
Merkez Bankası yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu ya-

yınladı. Rapora göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 

%5,3’ten %6,2’ye yükseltildi. Enflasyon tahmin aralığı ise 

%5,2 ile %7,2 arası olarak öngörülüyor. Merkez Bankası 

Başkanı Erdem Başçı yaptığı açıklamada “likidite politikası 

ile döviz kuruna müdahale ettiklerini, Türk Lirası’na değer 

kazandırma yönünde trendi değiştirebileceklerini” ifade 

etti. Başkan Başçı Temmuz sonu itibariyle enflasyonun 

%9’a yükseleceğini, Ağustos ayından itibaren ise düzenli 

bir düşüş eğilimine girerek yılı %6,2 ile tamamlayacağını 

öngördüklerini belirtti. Başkan Başçı, esnek para politika-

sı aracını kullanmaya devam edeceklerini, küresel görü-

nüme bağlı olarak mevcut duruma göre uzun süre politika 

faizini değiştirmeye ihtiyaç olmadığını belirtti. 

TÜFE Temmuz’da yıllık %8,8 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2013 yılı Temmuz ayında bir önceki 

aya göre %0,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,32, 

bir önceki yılın aynı ayına göre %8,88 ve on iki aylık 

ortalamalara göre %7,47 artış gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK

ÜFE Temmuz ayında yıllık %6,61 arttı

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Temmuz ayında 

bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre %3,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,61 ve on 

iki aylık ortalamalara göre %3,23 artış gösterdi.

Kaynak: TÜİK

Türkiye genelinde 295 bin konut satış sonucu el 

değiştirdi

Konut satışlarında İstanbul 62.119 konut satışı ile en yük-

sek paya (%21,1) sahip oldu. İstanbul’u 36.217 konut satışı 

(%12,3) ile Ankara, 19.177 konut satışı (%6,5) ile İzmir iz-

ledi. Aynı çeyrekte, en az satış ise 14 konut ile Hakkari’de 

gerçekleşti. Konut satışının en düşük olduğu diğer iller ve 

satış sayıları sırasıyla 45 konut ile Ardahan ve 62 konut 

ile Bayburt oldu. 

Enf lasyon beklentisi arttı
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Mevsim ve takvim etkisinden arındı-

rılmış sanayi üretimi bir önceki aya 

göre %1,4 arttı

 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 

temel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı 

Haziran ayında bir önceki aya göre 

madencilik ve taşocakçılığı sektörü en-

deksi %1,7, imalat sanayi sektörü en-

deksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve ik-

limlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 

endeksi %0,6 arttı.

 

 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi bir önceki yılın aynı ayına 

göre %4,2 arttı

 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 te-

mel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı Ha-

ziran ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre madencilik ve taşocakçılığı sektö-

rü endeksi %2,1 azaldı, imalat sanayi 

sektörü endeksi %5,4 arttı, elektrik, gaz, buhar ve iklim-

lendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,5 

azaldı.

Sanayide toplam ciro %5,3 arttı

 

Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yılı Mayıs ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre %5,3 arttı. Sanayinin alt sek-

törleri incelendiğinde, 2013 yılı Mayıs ayında, bir önceki 

yılın aynı ayına göre;madencilik ve taşocakçılığı endeksi 

ve imalat sanayi endeksi %5,3 arttı.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi bir önceki çeyreğe göre 

%1,6 arttı

 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), Nisan–Mayıs–Haziran 

aylarını kapsayan 2013 yılı ikinci çeyreğinde, toplamda bir 

önceki çeyreğe göre %1,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine 

göre %4,0 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %3,0 arttı. 

BİME’de 2013 yılı ikinci çeyreğinde işçilik 

endeksi bir önceki çeyreğe göre %2,0, 

malzeme endeksi ise %1,5 arttı. Bir ön-

ceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik en-

deksi %6,0 ve malzeme endeksi %3,5 

arttı.

İşsizlik oranı %9,3 seviyesinde 

gerçekleşti 

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 

yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı 

dönemine göre 216 bin kişi artarak 2 

milyon 641 bin kişiye yükseldi. İşsizlik 

oranı ise 0,3 puanlık artış ile %9,3 se-

viyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik 

oranı 0,4 puanlık artış ile %11,5, 15-24 

yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 

ise 0,8 puanlık artış ile %17,5 oldu. 

Tüketici güveni yeniden artışta

TÜİK ve TCMB tarafından hazırlanan ve yürütülen Tüketi-

ci Eğilimi Anketi sonuçlarına göre Tüketici Güven endeksi 

Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,9 oranında arta-

rak 78,5 değerine yükseldi. (Tüketici güven endeksinin 

100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 

100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser du-

rumu göstermektedir. ) Temmuz ayında gelecek 12 aylık 

dönemde tasarruf etme ihtimali, genel ekonomik durum 

beklentisi, hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi 

durum beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı 

beklentisi alt endeksleri bir önceki aya göre arttı.

Tüketici güven endeksi 100’ün altında aldığı değerle “kö-

tümser” görüşünü sürdürmeye devam ederken, Ekim 

ayından bu yana gösterdiği artış eğilimini ise sürdürdü.

Sektörel güven endeksleri Temmuz ayında düşüşe 

devam etti

TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı sektörel güven endeksi 

verilerine göre hizmet, perakende ticaret ve inşaat sek-

Expectation for inflation 

increases

The Central Bank published the third 

Inflation Report of the year. According to 

the report, the current yearend expectation 

of inflation increased from 5,3% to 6,2%. The 

inflation estimation gap is envisaged to be 

between 5,2% and 7,2%. In his statement, Er-

dem Başçı, President of the Central Bank, 

said that “they intervened with the liquidity 

policy and foreign exchange currency  and 

they could change the trend toward provid-

ing value to Turkish Lira.” President Başçı 

stated that they envisage that as of the end 

of July, inflation will increase to 9% and, 

exhibiting a regular decrease as of August, 

complete the year with 6,2%. President 

Başçı added that they would continue the 

use the flexible money policy instrument 

and that there is no need to change the 

policy interest for a long time according to 

the current status in line with the global 

appearance.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‹Türkiye›nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu› 2012 yılı raporunun sonuçlarını açıkladı. 2012 yılının en 
büyük sanayi kuruluşu sıralamasında ilk üç değişmedi. Birinci sı-
rada 40 milyar 118 milyon TL üretimden satış rakamıyla Tüpraş 
birinci sırada yer aldı. Tüpraş’ı, 8 milyar 164 milyon TL ile Ford 
Otomotiv, 7 milyar 529 milyon TL ile Oyak Renault izledi.

23 Temmuz 2013 tarihinde İSO Yönetim Kurulu Başkanı Er-
dal Bahçıvan tarafından açıklanan İstanbul Sanayi Odası 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2012 yılı araştırma-
sının sonuçlarına göre, üretimden satışlarını 269,6 milyar lira-
dan 296,4 milyar liraya artıran ilk 250’deki şirketler yüzde 10 
büyürken, ikinci 250’lik dilimi oluşturan şirketler ise üretimden 
satışlarını 54,3 milyar liradan 57,2 milyar liraya çıkararak yüzde 
5,3 büyüme gösterdi.

İSO tarafından hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu 2012 yılı araştırması sonuçları düzenlenen toplantı ile 
açıklandı. Araştırmaya göre, listedeki şirketlerin ortalama üre-
timden satışlarının artış ivmesi yüzde 9 
civarındayken, ilk 10 şirketin üretimden 
satışları yüzde 15,6 ile en yüksek dü-
zeyde artış gösterdi.

İlk 50 ve ilk 100 şirket dilimlerindeki bü-
yüme yüzde 11,8 ve yüzde 11,6 ile birbi-
rine yakın gerçekleşti. Dilimler aşağıya 
doğru indikçe üretimden satışlardaki 
artış oranları da düştü. Artış hızında-
ki yavaşlama en yüksek oranda son 
250’lik dilimde kendini gösterdi.

Üretimden satışlarını 269,6 milyar li-
radan 296,4 milyar liraya artıran ilk 
250’deki şirket yüzde 10 büyüdü. İkinci 
250lik dilimi oluşturan şirketler ise üre-
timden satışlarını 54,3 milyar liradan 
57,2 milyar liraya çıkararak yüzde 5,3 
büyüme gösterdi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki ilk 50 şirket, çalışan ortala-
ması dışındaki brüt katma değer, kar, ihracat gibi diğer gösterge-
lerde de yüzde 50’ler civarında pay aldı.

İhracat binde 6 arttı

Araştırmaya göre, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 2011 

yılında en fazla ihracat yapan 10 şirkette 2012 yılında da bir de-
ğişiklik olmadı. Türkiye’nin en büyük şirketi Tüpraş, üretimden 
satışlardaki liderliğini ihracatta da koruyarak toplam 5 milyar 16 
milyon dolarlık ihracatıyla listenin zirvesinde yer aldı. Ardından 
gelen üç şirket de yine Ford Otomotiv, Oyak-Renaut ve Arçe-
lik oldu. Bu sıralamada Tofaş beşinci, Vestel Elektronik altıncı 
olarak yer aldı. İhracatta geçen yılın dokuzuncusu İçdaş, bu yıl 
yedinciliğe yükseldi. OMV Petrol Ofisi listeye sekizinci sıradan 
girerken, onu Petkim ve Toyota Otomotiv izledi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun toplam ihracatı, 2012 yılında 
binde 6’lık artışla Türkiye’nin genel ihracat artışı oranının altın-
da kaldı.

Sanayi sektörünün satışlarında ihracatın oranı yüzde 27,1

Sektörlerde ihracatın toplam satışlara göre dağılımına bakıldı-
ğında ise taşıt araçları, metal eşya ile dokuma, tekstil sanayi 
en ağırlıklı ihracatçı sektörler olarak öne çıktı. Bu sektörlerde 

ihracatın toplam satışlar içindeki payı 
yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişti. 
Toplam sanayi sektörünün satışların-
daki dağılımda ihracatın oranı yüzde 
27,1, iç satışların oranı ise yüzde 72,9 
olarak gerçekleşti.

En fazla istihdam kaybı, yüzde 10 ile 

taşıt araçları sanayinde oldu

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun istih-
dam verilerine bakıldığında ise liste-
deki şirketler 2012 yılında istihdamını 
yüzde 3,7 artırdı. 2012’de 2011’e göre 
en fazla istihdam artışını elektrik, gıda 
ve diğer imalat sanayi sağladı. Tekstil 
son yıllarda güç kaybediyor gibi görün-
se de geçen yıl istihdamda yarattığı 
yüzde 11,7’lik artış, sektörün istihdam 
açısından önemini koruduğunu gös-

terdi. 2012 yılında en fazla istihdam kaybı ise yüzde 10 ile taşıt 
araçları sanayinde oldu.

İSO 500’de hazır beton ve çimento şirketleri İSO Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 Raporu’nda hazır beton ve çi-
mento sektöründen 23 şirket yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası  

Türkiye’nin 500 büyük  

sanayi kuruluşunu açıkladı

Turkey’s Second 500 Grand 

Industrial Enterprises 

Announced 

Results of the Turkey’s Second 500 Grand Industrial 

Enterprises Year 2011 Report prepared by Istanbul 

Chamber of Industry (ISO) was announced  by Tanıl 

Küçük, Chairman of ISO Executive Board.

According to the report announced on 31 August 

2012 at Odakule Assembly Convention Hall, the 

name of the industrial enterprise that was rated on 

top of the list in product-to-sales category in Second 

500 Grand Industrial Enterprises 2011 listing was 

kept anonymous and Cam Elyaf Sanayi A.Ş. was 

listed as the second with  159 million 649 bin 868 TL. 

This enterprise was 426th in 2010 in the First 500.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kentsel dönü-

şüm projelerinin başlatılması ve sürdürülmesi için Bakanlık 

imkanları, döner sermaye ve diğer gelirlerden 450 milyon 

liralık bir kaynak oluşturduklarını açıkladı.

Erdoğan Bayraktar, 2B arazilerinin satışından bekledikle-

ri gelirin gelmemesi üzerine alternatif kaynak arayışlarına 

yöneldiklerini söyledi. Erdoğan Bayraktar, 2B arazilerinin 

satışından 50 milyon liralık cüzi bir kaynağın aktarıldığını 

belirterek “Kendi kaynağımızı üretmek için çeşitli yollar oluş-

turuyoruz. İller Bankası’nda bir kaynak oluşturduk, Kentsel 

Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nde ikinci bir kaynak oluşturduk, 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nde üçüncü bir kaynak 

oluşturuyoruz. Hükümetten ve dolayısıyla hazineden de kay-

nak aktarmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinin başlatılması ve sürdürülmesi için 

Bakanlık imkanları, döner sermaye ve diğer gelirlerden 450 mil-

yon liralık bir kaynak oluşturduklarını belirten Bakan Bayraktar, 

“Bunun büyük bölümünü harcadık. Şimdi kasamızda çok az bir 

para var. Van-Erciş’te kamulaştırma yapıyoruz, Diyarbakır’da 

kamulaştırma yapıyoruz, bunları harcadığımız zaman kaynağı-

mız kalmayacak” şeklinde konuştu.

 “Marmara Depremi’nin yıldönümünde yeni bir dönüşüm başla-

tacağız” diyen Erdoğan Bayraktar Hükümetin 2003 yılından bu 

yana Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 25 ilde kentsel 

dönüşüm projelerini sürdürdüğünü hatırlattı. Erdoğan Bayrak-

tar, “Van depreminden sonra gördük ki Türkiye’de kentsel dönü-

şümü afet ve özellikle deprem eksenli ele almalıyız. Sayın Başba-

kanımız kentsel dönüşümü Türkiye çapında çok daha organize 

bir biçimde, çok daha yaptırım gücü kuvvetli bir biçimde ve ülke 

genelinde bir seferberlik anlayışı içerisinde yaymamız talimatını 

verdi. Gerekli yasal altyapıların oluşturulmasının ardından ve ilk 

defa 5 Ekim 2012 tarihinde ilk adımı İstanbul Esenler’de ikinci 

adımı ise Gaziosmanpaşa’da attık. Şimdi Marmara depreminin 

14. yılı olan 17 Ağustos’ta Bursa Yıldırım’dan 45 vilayetle bağ-

lantı yapmak suretiyle 

üçüncü adımı ataca-

ğız” dedi.

 Son iki yılda 65 bin 

birim konut ve iş yeri 

yıktıklarını belirten 

Bakan Bayraktar, 17 

Ağustos’ta 90 bin bi-

rim konut ve iş yerinin 

yıkımını başlatacakla-

rını aktardı. 2013 so-

nuna kadar 200 bin 

konutun yıkımını ger-

çekleştirmeyi hedef-

lediklerini ifade eden 

Bayraktar, gelecek yıl 

da 400 bin konutun 

yıkımını yapacaklarını 

söyledi.

Erdoğan Bayraktar: Kentsel Dönüşüm için 

450 milyon liralık kaynak oluşturduk

Erdoğan Bayraktar Erdoğan Bayraktar: We 

created 450 million liras of 

funds for the Urban Trans-

formation                  

Erdoğan Bayraktar, Minister of Environment 
and Urban Development, announced that they 
had created 450 million liras of fund from the 

resources of the Ministry, circulating capital and 
other revenues, for the commencement and con-
tinuation of the urban transformation projects.

Erdoğan Bayraktar stated that as a result of fail-
ure of the receipt of the expected revenues from 
the sales of the 2B lands, they started to search 
for alternative resources. Erdoğan Bayraktar 

specified that from the sales of the 2B lands, 50 
million liras of petty resource was allocated and 
said, “We are creating various ways for produc-

ing our own resource” 
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TOBB’un 69’uncu Genel Kurulu’nda M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

TOBB Başkanlığına yeniden seçildi. 1 Ağustos 2013 tarihin-

de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi›ndeki 69. Genel 

Kurul›da, Hisarcıklıoğlu, toplam 1734 delegenin imzasıyla aday 

gösterildi. Tek aday olarak seçimlere giren Hisarcıklıoğlu, ge-

çerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu. 

Hisarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, uzun süredir 

devam eden bir seçim maratonunun içinden geçtiklerini be-

lirterek, “Allah’ın izniyle bugün camiamızın seçim döneminin 

son aşamasını tamamlıyoruz. Ben sizin başkanınız olmaktan 

ve hep birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük bir onur ve gu-

rur duydum” dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak talebiyle TOBB 

başkanlığına yeniden aday gösterildiğini ifade eden Hisarcıklı-

oğlu, bir işi yaparken delegelerin gücünü hep hissettiğini söy-

ledi. Bu nedenle seslerinin gür çıktığını ve bir başarı hikayesi 

yazdıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin desteği, benim 

en mutlu dayanağım oldu. Sizlerin bu denli takdirini, bu büyük 

sevgisini kazanabildiysem ne mutlu bana. Bu herkese nasip 

olmaz. Benim en büyük şansım böyle büyük bir aileye sahip 

olmak. Sizlerden aldığım destek ve cesaretle buradayım” diye 

konuştu. 

Yönetim Kurulu başta olmak üzere, birlik organlarında görev 

almak için çok sayıda başvuru yapıldığını ifade eden Hisarcıklı-

oğlu, şöyle devam etti: “Ben eminim ki bütün arkadaşlarım bu 

kurullarda görev alacak ehliyete sahiptir. Her biri bu görevle-

ri en iyi şekilde yürütür ama ne yazık ki görev sayısı belli. Bu 

nedenle organlarımızda yer alacak arkadaşlarımızla ilgili tea-

mül yoklamaları yaptık, istişare 

anlayışını burada da uyguladık. 

En adil sonuca ulaşmaya gayret 

ettik.” 

Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 

oda ve borsa başkanının hepsi-

nin yönetim kurulunda yer ala-

bilecek düzeyde olduklarına işa-

ret ederek, esas olanın birlik ve 

beraberlik içinde hareket etmek 

olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin 69. Genel Kurulu’nda 

Birlik Başkanlığına seçilen M. Ri-

fat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, 

bir araya gelen yeni dönemin ilk 

Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 

belirlenen görev dağılımı şöyle;

 

1. Ender YORGANCILAR (Ege Bölgesi SO), Başkan Yardımcısı

2. Halim METE (İMEAK DTO), Başkan Yardımcısı

3. İbrahim ÇAĞLAR (İstanbul TO), Başkan Yardımcısı

4. Çetin Osman BUDAK (Antalya TSO), Başkan Yardımcısı

5. Çamur Ali KOPUZ (İstanbul TB), Başkan Yardımcısı 

6.  Faik YAVUZ (Ankara TB), Sayman Üye

7.  Harun KARACAN (Eskişehir TO), Üye

8.  Necdet ÖZER (Denizli TO), Üye

9.  Memiş KÜTÜKCÜ (Konya SO), Üye

10. İbrahim BURKAY (Bursa TSO), Üye

11.  Salih Zeki MURZİOĞLU (Samsun TSO), Üye

12. Cengiz GÜNAY (Tekirdağ TSO), Üye

13. Şahin BİLGİÇ (Adana TB), Üye

14. Ebubekir BAL (Diyarbakır TB), Üye

Hisarcıklıoğlu yeniden  

TOBB Başkanlığına seçildi

Hisarcıklıoğlu elected 

to be TOBB President 

again                  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu was re-

elected to be the TOBB President 

at TOBB’s 69th General Committee 

Meeting.  In the 69th General Com-

mittee Meeting held on 1 August 2013 

in the TOBB Economy and Tech-

nology University, Hisarcıklıoğlu 

was nominated with the signatures 

of total 1734 delegates. Running for 

the elections as the single candidate, 

Hisarcıklıoğlu received all the valid 

votes and became the TOBB Presi-

dent for the period of 4 years. 

Rifat Hisarcıklıoğlu
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Esenler – Otogar – Bağcılar – Mahmut-

bey – Olimpiyatköy - Başakşehir Metro 

Hattı’nın açılışı Başbakan Recep Tay-

yip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş tara-

fından yapıldı.

6 Temmuz 2013 tarihinde Bağcılar 

Meydanı’nda gerçekleştirilen açılışa 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İs-

tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ın yanı sıra Dışişleri Ba-

kanı Davutoğlu, Türkiye Avrupa Birli-

ği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 

Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu, 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 

Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı 

Aziz Babuşcu, çevre ilçe belediye baş-

kanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. 

Açılışta konuşan Başbakan Erdoğan, 

“Başakşehir-Otogar arası 30 dakika-

da kat edilecek. Bağcılar ile Olimpiyat 

Köyü arası 16 dakikaya, Bağcılar-Başakşehir arasındaki yol-

culuk süresi ise sadece 20 dakikaya inecek” dedi. 

Yeni metro hattının hayırlı olması temennisinde bulunan 

Başbakan Erdoğan, “Açılışını yaptığı-

mız hat ile İstanbul’da metro hatları 

uzunluğu artık 124 kilometreye ulaşı-

yor. 2004 yılında İstanbul’daki met-

ro hattı uzunluğu 45 kilometre idi. 9 

yılda bu hatlara 79 kilometre yeni hat 

ekledik ve toplam hat uzunluğu 124 ki-

lometreye çıktı” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan ve Başkan Topbaş 

açılışın ardından metroya inerek ince-

lemelerde bulundu. Başbakan Erdo-

ğan Bağcılar-Mahmutbey arası metro 

hattında bir süre metroyu kullandı.

İstanbul’un her yerine metro yapma 

hedefinin son durağı Otogar- Başak-

şehir-Olimpiyatkent hattı oldu. 21.7 

kilometre uzunluğundaki metro 2.865 

milyar TL’ye mal oldu. 16 istasyondan 

oluşan metro, saatte 111 bin yolcu taşı-

ma kapasitesine sahip. 114 araçla hiz-

met verecek metro hattında zeminde 

kabartmalı yürüme yolları, yürüyen merdivenler, asansör-

ler, ikaz ve tutunma barları engelliler göz önünde tutularak 

projelendirildi. Vagonlarda yolcuların konforu için dinamik 

yol haritası, kapalı devre televizyon 

sistemi, bilgilendirme ekranları var. 

Ateşe dayanıklı malzemeden üretilen 

koltukların yanı sıra konforlu ulaşım 

için titreşim ve ses izolasyonu da var. 

Yeni metro hattı Metrokent, Başak 

Konutları, Siteler, Turgut Özal, İki-

telli Sanayi, Olimpiyat, Ziya Gökalp 

Mahallesi, İstoç, Mahmutbey, Yeni 

Mahalle, Kirazlı, Bağcılar, Üçyüzlü, 

Menderes, Esenler Otogar istasyon-

larından oluşuyor.

Başakşehir metrosu açıldı

Başakşehir metro 

inaugurated             

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and 
Kadir Topbaş, Mayor of Istanbul Metropolitan 

Municipality, inaugurated the Esenler – Bus Sta-
tion – Bağcılar – Mahmutbey – Olympic Village 

- Başakşehir Metro Line.

Giving a speech in the inauguration ceremony, 
Prime Minister Erdoğan said, “The distance 

between Başakşehir and the Bus Station will be 
travelled in 30 minutes. And the distance between 
Bağcılar and Olympics Village will decrease to 16 
minutes and the travel time between Bağcılar and 

Başakşehir will decrease down to 20 minutes only.” 

Last stop of the objective of building metro stations 
at every nook and cranny of Istanbul was Bus 

Station- Başakşehir-Olympic Village Line. With 
21.7 kilometres of length, the metro has cost 2.865 

billion TL. The metro consisting of 16 stations has 
the capacity of carrying 111 thousand passengers 

per hour. 
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Betonarme binalardaki betonu olduğu 

yerde parçalara ayırıp geri dönüştü-

rebilecek bir robot fikri Stratejik Ürün 

Tasarımcısı Ömer Hacıömeroğlu tara-

fından geliştirildi.

Dünyada yıllık yaklaşık 6 milyar met-

reküp beton kullanılmaktadır. Be-

tonun ömrü normal şartlar altında 

yaklaşık 60 ila 80 yıldır. Bu, dünya-

daki yapıların yeniden inşa edileceği 

anlamına gelmektedir. Bu kadar çok 

yapının yıkılması halinde atık, gürültü 

ve maliyet büyük bir sorun olarak kar-

şımıza çıkacaktır. Burada Tasarımcı 

Ömer Hacıömeroğlu tarafından kon-

sept olarak geliştirilen “The ERO ConcreteRecycling Robot” 

bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

Ömer Hacıömeroğlu’nun üzerinde çalıştığı konsept robot, 

betonarme yapıdaki betonu bilinen yöntemlerin aksine atık 

ve toz çıkarmadan parçalayıp geri dönüştürebilecek. Robot, 

betonu demirden ve diğer malzemelerden ayırabilecek ve 

yeniden kullanım için hazır hale getirebilecek.

Ömer Hacıömeroğlu üzerinde çalıştığı konsept robot hakkın-

da şu bilgileri veriyor: “Günümüzde, operatörler, beton yapı-

nın tozlu parçalar halinde kırılması ve yıkılması için, elleri ile, 

farklı ebatlardaki ağır iş makinelerini kullanmaktadırlar. Tüm 

bu makineler, çalışabilmek için çok fazla enerji tüketmekte-

dir. Zararlı tozların etrafa yayılmasını engellemek için, su-

yun, yangın hortumları ile sürekli fışkırtılması gerekmekte-

dir. İşin tamamlanmasının ardından, büyük makineler, çubuk 

donatıyı ve beton karışımı kepçe ile çıkarmakta ve onları, 

şehir dışındaki geri dönüşüm istasyonlarına aktarmaktadır. 

Orada, atıkların, manüel olarak ayrılması gerekmektedir. Be-

tonun, güçlü kırıcılarla, çeşitli aşamalarda, kırılması gerek-

lidir ve bundan da, sadece basit inşaatlarda kullanılma gibi 

bir sonuç elde edilmektedir. Metaller, yeniden kullanılmak 

üzere eritilirler. Bu işlemler, ağır makinelerin kullanılmasını 

gerektirir.

ERO, temel teknolojisi olarak Hidro-

yıkımdan yararlanan, akıllı, otonom 

bir dekonstrüksiyon robotudur. Zor-

layıcı bir mekanik güç uygulamak ve 

hacimleri manuel bir biçimde ufala-

mak yerine, yüksek basınçlı su jetleri 

ile beton yüzeyindeki mikro çatlakları 

parçalamaktadır. Bunu yapmak sureti 

ile betonarme duvarı gerçek anlamda 

parçalara ayırır ve karışan agregayı 

kimyasallardan ayırır ve suyu filtrele-

yerek, parçalanan sistem içerisine ye-

niden besler. Ardından, temiz agrega 

şantiye alanının dışındaki bir ana üni-

te tarafından vakumlanır, daha küçük 

parçalara ayrılır, endüstriye büyük çantalar halinde, beton 

üretim tesislerine gönderilmeye hazır şekilde etiketlenerek 

paketlenirler. Sonra, filtreleme işleminin ardından elde edi-

len bulamaç da, ayrı bir şekilde vakumlanır ve dahil edilir. 

Bu sayede, atık oluşturmak yerine, dekonstrüksiyon işlem-

leri neticesinde değer üretmiş olacağız. Hiçbir şeye arazi 

dolgusu yapmak zorunda kalmayacağız ve yan ürünün son 

kullanımı artmış olacak. Daha temiz ve daha güzel görünen 

bir gelecek bizleri bekliyor.”

Betonu geri dönüştüren robot

Concrete-recycling robot             

The idea of a robot that would demolish and 
recycle in-situ the concrete in the buildings 

constructed with reinforced concrete was de-
veloped by Strategic Product Designer Ömer 

Hacıömeroğlu.

The concept robot on which Ömer 
Hacıömeroğlu carries out his studies will be 
able to demolish and recycle the concrete in 

the buildings constructed with reinforced 
concrete, without generating dust and waste, 

contrary to the known methods. Robot will be 
able to separate concrete from iron and other 

materials and render it ready for reuse.
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Mimarlar Odası tarafından 2007 yılından bu yana düzen-

lenen Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Yarışması’nın 

7.’si düzenleniyor. Bu yılki yarışmanın son başvuru tarihi 

31 Ağustos 2013 tarihinde tamamlandı.  Ödül töreni ise 9 

Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 

yapılan açıklamada: “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle 

gerçekleştirilen bu festival, “Mimarlık ve Kent Şenliği” 

etkinlikleri kapsamında programlanıyor. Dünya Mimarlık 

Günü tüm dünyada, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü, 

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) üyesi 1.400.000 kişi 

tarafından kitlesel olarak kutlanıyor.’’ denildi. Festivalin 

diğer bir amacının ise, konuyla ilgili mimar, yönetmen ve 

uzmanların İstanbul’da buluşmalarına ortam hazırlanarak 

ülkemizi ve mimarlık 

ortamımızı geniş ke-

simlere tanıtmak ol-

duğu belirtildi. 

“Mimarlık ve kent” 

odağında üretilmiş 

filmleri destekleme-

yi, yeni yapımları 

özendirmeyi, beğeni 

kazanmış filmleri se-

yirci ile buluşturmayı 

amaçlayan “İstanbul 

Uluslararası Mimarlık 

ve Kent Filmleri Fes-

tivali” kapsamında 

bu yıl, Uluslararası 

kategoride tek ya-

rışma düzenlenecek 

ve ödüller verilecek.  

Mimarlık ve kent ko-

nularını işleyen, 2012 

ve 2013 yılları içinde 

üretilmiş filmler Can-

landırma ve Belgesel 

olarak iki başlık altın-

da incelenerek ödül verilecek.

7. Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Yarışması hakkın-

da detaylı bilgiye www.archfilmfest.org adresinden ulaşı-

labiliniyor.

7. Uluslararası Mimarlık ve  
Kent Filmleri Yarışması

7th International 

Architecture and Urban 

Movies Contest                 

Organized by the Chamber of Archi-

tects since 2007, the International Ar-

chitecture and Urban Movies Contest 

is being held for the 7th time this year. 

The deadline for the submissions to 

this year’s contest was completed on 31 

August 2013.  Award ceremony will be 

held on 9 October 2013. 

It was said in the statement of the 

Istanbul Metropolitan Branch of the 

Chamber of Architects, “This festival 

held because of the World Architec-

ture Day is programmed within the 

scope of the “Architecture and City 

Festival” events. The World Archi-

tecture Day is being celebrated in 

the entire world on the first Monday 

of October massively by 1.400.000 

persons, the members of the Union for 

International Architects (UIA).’’ 
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) yayımladığı 
BETONART dergisinin çimento ve betonun alternatif kullanım 
olanaklarını araştırmak, çevre duyarlılığını ve fiziksel çevre ka-
litesini arttırmak amacıyla her yıl düzenlediği BETONART Yaz 
Okulu 2013, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirildi.

Limak Balıkesir Çimento Fab-
rikası, Balıkesir Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakül-
tesi Mimarlık Bölümü ve Bur-
haniye Belediyesi işbirliği ile 
bu yıl 12’incisi düzenlenen 
BETONART Yaz Okulu’nun bu 
yılki konsepti, “İdealimdeki 
Kent” olarak belirlendi. Kü-
ratörlüğünü İTÜ Mimarlık Fa-
kültesi Endüstri Ürünleri Ta-
sarımı Bölümü’nden Mehmet 
Erkök’ün, moderatörlüğünü 
Şirin Bayram, Serap Durmuş, 
Yeliz Tülübaş Gökuç, Serkan 
Palabıyık ve Ferhan Yalçın’ın 

yaptığı BETONART Yaz Okulu’nda 12 farklı mimarlık fakülte-
sinden 22 öğrenci modern kentlere örnek olabilecek bir mey-
dan tasarladı. Öğrencilerin hazırladığı özgün kalıplar betonla 3 
boyutlu hale getirilerek, Burhaniye’ye modern kentlere örnek 
olabilecek görsel bir anıt kazandırıldı. BETONART Mimarlık 
Yaz Okulu, mimarlık eğitimini desteklemek amacıyla mimarlık 
öğrencilerini beton ile tanıştırarak, öğrencilerin teoride öğren-
diklerini pratikte uygulayabilecekleri bir atölye imkanı sunuyor. 
Öğrencilerin konaklama dahil tüm ihtiyaçlarının TÇMB tarafın-
dan karşılandığı BETONART Yaz Okulu’nda mimarlık öğrencileri 
betonu tasarımla buluşturan özel çalışmalara imza atıyor.

Mimarlık öğrencileri 

ideallerindeki kenti 

tasarladı

GYODER, ismini 

genişleterek sektörün 

tamamını kucaklıyor

Architecture students 

design their ideal city  

The BETONART  Summer School 
2013 organized every year in order 
to research the alternative utiliza-

tion areas of concrete and to increase 
the environmental sensitiveness and 

physical environmental quality by the 
BETONART  Magazine which is 

published by Turkish Cement Manu-
facturers Association (TÇMB) for 

the architects,  was held in Balıkesir’s 
district of  Burhaniye.

Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimine öncülük etmek, 

tanıtımını desteklemek ve ülke ekonomisine katma değer 

sağlamak üzere hizmet eden Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

Derneği (GYODER), ismini ve faaliyet kapsamını genişletti. 

Gayrimenkul sektörünün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında 

toplayarak, sektörün temsilcisi ve öncü kurumu olma misyo-

nuyla hareket eden ‘Türkiye’nin Gay-

rimenkul Platformu’ GYODER, yeni 

adı “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Ya-

tırım Ortaklığı Derneği” ile sektörün 

tamamını kucaklayan yapısını adına 

da taşıdı.   

Türkiye’deki mevcut ve kurulmakta 

olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları-

nın temsilcileri tarafından 1999 yılın-

da kurulan Gayrimenkul Yatırım Or-

taklığı Derneği, Genel Kurul’da alınan 

karar ile tüzük değişikliğine giderek 

ismini ve faaliyet kapsamını geniş-

letti. “Türkiye’nin Gayrimenkul Plat-

formu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında 

toplayan GYODER, yeni adı “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Ya-

tırım Ortaklığı Derneği” ile sektörünün tamamını kucaklayan 

yapısını adına da taşımış oldu. 

İsim değişikliğini logosuna da taşıyan GYODER küçük bir re-

vizyona giderek, yeni logosunda mevcut GYODER logosunda-

ki “G” harfine vurgu yapıyor.

GYODER embraces 

the entire sector by 

expanding its name

The Association of Real Estate and 

Real Estate Companies (GYO-

DER) that provides services to 

spearhead the development of the 

Turkish real estate property sector, 

support its promotion, and provide 

the country economy with added 

value, has expanded its name and 

activity coverage. 
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