insan birden 
fazla uzun veya kısa süreli ilişki yaşıyor. İlişkilerin 
niteliği ve uzunluğu farklı olsa da çoğumuzun 
bir “ex” (eski sevgili veya eş) listesi var. Tüm 
ilişkilerimizin bizi biz yapmada etkisi olduğunu, 
kişiliğimizi ve ilişkilere bakışımızı inşa etmede 
etkili olduğunu kabul edersek hem kendimize hem 
partnerimize bu konuda saygı göstermekle işe 

Yaşam

başlarız. Özellikle belli bir yaşa gelmiş birisinin 
“ilk” ilişkisi olmak avantajdan çok dezavantajdır. 
Her ilişki bizi olgunlaştırır, bize öğretir… 

Duygularınızı kabul edin.
 
Geçmişi kabul gayretinize kendi duygularınızı kabulü 
de ekleyin. Yaşadığınız şey sizi ne kadar rahatsız 
ederse etsin sonuçta bir duygudur, kontrolünüzde 
değildir ve güçlü duygular biz onlardan kaçtıkça 

bizi kovalamaya meyillidir. Bu zor meselenin de 
ilk adımı duygunuzu kabul etmek olursa çözüm 
sürecine başlamak da o kadar kolaylaşır. Öz 
şefkat birçok kapıyı açma potansiyeline sahiptir. 
Kendinize yakıştırmasanız, kurtulmak isteseniz 
dahi bu duygular sizde var ve insan olmanın ortak 
özelliği de zaman zaman istemediğimiz duygulara 
sahip olmamızdır. Tek başına bu bakış açısı 
bile, sorunu çözmenizi sağlayabilir. Arkasında 
başka nedenler mi var? Bazen bir kıskançlık 
yalnızca bir kıskançlık değildir. Partneriniz size 
bu duygularınızı harekete geçirecek, tetikleyecek 
davranışlarda mı bulunuyor? Özgüveninizi 
zedeleyecek başka bir şeyler de mi oluyor? 
Aslında söylemek istedikleriniz, değiştirmek 
istedikleriniz var ve ifade edemiyor musunuz? Sizin 
geçmiş ilişkinizde yaşadıklarınızla bağlantılı bazı 
sonuçlar çıkarıyor olabilir misiniz? Örneğin eski 
sevgiliniz tarafından aldatıldınız ve yine benzer 
bir şey yaşamaktan korkuyorsunuz. Bütün bunları 
kıskançlık perdesinin arkasından değil de perdeyi 
biraz aralayarak görmeyi başarırsanız belki de 
çözüm için izleyeceğiniz yol bambaşka olacaktır. 
Tüm olup biteni objektif olarak değerlendirmeye 
çalışın.
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Ela UYSAL
Eğitmen, Profesyonel Koç 

www.elauysal.com

Tetikleyicileri ve pekiştiricileri fark edin

Alışkanlık haline gelmiş davranışlarımızın 
başlamasına neden olan tetikleyiciler, sürmesini 
sağlayan pekiştiricileri vardır. Retroaktif 
kıskançlığınızı büyüten ve sürdüren durumları 
tanıyın. Instagram’da dolaşırken aklınıza onu 
getirip ‘stalk’lama döngüsünü başlatan bir fotoğraf 
bir video olabilir. Fark ettiğinizde bu dürtünün 
peşinden sürüklenip gitmek yerine dikkatinizi bir 
başka yöne çevirebilirsiniz. Sosyal medyanın sizi 
içine çağıran dipsiz bir kuyu olduğunu unutmayın. 
Oradan edineceğiniz bilgilerin de gerçeği değil 
herkesin yaratmaya çalıştığı süslü bir vitrini 
yansıttığını da hatırlayın. Eğer kendinizi bu kuyuya 
düşmekten alıkoyabildiğiniz durumlar olursa 
kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın, böylelikle 
tuzağa düşmeme davranışınızı pekiştirmiş 
olacaksınız. Bir nevi özgürleşmenizi kutlama 
adımları…

Yüklediğiniz anlamları yeniden gözden 
geçirin

Partnerinizi seviyorsunuz ve kaybetmek 
istemiyorsunuz. Onun gözünde biricik olmak en 
büyük isteğiniz. Niyetiniz bu ilişkide mutlu olmak 
ve elbette ki partneriniz için de öyle. O sizi seçti. 
Hayat arkadaşınız sizinle zorla birlikte olmuyor. 
Sizin dikkatinizi sürekli bir başkası üzerinde 
tutmanız her ikinizin de artık değerini yitirmiş 
birine – değerli olsa dahi günlük yaşamda hiçbir 
rolü olmayan birine – bir önem atfetmeniz ve onu 
başrollere çekmeniz anlamına geliyor. Bırakın 
tarihin sayfasındaki olaylar ve kişiler orada 
kalsınlar. 
 

Yardım alın

Partnerinizle konuşmak eğer barışçıl bir şekilde 
mümkün oluyorsa işe yarayacaktır. Onun ve sizin 
duygularınızı ifade edebilmeniz birbirinize nasıl 
destek olabileceğiniz konusunda yeni imkânlar 
yaratır. Ancak eğer konuşmalarınız kavgayla, 
küslükle veya birbirinizi hırpalayacak davranışlarla 
son buluyor, aynı şeyleri tartışıp duruyor ve bir yere 
varamıyorsunuz ortamı biraz serinletmekte fayda 
var. Böyle zamanlarda size iyi gelen dostlarınızla 
konuşabilir veya yardım talebinizi bir uzmana 
yönlendirebilirsiniz. Kıskançlık ister eski sevgiliyle 
ister güncel biriyle ilgili olsun bir duygudur 
ve artık sorun yaratmaya başladıysa duygu 
değiştirme teknikleri ile bastırmadan yönetmeyi 
öğrenebilirsiniz. 
 
Bütün bu öneriler size yardımcı olabilir ancak bir 
şeyi daha hatırlamak yerinde olacak. İlişkilerimizde 
sorunların üstesinden gelmeyi sağlayan şey en 
temelde sevgi ve saygı atmosferidir. Bunu beslemek 
zor zamanlarda dahi bizim elimizdedir. İletişim 
kanallarını açık tuttuğumuz, niyetimizi çözümden 
yana koruduğumuz sürece her şey mümkündür. 
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Büyük bir çoğunluğumuz insanlığın ve 
Dünya’nın geleceğinin doğayla eskisinden 
daha uyumlu bir yaşam tarzı sürdürmeye bağlı 

olduğu konusunda hem fikirizdir. İngilizce ‘kalıcı’ 
(permanent) ve ‘tarım’ (agriculture) kelimelerinin 
birleşmesinden oluşan permakültür doğayla daha 
uyumlu bir yaşamı odağına alan kavram olarak 
karşımıza çıkar. Permakültür doğayı taklit ederek 
doğayla uyumlu yaşama felsefesiyle çevreye dost, 
etik ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin 
en etkili yolları arasında yer alır. Bir nevi dengesi 
gittikçe bozulan insan doğa ilişkisine odaklanır. 

Sadece tarım bazında uygulanması planlanan 
bir prensip değil, sürdürülebilir yaşam, mimari 
yöntemlerinin neredeyse hepsini kapsayan bir 
prensiptir. Ekolojik tasarım ve mühendisliğin yanı 
sıra kaynak yönetimi gerektirir. Sanayi, tarım 
ve mevcut ekonomik sistem nedeniyle çevrenin 
kirlenmesine, bitki ve hayvan türlerinin birer 
birer yok olmasına tepki olarak geliştirilmiştir. 
Kalıcı tarım olarak da bilinen permakültür, aslında 
doğada kendi halinde bir döngü şeklinde işleyen 
sistemleri model alır. Kısaca doğada var olan 
her türlü sistemin bilgisini kullanarak yepyeni bir 
yaşam inşa etmeyi amaçlar diyebiliriz.

Kavramın yaratıcılarından olan Bill Mollison, bu 
simbiyotik ilişkiyi tasarlamak için şöyle bir çerçeve 
çizmekte:

• Yeryüzüne önem ver. Canlı ya da cansız tüm 
yaşam sistemlerinin devamı ve çoğalması için 
gerekli koşullar sağlanmalı.

• İnsanlara önem ver. Var olmaları için insanların 
gerekli kaynaklara ulaşması sağlanmalı. Gıda, 
barınma, eğitim, iş, sosyal hayat gibi akla gelen 
her şey bu kapsama girer.

• Nüfusa ve tüketime sınır getir. Kendi 
ihtiyaçlarımızı yöneterek, yukarıdaki ilkeleri 
ilerletmek için kaynak (zaman, para ve enerji) 
sağlanmalı.

DOĞAYLA 
DAHA UYUMLU OLMAK İÇİN  

PERMAKÜLTÜR
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• Gözlemle ve etkileşime geç. Bitkiler, hayvanlar, 
doğa, mevsimler ve etrafındaki her şeyle bağ 
kur. Suyun akış yönü, bir fidenin büyüme hızı, 
toprağın eğimi, hava sıcaklığı gibi şeyleri öğren. 
Doğa senin laboratuvarın, topladığın veriler ve 
ölçümlerle en ideal sistemi kurabilirsin.

• Enerjiyi depola, verimli kullan ve dönüştür.

• Fayda sağlayacak bir verim elde et. İlla tarlada 
çapa sallamak gerekmiyor, bilgisayar başında 
çalışan bir beyaz yakalı olsan da mesela fazla 
enerji israfından kaçınmak gibi doğaya fayda 
sağlayacak bir üretimde bulunabilir. İnsanlarla 
ilişkileri iyileştirmek bile bu kapsama girer!

• Kendi kendini yönet ve tavsiyelere, geri 
bildirimlere kulak ver. Tüm eylemlerinin bir 
sonucu olduğunu unutma, bunların doğadaki 
karşılığı konusunda sorumlu ol, gereken 
dersleri alarak hareket et.

 
• Yenilenebilir kaynakları kullan ve onlara 

değer ver.

• Atık üretme.

• Tasarımın doğadaki örüntülerden detaylara 
doğru olsun. Doğadaki ve toplumdaki kalıpları 
gözlemle. Bunları tasarımının omurgası yap. 
Her şeyin bir akışı vardır, bunları taklit ederek 
ya da destekleyerek yaşa.

• Ayrışmak yerine entegre ol. Nasıl farklı bitki 
ve hayvan türleri bir arada var oluyorsa bir 
toplum için de aynı çeşitlilik getiri sağlar.

• Küçük ve yavaş çözümleri kullan. Küçük 
ölçekli, az teknolojiyle, kendine yetebilen bir 
sistemi kur. Yerel kaynakları kullanarak daha 
sürdürülebilir bir yön çiz.

• Çeşitliliği uygula ve destekle. Farklı olanı anla. 
Çeşitlilik, çeşitli tehditlere karşı savunmasızlığı 
azaltır ve içinde bulunduğu ortamın benzersiz 
doğasından yararlanır.

• Farklı doğa sistemleri arasındaki alışverişi, 
enerjiyi kullan. 

• Değişime ayak uydur ve ondan yaratıcı bir 
şekilde faydalan.

Daha yaşanabilir bir dünya için etkili çözümler 
sunan permakültür Türkiye sınırlarında da ilgi 
görüyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, 
İzmir, Muğla gibi kıyı şeridinin önemli bölgelerine 
konumlandırılmış 12 adet permakültür çiftliği 
bulunuyor. Kayıtlı olan çiftliklere ek olarak projesi 
henüz devam eden farklı birçok permakültür 
uygulaması bulunuyor. 

İnsanların temel ihtiyaçlarını, doğal yöntemlerle 
kendilerinin üretmesine teşvik eden permakültür 
bu yönde çok iyi bir yol göstericidir.

Kaynakça:

ht tps: //permaculturev isions.com/8-basic-
patterns-used-in-permaculture-design/

https://sivanandayogafarm.org/blog/what-are-
the-permaculture-zones/

https://happyholistichomestead.com/2019/01/03/
what-is-permaculture/

http://permacultureturkey.org/

https://www.permaculture.co.uk/sites/default/

files/images/permacultureprinciples.jpg
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607 - GAZIANTEP ŞEHIR HASTANESI

608- ACIBADEM HAST. ATAŞEHIR 609 - ACARVERDE ADEM TOPÇU

610 - ACARVERDE SERDAR ÇELIK

613 - BIRLEŞIM MAKINA ÖZGE KOÇ

611 - AKZIRVE

612 - AKZIRVE 614 - IŞ GYO ENES AKDAĞ   

Bu Köşe SizinBu Köşe Sizin



616 - AMAZON 617 - BIRLEŞIM MAKINA

619 - BORSA ISTANBUL ALPER ALNIAK

620 - ÇUKUROVA HAVALIMANI 622 - ÇUKUROVA HAVALIMANI

615 - ÇUKUROVA HAVALIMANI

621 - AKZIRVE

618 - BIRLEŞIM GRUP MERKEZ

Bu Köşe SizinBu Köşe Sizin



623 - ACIBADEM MEDIPOL HASTANESI ALPER YAYLI

624 - VAKIFBANK ERDE BARIŞ KALKAN 625 - IŞ GYO ENES AKDAĞ

626 - SERCAN ANGI ACIBADEM HAST VE OFIS

627 - AKZIRVE

628 - IŞ GYO ENES AKDAĞ 630 - VAKIFBANK DOLUNAY KURU

629 - IŞ GYO ENES AKDAĞ

Bu Köşe SizinBu Köşe Sizin



YENİLENEN WEB SİTEMİZ İLE 
KULLANICI DOSTU ARAYÜZ DENEYİMİ
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