
İSTANBUL’DAN 
YÜKSELİYOR

TÜRKİYE’NİN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ

Foodie Picks
YEME-İÇME

Yurtiçi ve Yurtdışındaki emlak alıcılarının; türkiYe’nin, ağırlıklı olarak da istanbul’un 
gaYrimenkul sektörüne olan ilgisi, altYapı ve ulaşıma Yapılan büYük ölçekli Yatırımların 
Yanı sıra Yeni konut alanları ve kentsel dönüşüm projeleriYle her geçen gün artıYor. 
uzmanlar sektördeki gelişmenin süreceğini, özellikle istanbul’un ikamet ve Yatırım amaçlı 
cazibe merkezi olmaYa devam edeceğini söYlüYor. Reha Medin Global’in Ceo’su TaMeR 
ÇiÇekÇi ve ulaşTıRMa PRoje YöneTiM kuRuCusu şehiR PlanCısı RasiM aCaR ile gaYrimenkul 
sektörünün bugününü ve Yarınını konuştuk. 
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rÖPOrtAJLAr-INtErVIEWS 
CEYDA MISIRLI GÜNGÖR

Reha Medin Global Ceo’su Tamer Çiçekçi: 
“MEGA PROJELER 
YATIRIMCININ GARANTİSİ”

İstanbul merkezli Reha Medin Global’in 
CEO’su Tamer Çiçekçi, gayrimenkul 
sektörüne yatırımda bulunan uluslararası ve 
ulusal yatırımcılar için Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi 
mega projelerin, hava taşımacılığı konusunda 
üçüncü havalimanı projesiyle ortaya konulan 
vizyonun tamamlayıcı birer ögesi olduğunu 
belirtiyor ve ekliyor: “Bu projeler sayesinde 
yatırımcılara, Türkiye’nin ve İstanbul’un 
uzun yıllar boyunca genişlemeye ve gelişmeye 
devam edeceğinin garantisi verilmiş oluyor.” 

Reha Medin Global’in iş tanımını ve hizmet 
verdiği alanları sizden öğrenebilir miyiz?
Reha Medin Global 30 yıllık bir geçmişe 

Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmelerin 
sektörünüze etkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz?  
Son dönemde, uluslararası para piyasalarının 
toparlanmasıyla gelişmekte olan ülkelerdeki 
uluslararası yatırımların azalması 
beklenirken, Türkiye’deki gayrimenkul 
sektörü büyümeye devam ediyor. Bu durum, 
Türkiye’deki konut stoku eksiği sebebiyle 
yerli piyasanın gayrimenkule olan talebinin 
hâlâ yüksek olmasından kaynaklanıyor. 
Sektörün büyüme hızı, ekonomideki 
gelişmelerden dolayı yavaşlasa da, büyümede 
yukarı doğru bir hareket gözlemleniyor. 
Türkiye gayrimenkul piyasası, uluslararası 
yatırım araçları arasında en kazançlı 
seçeneklerin başında yer alıyor. Bu durum, 
ülkeye döviz girişinde de önemli bir rol 
üstleniyor.

ikamet ve yatırım amaçlı emlak talepleri, 
Türkiye’ye daha çok hangi ülkelerden 
geliyor? 
Doğu ile Batı arasında köprü olan Türkiye, 
jeopolitik gücünü ekonomik gelişmeye 
yansıtmakta oldukça başarılı sonuçlar almaya 
devam ediyor. Bunu son 10 yılda özellikle 
havayolu taşımacılığında görülen büyüme 
gözler önüne seriyor. Türkiye, yeni 
yatırımlarla zirve iştahını ortaya koyuyor. 
Bu vizyonu, uluslararası yatırım çevreleri 
ve münferit uluslararası yatırımcılar 
da fark ediyor. Ayrıca, büyüme ve 
entegrasyonun arkasındaki güçlü irade de 
güvence olarak kabul görüyor. Bu iradenin 
ortaya koyduğu güvence, hem Batı’dan 
hem de Doğu’dan büyük yatırımların 
ülkemize gelmesini sağlıyor. 

sahip;  Türkiye’nin uluslararası alanda 
hizmet veren, ilk yerli gayrimenkul yatırım 
danışmanlığı ağı. Uluslararası yatırımcıların 
Türkiye’den satın almak istedikleri 
gayrimenkullerin değerleme, kontrol, 
satış ve takibini gerçekleştirerek, uzun 
vadeli ilişkiler üzerinden sürdürülebilir 
gayrimenkul danışmanlığı veren, 
Türkiye’deki uluslararası tek kurumsal 
yapı. ‘Reha Medin Emlak Hizmetleri’ 
adıyla Türkiye geneline yayılmış 50’den 
fazla şubesiyle tüm yerli piyasaya erişim 
imkânı bulunan Reha Medin Global, 
ticari gayrimenkul danışmanlığı, yatırım 
danışmanlığı, gayrimenkul satışı ve 
gayrimenkul yönetimi konularında hizmet 
veriyor.

Türkiye’de satış pazarlamasını yaptığınız 
projelerdeki iş ortaklarınızı seçme 
kriterleriniz neler?
Gayrimenkul sektöründeki uluslararası 
yatırımlar da, ikamet amaçlı alımlar da 
çoğunlukla vadeli satışlarla gerçekleşiyor. 
Bu sebeple Reha Medin Global olarak iş 
ortaklarımızı seçerken müşterilerimizi 
ve yatırımcıları mağdur etmeyecek, 
finansman sıkıntısı yaşamayacak, vaat 
ettiklerini tam ve zamanında teslim 
edecek, günümüz gayrimenkul trendlerini 
takip eden, hatta bu trendlere yön veren, 
güvenilir geliştiriciler olmasını şart 
koşuyoruz. Reha Medin Global “Evimi 
satar mısınız?” emlakçılığından çok daha 
fazlasını yapıyor, uzun dönem müşteri 
ilişkilerini her şeyin üstünde tutarak 
sürdürülebilir gayrimenkul yatırım 
danışmanlığı vizyonuyla hareket ediyor.
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Yatırım ve ikamet amaçlı emlak 
alımında, yurtdışındaki alıcılar 
istanbul’da en çok hangi bölgeyi/
bölgeleri, neden tercih ediyor? 
Uluslararası yatırımcılar 
İstanbul’da en çok Esenyurt, 
Beylikdüzü ve Basın Ekspres 
Yolu çevresini tercih ediyor. 
Bunun altında yatan sebepler 
altyapı yatırımlarının bu 
bölgelere doğru genişleme 
göstermesi, bölgelerin 
planlı bir şekilde gelişmesi, 
bu gelişmenin henüz yeni 
başlamış ve devam edecek 
olması. Gayrimenkulde kazanç, 
satın alırken elde ediliyor. Bu 
bölgeler şu anda potansiyellerine 
ulaşmanın başında olduğu için, 
gelecek yıllarda diğer bölgelere 
göre daha yüksek getiriler 
sağlamaları bekleniyor. Biz de 
Reha Medin olarak aracılık yerine 
danışmanlık hizmetleri 
sunduğumuzdan, yatırımcıları 
yüksek kazanç için bu 
bölgeleri tercih etmeleri konusunda 
yönlendiriyoruz.

istanbul’daki üçüncü köprü ve üçüncü 
havalimanı projelerinin ikamet ve yatırım 
amaçlı emlak talepleri üzerindeki etkisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Üçüncü köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu, 
hava taşımacılığı konusunda ortaya konulan 
vizyonun tamamlayıcı birer ögesi. Bu iki 
mega proje, Türkiye’nin ve İstanbul’un 
uzun yıllar boyunca genişlemeye ve 
gelişmeye devam edeceğinin garantisi olarak 
uluslararası yatırımcılara hem hali hazırdaki 
yatırımları için maddi güvence sağlıyor, 
hem de gelecek yatırımları için cazibe 
kazandırıyor. 

Yurtdışından gelen ikamet ve yatırım amaçlı 
emlak taleplerini karşılayan Türkiye’deki 
en büyük fi rmalardan birisiniz. kaç ülkede 
hizmet veriyorsunuz?
Ortadoğu ve Körfez Bölgesi son yıllarda en 
yoğun çalıştığımız bölgeler ve tamamına 
hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Avrupa’da 
Almanya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, 
İspanya, Portekiz ve Yunanistan dahil yedi 
ülkede, özellikle Türkiye’de oturma izni de 
verilen projelerin satışını yapıyoruz. 

bugüne dek yurtdışına kaç emlak projesinin 
satış pazarlamasını yaptınız? 
Şu an aktif olarak 50’den fazla projenin 
yurtdışı pazarlamasını yürütüyoruz.   

İSTANBUL’UN YAŞAM KALİTESİ VE 
CAZİBESİ ARTIYOR

Ulaştırma Proje Yönetim kurucusu, 
Şehir Plancısı Rasim Acar, Dünya 
Bankası verilerine göre Türkiye’nin 
2015’te kamu-özel sektör 
ortaklığında en fazla özel sektör 
yatırımını gerçekleştiren ülke 
olduğunu, bu kapsamdaki küresel 
yatırım tutarı 111,6 milyar dolar 

olurken, Türkiye’nin 44,7 milyar 
dolar ile en fazla yatırım yapılan 

ülke haline geldiğini belirtiyor. Acar 
şunu özellikle vurguluyor: “Türkiye’yi 
liderliğe taşıyanlar ise elbette 35,6 
milyar dolarlık İstanbul Üçüncü 
Havalimanı ve 6,4 milyar dolarlık 
Gebze-İzmir Otoyolu projeleri.”

ulaştırma Proje Yönetim’in iş 
tanımını ve hizmet verdiği alanları 
sizden öğrenebilir miyiz?
Ulaştırma Proje Yönetim (UPY); 
şehircilik, imar, ulaşım planlama, 
trafi k mühendisliği, ulaşım ve 

trafi k etütleri, kentsel tasarım, imar 
hukuku, arazi geliştirme, şehirlerin 

markalaşması ve imajı, kentsel stratejiler, 
kentsel dönüşüm ve yenileme, afet yönetimi 
konularında planlama, projelendirme, 
araştırma, iş geliştirme ve danışmanlık 
hizmetleri veren bir uzmanlık fi rması.

Reha Medin Global ile hangi alanlarda/
projelerde ortaklıklarınızı devam 
ettiriyorsunuz?
Reha Medin Global ile birlikte İstanbul 
ölçeğinde ulusal ve uluslararası yatırım 
yapan özel ve tüzel kişiler ile yatırım 
fi nansmanı sağlayan fi nans ve fon 
kuruluşlarına danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. Vermekte olduğumuz yatırım 
danışmanlığı hizmeti; yatırıma konu olan 
projenin imar planlarını, konum, çevresel 
ilişkiler, ulaşım ve altyapı fi zibilitelerini 
oluşturma ve proje geliştirme süreçlerini 
kapsıyor.

istanbul özelinde sorarsak yatırım ve 
ikamet amaçlı emlak alımında istanbul’u 
cazip kılan parametreler nelerdir? 
İstanbul marka değeri olan bir şehir; doğal 
güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri, 
dinamikleri ve potansiyelleri ile gerek 
yerli gerek yabancı yatırımcıların ilgi 
odağı. Dolayısıyla yatırım konusunda da 
cazibe merkezi niteliği taşıyor. Bu sebeple 
kamu yatırımlarının yanı sıra, özel sektör 
yatırımları da -parsel bazında dahi- oldukça 

sayı gün geçtikçe de artıyor. Nüfus artışıyla 
yükselen ulaşım talebi karşısında yerel 
yönetimler ve merkezi yönetimin yatırımcı 
birimleri yeni plan, proje ve yatırımlar 
gerçekleştiriyor. Ulaşım altyapısında 
yapılan düzenlenmeler ve ulaşım 
yatırımları, özellikle de raylı sistemlerin 
geçtiği güzergâhlar ve durak yerleri, 
çevresindeki konut ve işyeri taleplerini de 
etkiliyor. 
İstanbul’un mevcut, yapımı devam eden, 
ihale hazırlık ve etüt aşamasında olan 
raylı sistem hatlarına bakıldığında, raylı 
sistem yatırımlarına verilen öncelik ortada. 
İstanbul’un mevcut raylı sistem uzunluğu 
145,45 km’dir. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluğunda 76,30 km, 
Ulaştırma Bakanlığı sorumluluğunda 79,90 
km, toplamda 156,20 km uzunluğunda 
yapımı devam eden raylı sistem hattı 
bulunuyor. Bu hatların da 2019 sonuna 
kadar hizmete açılması planlanıyor.
Bununla birlikte İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluğunda 106,55 km, 
Ulaştırma Bakanlığı sorumluluğunda 46 
km uzunluğunda raylı sistem hattı için 
de ihale hazırlıkları devam ediyor. İhale 
hazırlık süreci devam eden hatların 149,50 
km’sine 2019 yılı sonrasında başlanması 
öngörülüyor.  Mevcut, yapımı devam eden 
ve ihale hazırlıkları devam eden hatlarla 
birlikte toplamda 454,2 km uzunlukta raylı 
sistem hattına ulaşılması hedefl eniyor. 
Haziran 2013’te işletmeye alınan 16 
km uzunluğundaki ‘Otogar-Bağcılar 
(Kirazlı)-Başakşehir-Olimpiyatköy 
Metro Hattı’ ile yapımları devam eden 
24,50 km hat uzunluğuna sahip ‘Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’ 
ve 13 km uzunluğundaki ‘İkitelli-Ataköy 
Metro Hattı’nın güzergâh boyunca geçtiği 

ilçe ve yerleşim alanlarına hizmet etmesi 
hedefl eniyor. Bilindiği gibi, metrobüs 
güzergâhı, Beylikdüzü TÜYAP Fuar 
Alanı’na kadar uzatılmış bulunuyor. İhale 
aşamasında olan ve 16,25 km uzunluğunda 
planlanan ‘Mahmutbey-Bahçeşehir-
Esenyurt Metro Hattı’nın da, geçeceği ilçe 
ve yerleşim alanlarındaki nüfusun ulaşım 
ihtiyaçlarını karşılaması hedefl er arasında 
yer alıyor.
Örnek verdiğim bu hatlar dışında kalan 
mevcut hatlar, yapımı devam eden, ihale 
aşamasında olan ve etüt edilen güzergâh, 
hat ve sistemleri hesaba kattığımızda, 
İstanbul’un dört bir ucuna yolculuk 
yapılabilecek hale geleceğini söyleyebiliriz. 
Metro ve raylı sistemler dışında, Üsküdar-
Yenikapı Marmaray Tüp Geçidi, Avrasya 
Karayolu Tüp Tüneli, teleferik hatları, deniz 
taşımacılığı, karayolu toplu taşıma hatlarıyla 
da, yakın gelecekte günlük yolculuk 
sayısının 30-35 milyon seviyelerine 
ulaşacağını rahatlıkla öngörebiliriz. 

deprem bölgesi olan istanbul’da kentsel 
dönüşüm projelerinin uygulanabilirliği ile 
ilgili ne düşünüyorsunuz?
16 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6306 
Sayılı Kanun’la birlikte kentsel dönüşüm 
uygulamaları hız kazandı. Özellikle 
İstanbul’da yapı sağlığı açısından 
yenilenmesi zorunlu yapı stoğu, kentsel 
yaşamın getirdiği ihtiyaçlar ve yapı 
teknolojilerindeki gelişmeler, yapısal 
yenileme ihtiyaçlarını ortaya çıkardı. 
Kanun kapsamında, uygulamaların önünde 
engel teşkil eden yasal kısıtlamalar en 
aza indirilirken, diğer taraftan da bazı 
teşviklerle yapı stoğunun yenilenmesi 
özendirildi. 

Kanun çıktıktan sonra uygulama 
yönetmeliği de hazırlandı ve süreç 
içerisinde bazı değişiklik ve düzenlemeler 
yapılarak kanunun uygulanmasındaki 
aksaklıklar giderilmeye çalışıldı. Bugün 
kanun kapsamında, alan ve bina ölçeğinde 
yapılan dönüşümlerde ilçe belediyelerinin 
talep ve önerileri de göz önüne alınarak, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kentsel 
dönüşüm yapılacak alanlar belirleniyor ve 
bu alanlardaki binalar yıkılarak yerlerine 
yenileri inşa ediliyor. 
Kentsel dönüşüm kapsamında, bölgede 
yaşayan nüfusun barınma ihtiyaçları 
gözetilmek suretiyle, depremlere dayanıklı, 
çağın getirdiği ihtiyaçlara cevap verebilen, 
yeni yapı teknolojilerini barındıran yerleşim 
alanları oluşturulması hedefl eniyor. 
İstanbul’un her ilçesinde kentsel dönüşüm 
projeleri hayata geçiriliyor. Alan bazında 
özellikle Esenler, Gaziosmanpaşa, 
Küçükçekmece, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy 
ve Maltepe ilçelerinde yoğunluk kazanan 
kentsel dönüşüm projeleri, bina bazında 
tüm ilçelere yayılmış bulunuyor.

Yabancıya mülk satışlarıyla ilgili son yasal 
düzenlemeler ve teşvikler hakkında neler 
söylersiniz?  
Türkiye, tarihten bugüne Asya ve Avrupa 
kıtalarını birbirine bağlayan jeopolitik 
konumu, doğal güzellikleri, tarihi ve 
kültürel değerleriyle dünya ülkeleri ve 
milletlerinin ilgi odağı ve cazibe merkezi 
olmuştur. Ülkemizin potansiyelleri ve 
dinamikleri, günümüzde de “yabancıların 
yatırım yaptıkları ülke” konumumuzu 
güçlendiriyor ve yabancı yatırımcıların 
ülkemize olan ilgisi, son yıllarda giderek 
artırıyor. Bu ilginin artışına vesile olan en 
önemli unsurlardan biri, mevcut ‘2644 

Yatırım ve ikamet amaçlı emlak 
yurtdışındaki alıcılar 

istanbul’da en çok hangi bölgeyi/
bölgeleri, neden tercih ediyor? 

olması. Gayrimenkulde kazanç, 
satın alırken elde ediliyor. Bu 
bölgeler şu anda potansiyellerine 
ulaşmanın başında olduğu için, 
gelecek yıllarda diğer bölgelere 

sağlamaları bekleniyor. Biz de 
Reha Medin olarak aracılık yerine 

sunduğumuzdan, yatırımcıları 

bölgeleri tercih etmeleri konusunda 

İSTANBUL’UN YAŞAM KALİTESİ VE 
CAZİBESİ ARTIYOR

Ulaştırma Proje Yönetim kurucusu, 
Şehir Plancısı Rasim Acar, Dünya 
Bankası verilerine göre Türkiye’nin 
2015’te kamu-özel sektör 
ortaklığında en fazla özel sektör 
yatırımını gerçekleştiren ülke 
olduğunu, bu kapsamdaki küresel 
yatırım tutarı 111,6 milyar dolar 

olurken, Türkiye’nin 44,7 milyar 
dolar ile en fazla yatırım yapılan 

ülke haline geldiğini belirtiyor. Acar 
şunu özellikle vurguluyor: “Türkiye’yi 
liderliğe taşıyanlar ise elbette 35,6 
milyar dolarlık İstanbul Üçüncü 
Havalimanı ve 6,4 milyar dolarlık 
Gebze-İzmir Otoyolu projeleri.”

ulaştırma Proje Yönetim’in iş 
tanımını ve hizmet verdiği alanları 
sizden öğrenebilir miyiz?
Ulaştırma Proje Yönetim (UPY); 
şehircilik, imar, ulaşım planlama, 
trafi k mühendisliği, ulaşım ve 

trafi k etütleri, kentsel tasarım, imar 

yüksek bütçeli. 
İstanbul; 5.343 km2 yüzölçümü, Asya 
ve Avrupa Kıtası’nda kalan iki yakası, 
39 ilçesi, 939 mahalle ve köyü, gelişen 
ve değişen dinamikleri, nüfusun ihtiyaç 
duyduğu ve yenilenmesi gerekli yapı stoku 
potansiyelleri ve talepleriyle konut, ofi s ve 
ticari birim üretiminde ve arzında, inşaat 
sektörünü sürekli canlı ve dinamik tutuyor. 
İnşaat sektörünün bu canlı ve dinamik 
yapısı, inşaat yatırımcıları eliyle farklı 
bölgelerde, farklı segment, kategori ve 
fi yatlarda, farklı yatırımcı kitlelerine yönelik 
ve farklı tüketici ihtiyaçlarına uygun proje 
üretilmesi sonucunu doğuruyor.  
İstanbul’da gayrimenkule olan talebi 
artıran ve yatırımı cazip kılan önemli 
parametreler söz konusu. Şehirde geniş 
bir ağa yayılan ulaşım altyapısı ve raylı 
sistem yatırımlarının devam etmesi, kentsel 
dönüşüm yoluyla depreme dayanıklı 
konutlar inşa edilmesi, yeşil alan, çocuk 
oyun alanları, park ve sağlık alanları, eğitim 
alanları ve sosyal donatı alanları miktarının 
eşdeğerlerine göre daha fazla olması gibi 
temel parametreler, İstanbul’un cazibesini 
ve yaşam kalitesini de yükseltiyor. 

sözünü ettiğiniz temel parametreler 
arasında ulaşım yatırımları özellikle dikkat 
çekiyor... 
Evet. Dünya Bankası verilerine göre 
Türkiye, 2015’te kamu-özel sektör 
ortaklığında en fazla özel sektör yatırımını 
gerçekleştiren ülke olmuş. Bu kapsamdaki 
küresel yatırım tutarı 111,6 milyar dolar 
olurken, Türkiye 44,7 milyar dolar ile en 
fazla yatırım yapılan ülke haline gelmiş. 
Türkiye’yi liderliğe taşıyanlar ise elbette 
35,6 milyar dolarlık İstanbul Üçüncü 
Havalimanı ve 6,4 milyar dolarlık Gebze-
İzmir Otoyolu projeleri.
Özellikle bu büyük projeler, İstanbul ve 
çevresinin ülkesel ve bölgesel boyutta 
ulaşım ve trafi k yükünü taşırken, 
uluslararası boyutta da şehri transfer 
noktası haline getirecek. Yapımı 
tamamlanan tesis ve projeler dışında, 
yapımı devam eden ve yapılması planlanan 
proje ve yatırımlarla da global fon ve fi nans 
kuruluşları ile global yatırımcıların ilgi odağı 
olan İstanbul, ‘İstanbul Finans Merkezi’, 
‘Kanal İstanbul’ gibi projelerle de adından 
sıkça söz ettiriyor hali hazırda.

şehir içi ulaşım yatırımlarında en büyük 
pay da raylı sisteme ait, değil mi?
Evet, İstanbul’da yapılan yatırımlardan en 
önemli payı raylı sistem alıyor. İstanbul’da 
günlük 28 milyon yolculuk yapılıyor. Bu 
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Sayılı Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklik. 
18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 
‘6302 Sayılı Kanunun 35. Maddesi’, Tapu 
Kanunu’nun ilgili hükmünü düzenleyerek, 
yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde 
taşınmaz edinmesinde ‘karşılıklılık’ şartını 
kaldırıldı ve kanuni sınırlamalara uyulmak 
kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından 
her türlü taşınmaz (konut, işyeri, arsa, 
tarla) edinebilmelerinin önünü açtı. İlgiyi 
arttıran unsurlardan bir diğeri; 11 Nisan 
2013 tarihinde yürürlüğe giren ‘6458 Sayılı 
Kanunun 31. Maddesi’ ile yabancıların 3 ay 
olan oturum hakkının, Türkiye’de taşınmaz 
malı bulunanlar için 1 yıla çıkartılması oldu. 
Bu düzenleme de, ülkemizde gayrimenkul 
satın almak isteyen yabancıları ve 
yabancılara gayrimenkul satmak isteyen 
inşaat fi rmalarını cezbetti elbette. 
Ayrıca hazırlık çalışmaları devam 
eden kanun değişiklikleri ile Türkiye 
ekonomisinin canlanmasına katkıda 
bulunmak için yabancı yatırımcılara oturum 
izni ve vatandaşlık hakkı verilmesiyle ilgili 
yasal düzenlemeler yapılması da gündemde. 
Bu konuda hazırlık yapıldığına dair alınan 
duyumlar, gayrimenkul sektöründe büyük 
bir memnuniyetle karşılandı. Türkiye’de 
belli bir meblağın üstünde gayrimenkul 
satın alan ve tapularına “5 yıl süreyle elden 
çıkarmama” şerhi düşenleri de kapsayan 
düzenlemenin gayrimenkul satışlarını da 
artıracağı çok açık.

TÜRKİYE’NİN GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜ İSTANBUL’DAN 
YÜKSELİYOR
YURTIÇI VE YURTDIŞINDAKI EMLAK ALICILARININ; TÜRKIYE’NIN, 
AĞIRLIKLI OLARAK DA İSTANBUL’UN GAYRIMENKUL SEKTÖRÜNE OLAN 
ILGISI, ALTYAPI VE ULAŞIMA YAPILAN BÜYÜK ÖLÇEKLI YATIRIMLARIN 
YANI  SIRA YENI KONUT ALANLARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJELERIYLE HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. UZMANLAR SEKTÖRDEKI 
GELIŞMENIN SÜRECEĞINI, ÖZELLIKLE İSTANBUL’UN IKAMET VE 
YATIRIM AMAÇLI CAZIBE MERKEZI OLMAYA DEVAM EDECEĞINI 
SÖYLÜYOR. REHA MEDIN GLOBAL’IN CEO’SU TAMER ÇIÇEKÇI VE 
ULAŞTIRMA PROJE YÖNETIM KURUCUSU ŞEHIR PLANCISI RASIM ACAR 
ILE GAYRIMENKUL SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜNÜ VE YARININI KONUŞTUK. 

reha medin global ceo’su tamer çiçekçi: 
“mega projeler Yatırımcının 
garantisi”

istanbul merkezli reha medin global’in 
ceo’su tamer çiçekçi, gayrimenkul 
sektörüne yatırımda bulunan uluslararası ve 
ulusal yatırımcılar için Yavuz sultan selim 
köprüsü ve kuzey marmara otoyolu gibi 
mega projelerin, hava taşımacılığı konusunda 
üçüncü havalimanı projesiyle ortaya konulan 
vizyonun tamamlayıcı birer ögesi olduğunu 
belirtiyor ve ekliyor: “bu projeler sayesinde 
yatırımcılara, türkiye’nin ve istanbul’un uzun 
yıllar boyunca genişlemeye ve gelişmeye 
devam edeceğinin garantisi verilmiş oluyor.” 

reha medin global’in iş tanımını ve hizmet 
verdiği alanları sizden öğrenebilir miyiz?
reha medin global 30 yıllık bir geçmişe 
sahip;  türkiye’nin uluslararası alanda 
hizmet veren, ilk yerli gayrimenkul yatırım 
danışmanlığı ağı. uluslararası yatırımcıların 
türkiye’den satın almak istedikleri 
gayrimenkullerin değerleme, kontrol, 

istanbul’un Yaşam kalitesi ve 
cazibesi artıYor

ulaştırma proje Yönetim kurucusu, şehir 
plancısı rasim acar, dünya bankası 
verilerine göre türkiye’nin 2015’te kamu-
özel sektör ortaklığında en fazla özel sektör 
yatırımını gerçekleştiren ülke olduğunu, 
bu kapsamdaki küresel yatırım tutarı 111,6 
milyar dolar olurken, türkiye’nin 44,7 milyar 
dolar ile en fazla yatırım yapılan ülke haline 
geldiğini belirtiyor. acar şunu özellikle 
vurguluyor: “türkiye’yi liderliğe taşıyanlar ise 
elbette 35,6 milyar dolarlık istanbul üçüncü 
havalimanı ve 6,4 milyar dolarlık gebze-
izmir otoyolu projeleri.”

ulaştırma proje Yönetim’in iş tanımını ve 
hizmet verdiği alanları sizden öğrenebilir 
miyiz?
ulaştırma proje Yönetim (upY); şehircilik, 
imar, ulaşım planlama, trafi k mühendisliği, 
ulaşım ve trafi k etütleri, kentsel tasarım, 
imar hukuku, arazi geliştirme, şehirlerin 
markalaşması ve imajı, kentsel stratejiler, 
kentsel dönüşüm ve yenileme, afet yönetimi 
konularında planlama, projelendirme, 
araştırma, iş geliştirme ve danışmanlık 
hizmetleri veren bir uzmanlık fi rması.

reha medin global ile hangi alanlarda/
projelerde ortaklıklarınızı devam 
ettiriyorsunuz?
reha medin global ile birlikte istanbul 
ölçeğinde ulusal ve uluslararası yatırım 
yapan özel ve tüzel kişiler ile yatırım TÜRkiYe nÜFusunun beşTe 

biRi isTanbul’da
“istanbul, bilinen 8.500 yıllık tarihi boyunca 
farklı medeniyetlere beşiklik etmiş, tarihi, 
kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle 
binyıllardır edebiyatçıların, şairlerin, 
düşünürlerin, sanatçı ve siyasetçilerin 
övgüsü ve ilgisine mazhar olmuş bir dünya 
başkenti. dünyanın 132 ülkesinden daha 
çok nüfusa sahip bir megapol. Türkiye 
nüfusunun beşte birinin yaşadığı istanbul’a 
yatırım için gerekli bütçeler merkezi 
yönetim, merkezi yönetimin mahalli 
teşkilat ve birimleri ile yerel yönetimlerce 
sağlanıyor. istanbul için ciddi büyüklükte 
kaynaklar ayrılıyor. istanbul büyükşehir 
belediyesi’nin 2016 yılı konsolide bütçesi 
36 milyar 800 milyon Türk lirası. bu bütçe, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 21 bakanlığının 
19’unun sahip olduğu bütçeden daha fazla. 
bunun yanı sıra ulaştırma bakanlığı, Çevre 
ve şehircilik bakanlığı ile diğer bakanlıkların 
istanbul yatırımları için ayırdığı bütçe, 39 
ilçe belediyesinin, istanbul Valiliği’nin ve 
39 ilçe kaymakamlığının bütçesi bir arada 
değerlendirildiğinde, kamu kaynağının 
büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor.”

satış ve takibini gerçekleştirerek, uzun 
vadeli ilişkiler üzerinden sürdürülebilir 
gayrimenkul danışmanlığı veren, türkiye’deki 
uluslararası tek kurumsal yapı. ‘reha medin 
emlak hizmetleri’ adıyla türkiye geneline 
yayılmış 50’den fazla şubesiyle tüm yerli 
piyasaya erişim imkânı bulunan reha medin 
global, ticari gayrimenkul danışmanlığı, 
yatırım danışmanlığı, gayrimenkul satışı ve 
gayrimenkul yönetimi konularında hizmet 
veriyor.

türkiye’de satış pazarlamasını yaptığınız 
projelerdeki iş ortaklarınızı seçme 
kriterleriniz neler?
gayrimenkul sektöründeki uluslararası 
yatırımlar da, ikamet amaçlı alımlar da 
çoğunlukla vadeli satışlarla gerçekleşiyor. 
bu sebeple reha medin global olarak iş 
ortaklarımızı seçerken müşterilerimizi ve 
yatırımcıları mağdur etmeyecek, fi nansman 
sıkıntısı yaşamayacak, vaat ettiklerini tam 
ve zamanında teslim edecek, günümüz 
gayrimenkul trendlerini takip eden, hatta bu 
trendlere yön veren, güvenilir geliştiriciler 

olmasını şart koşuyoruz. reha medin global 
“evimi satar mısınız?” emlakçılığından 
çok daha fazlasını yapıyor, uzun dönem 
müşteri ilişkilerini her şeyin üstünde 
tutarak sürdürülebilir gayrimenkul yatırım 
danışmanlığı vizyonuyla hareket ediyor.

türkiye ekonomisindeki güncel gelişmelerin 
sektörünüze etkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz?  
son dönemde, uluslararası para 
piyasalarının toparlanmasıyla gelişmekte 
olan ülkelerdeki uluslararası yatırımların 
azalması beklenirken, türkiye’deki 
gayrimenkul sektörü büyümeye devam 
ediyor. bu durum, türkiye’deki konut 
stoku eksiği sebebiyle yerli piyasanın 
gayrimenkule olan talebinin hâlâ yüksek 
olmasından kaynaklanıyor. sektörün büyüme 
hızı, ekonomideki gelişmelerden dolayı 
yavaşlasa da, büyümede yukarı doğru bir 
hareket gözlemleniyor. türkiye gayrimenkul 
piyasası, uluslararası yatırım araçları arasında 
en kazançlı seçeneklerin başında yer alıyor. 
bu durum, ülkeye döviz girişinde de önemli 
bir rol üstleniyor.

ikamet ve yatırım amaçlı emlak talepleri, 
türkiye’ye daha çok hangi ülkelerden 
geliyor? 
doğu ile batı arasında köprü olan türkiye, 
jeopolitik gücünü ekonomik gelişmeye 
yansıtmakta oldukça başarılı sonuçlar 
almaya devam ediyor. bunu son 10 yılda 
özellikle havayolu taşımacılığında görülen 
büyüme gözler önüne seriyor. türkiye, yeni 
yatırımlarla zirve iştahını ortaya koyuyor. 
bu vizyonu, uluslararası yatırım çevreleri 
ve münferit uluslararası yatırımcılar da fark 
ediyor. ayrıca, büyüme ve entegrasyonun 
arkasındaki güçlü irade de güvence olarak 
kabul görüyor. bu iradenin ortaya koyduğu 
güvence, hem batı’dan hem de doğu’dan 
büyük yatırımların ülkemize gelmesini 
sağlıyor. 

Yatırım ve ikamet amaçlı emlak alımında, 
yurtdışındaki alıcılar istanbul’da en çok hangi 
bölgeyi/bölgeleri, neden tercih ediyor? 
uluslararası yatırımcılar istanbul’da en çok 
esenyurt, beylikdüzü ve basın ekspres 
Yolu çevresini tercih ediyor. bunun altında 
yatan sebepler altyapı yatırımlarının bu 
bölgelere doğru genişleme göstermesi, 
bölgelerin planlı bir şekilde gelişmesi, bu 
gelişmenin henüz yeni başlamış ve devam 
edecek olması. gayrimenkulde kazanç, satın 
alırken elde ediliyor. bu bölgeler şu anda 
potansiyellerine ulaşmanın başında olduğu 
için, gelecek yıllarda diğer bölgelere göre 

daha yüksek getiriler sağlamaları bekleniyor. 
biz de reha medin olarak aracılık yerine 
danışmanlık hizmetleri sunduğumuzdan, 
yatırımcıları yüksek kazanç için bu bölgeleri 
tercih etmeleri konusunda yönlendiriyoruz.

istanbul’daki üçüncü köprü ve üçüncü 
havalimanı projelerinin ikamet ve yatırım 
amaçlı emlak talepleri üzerindeki etkisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
üçüncü köprü ve kuzey marmara otoyolu, 
hava taşımacılığı konusunda ortaya konulan 
vizyonun tamamlayıcı birer ögesi. bu iki mega 
proje, türkiye’nin ve istanbul’un uzun yıllar 
boyunca genişlemeye ve gelişmeye devam 
edeceğinin garantisi olarak uluslararası 
yatırımcılara hem hali hazırdaki yatırımları 
için maddi güvence sağlıyor, hem de gelecek 
yatırımları için cazibe kazandırıyor. 

Yurtdışından gelen ikamet ve yatırım amaçlı 
emlak taleplerini karşılayan türkiye’deki en 
büyük fi rmalardan birisiniz. kaç ülkede hizmet 
veriyorsunuz?
ortadoğu ve körfez bölgesi son yıllarda 
en yoğun çalıştığımız bölgeler ve tamamına 
hizmet veriyoruz. aynı zamanda avrupa’da 
almanya, belçika, bulgaristan, macaristan, 
ispanya, portekiz ve Yunanistan dahil yedi 
ülkede, özellikle türkiye’de oturma izni de 
verilen projelerin satışını yapıyoruz. 

bugüne dek yurtdışına kaç emlak projesinin 
satış pazarlamasını yaptınız? 
şu an aktif olarak 50’den fazla projenin 
yurtdışı pazarlamasını yürütüyoruz.   
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fi nansmanı sağlayan fi nans ve fon 
kuruluşlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
vermekte olduğumuz yatırım danışmanlığı 
hizmeti; yatırıma konu olan projenin imar 
planlarını, konum, çevresel ilişkiler, ulaşım 
ve altyapı fi zibilitelerini oluşturma ve proje 
geliştirme süreçlerini kapsıyor.

istanbul özelinde sorarsak yatırım ve ikamet 
amaçlı emlak alımında istanbul’u cazip kılan 
parametreler nelerdir? 
istanbul marka değeri olan bir şehir; doğal 
güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri, 
dinamikleri ve potansiyelleri ile gerek yerli 
gerek yabancı yatırımcıların ilgi odağı. 
dolayısıyla yatırım konusunda da cazibe 
merkezi niteliği taşıyor. bu sebeple kamu 
yatırımlarının yanı sıra, özel sektör yatırımları 
da -parsel bazında dahi- oldukça yüksek 
bütçeli. 
istanbul; 5.343 km2 yüzölçümü, asya ve 
avrupa kıtası’nda kalan iki yakası, 39 ilçesi, 
939 mahalle ve köyü, gelişen ve değişen 
dinamikleri, nüfusun ihtiyaç duyduğu ve 
yenilenmesi gerekli yapı stoku potansiyelleri 
ve talepleriyle konut, ofi s ve ticari birim 
üretiminde ve arzında, inşaat sektörünü 
sürekli canlı ve dinamik tutuyor. inşaat 
sektörünün bu canlı ve dinamik yapısı, 
inşaat yatırımcıları eliyle farklı bölgelerde, 
farklı segment, kategori ve fi yatlarda, 
farklı yatırımcı kitlelerine yönelik ve farklı 
tüketici ihtiyaçlarına uygun proje üretilmesi 
sonucunu doğuruyor.  
istanbul’da gayrimenkule olan talebi artıran 
ve yatırımı cazip kılan önemli parametreler 
söz konusu. şehirde geniş bir ağa yayılan 
ulaşım altyapısı ve raylı sistem yatırımlarının 
devam etmesi, kentsel dönüşüm yoluyla 
depreme dayanıklı konutlar inşa edilmesi, 
yeşil alan, çocuk oyun alanları, park ve sağlık 
alanları, eğitim alanları ve sosyal donatı 
alanları miktarının eşdeğerlerine göre 

daha fazla olması gibi temel parametreler, 
istanbul’un cazibesini ve yaşam kalitesini de 
yükseltiyor. 

sözünü ettiğiniz temel parametreler 
arasında ulaşım yatırımları özellikle dikkat 
çekiyor... 
evet. dünya bankası verilerine göre türkiye, 
2015’te kamu-özel sektör ortaklığında en 
fazla özel sektör yatırımını gerçekleştiren 
ülke olmuş. bu kapsamdaki küresel yatırım 
tutarı 111,6 milyar dolar olurken, türkiye 44,7 
milyar dolar ile en fazla yatırım yapılan ülke 
haline gelmiş. türkiye’yi liderliğe taşıyanlar 
ise elbette 35,6 milyar dolarlık istanbul 
üçüncü havalimanı ve 6,4 milyar dolarlık 
gebze-izmir otoyolu projeleri.
özellikle bu büyük projeler, istanbul ve 
çevresinin ülkesel ve bölgesel boyutta 
ulaşım ve trafi k yükünü taşırken, uluslararası 
boyutta da şehri transfer noktası haline 
getirecek. Yapımı tamamlanan tesis ve 
projeler dışında, yapımı devam eden ve 
yapılması planlanan proje ve yatırımlarla 
da global fon ve fi nans kuruluşları ile 
global yatırımcıların ilgi odağı olan istanbul, 
‘istanbul Finans merkezi’, ‘kanal istanbul’ 
gibi projelerle de adından sıkça söz ettiriyor 
hali hazırda.

şehir içi ulaşım yatırımlarında en büyük pay 
da raylı sisteme ait, değil mi?
evet, istanbul’da yapılan yatırımlardan en 
önemli payı raylı sistem alıyor. istanbul’da 
günlük 28 milyon yolculuk yapılıyor. bu 
sayı gün geçtikçe de artıyor. nüfus artışıyla 
yükselen ulaşım talebi karşısında yerel 
yönetimler ve merkezi yönetimin yatırımcı 

birimleri yeni plan, proje ve yatırımlar 
gerçekleştiriyor. ulaşım altyapısında yapılan 
düzenlenmeler ve ulaşım yatırımları, özellikle 
de raylı sistemlerin geçtiği güzergâhlar ve 
durak yerleri, çevresindeki konut ve işyeri 
taleplerini de etkiliyor. 
istanbul’un mevcut, yapımı devam eden, 
ihale hazırlık ve etüt aşamasında olan 
raylı sistem hatlarına bakıldığında, raylı 
sistem yatırımlarına verilen öncelik ortada. 
istanbul’un mevcut raylı sistem uzunluğu 
145,45 km’dir. istanbul büyükşehir belediyesi 
sorumluluğunda 76,30 km, ulaştırma 
bakanlığı sorumluluğunda 79,90 km, 
toplamda 156,20 km uzunluğunda yapımı 
devam eden raylı sistem hattı bulunuyor. 
bu hatların da 2019 sonuna kadar hizmete 
açılması planlanıyor.
bununla birlikte istanbul büyükşehir 
belediyesi sorumluluğunda 106,55 km, 
ulaştırma bakanlığı sorumluluğunda 46 
km uzunluğunda raylı sistem hattı için de 
ihale hazırlıkları devam ediyor. ihale hazırlık 
süreci devam eden hatların 149,50 km’sine 
2019 yılı sonrasında başlanması öngörülüyor.  
mevcut, yapımı devam eden ve ihale 
hazırlıkları devam eden hatlarla birlikte 
toplamda 454,2 km uzunlukta raylı sistem 
hattına ulaşılması hedefl eniyor. 
haziran 2013’te işletmeye alınan 16 
km uzunluğundaki ‘otogar-bağcılar 
(kirazlı)-başakşehir-olimpiyatköy metro 
hattı’ ile yapımları devam eden 24,50 
km hat uzunluğuna sahip ‘kabataş-
mecidiyeköy-mahmutbey metro hattı’ 
ve 13 km uzunluğundaki ‘ikitelli-ataköy 
metro hattı’nın güzergâh boyunca geçtiği 
ilçe ve yerleşim alanlarına hizmet etmesi 

hedefl eniyor. bilindiği gibi, metrobüs 
güzergâhı, beylikdüzü tüYap Fuar alanı’na 
kadar uzatılmış bulunuyor. ihale aşamasında 
olan ve 16,25 km uzunluğunda planlanan 
‘mahmutbey-bahçeşehir-esenyurt metro 
hattı’nın da, geçeceği ilçe ve yerleşim 
alanlarındaki nüfusun ulaşım ihtiyaçlarını 
karşılaması hedefl er arasında yer alıyor.
örnek verdiğim bu hatlar dışında kalan 
mevcut hatlar, yapımı devam eden, ihale 
aşamasında olan ve etüt edilen güzergâh, 
hat ve sistemleri hesaba kattığımızda, 
istanbul’un dört bir ucuna yolculuk 
yapılabilecek hale geleceğini söyleyebiliriz. 
metro ve raylı sistemler dışında, üsküdar-
Yenikapı marmaray tüp geçidi, avrasya 
karayolu tüp tüneli, teleferik hatları, deniz 
taşımacılığı, karayolu toplu taşıma hatlarıyla 
da, yakın gelecekte günlük yolculuk sayısının 
30-35 milyon seviyelerine ulaşacağını 
rahatlıkla öngörebiliriz. 

deprem bölgesi olan istanbul’da kentsel 
dönüşüm projelerinin uygulanabilirliği ile 
ilgili ne düşünüyorsunuz?
16 mayıs 2012 tarihinde resmi gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6306 
sayılı kanun’la birlikte kentsel dönüşüm 
uygulamaları hız kazandı. özellikle 
istanbul’da yapı sağlığı açısından yenilenmesi 
zorunlu yapı stoğu, kentsel yaşamın 
getirdiği ihtiyaçlar ve yapı teknolojilerindeki 
gelişmeler, yapısal yenileme ihtiyaçlarını 
ortaya çıkardı. kanun kapsamında, 
uygulamaların önünde engel teşkil eden 
yasal kısıtlamalar en aza indirilirken, diğer 
taraftan da bazı teşviklerle yapı stoğunun 
yenilenmesi özendirildi. 
kanun çıktıktan sonra uygulama yönetmeliği 
de hazırlandı ve süreç içerisinde bazı 
değişiklik ve düzenlemeler yapılarak 
kanunun uygulanmasındaki aksaklıklar 
giderilmeye çalışıldı. bugün kanun 
kapsamında, alan ve bina ölçeğinde yapılan 
dönüşümlerde ilçe belediyelerinin talep ve 
önerileri de göz önüne alınarak, bakanlar 

kurulu kararı ile kentsel dönüşüm yapılacak 
alanlar belirleniyor ve bu alanlardaki binalar 
yıkılarak yerlerine yenileri inşa ediliyor. 
kentsel dönüşüm kapsamında, bölgede 
yaşayan nüfusun barınma ihtiyaçları 
gözetilmek suretiyle, depremlere dayanıklı, 
çağın getirdiği ihtiyaçlara cevap verebilen, 
yeni yapı teknolojilerini barındıran yerleşim 
alanları oluşturulması hedefl eniyor. 
istanbul’un her ilçesinde kentsel dönüşüm 
projeleri hayata geçiriliyor. alan bazında 
özellikle esenler, gaziosmanpaşa, 
küçükçekmece, beyoğlu, şişli, kadıköy 
ve maltepe ilçelerinde yoğunluk kazanan 
kentsel dönüşüm projeleri, bina bazında 
tüm ilçelere yayılmış bulunuyor.

Yabancıya mülk satışlarıyla ilgili son yasal 
düzenlemeler ve teşvikler hakkında neler 
söylersiniz?  
türkiye, tarihten bugüne asya ve avrupa 
kıtalarını birbirine bağlayan jeopolitik 
konumu, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel 
değerleriyle dünya ülkeleri ve milletlerinin 
ilgi odağı ve cazibe merkezi olmuştur. 
ülkemizin potansiyelleri ve dinamikleri, 
günümüzde de “yabancıların yatırım 
yaptıkları ülke” konumumuzu güçlendiriyor 
ve yabancı yatırımcıların ülkemize olan 
ilgisi, son yıllarda giderek artırıyor. bu ilginin 
artışına vesile olan en önemli unsurlardan 
biri, mevcut ‘2644 sayılı tapu kanunu’nda 

yapılan değişiklik. 18 mayıs 2012 tarihinde 
yürürlüğe giren ‘6302 sayılı kanunun 35. 
maddesi’, tapu kanunu’nun ilgili hükmünü 
düzenleyerek, yabancı uyruklu gerçek 
kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde 
‘karşılıklılık’ şartını kaldırıldı ve kanuni 
sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde 
nitelik bakımından her türlü taşınmaz 
(konut, işyeri, arsa, tarla) edinebilmelerinin 
önünü açtı. ilgiyi arttıran unsurlardan bir 
diğeri; 11 nisan 2013 tarihinde yürürlüğe 
giren ‘6458 sayılı kanunun 31. maddesi’ ile 
yabancıların 3 ay olan oturum hakkının, 
türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için 1 
yıla çıkartılması oldu. bu düzenleme de, 
ülkemizde gayrimenkul satın almak isteyen 
yabancıları ve yabancılara gayrimenkul 
satmak isteyen inşaat fi rmalarını cezbetti 
elbette. 
ayrıca hazırlık çalışmaları devam eden 
kanun değişiklikleri ile türkiye ekonomisinin 
canlanmasına katkıda bulunmak için yabancı 
yatırımcılara oturum izni ve vatandaşlık 
hakkı verilmesiyle ilgili yasal düzenlemeler 
yapılması da gündemde. bu konuda 
hazırlık yapıldığına dair alınan duyumlar, 
gayrimenkul sektöründe büyük bir 
memnuniyetle karşılandı. türkiye’de belli bir 
meblağın üstünde gayrimenkul satın alan ve 
tapularına “5 yıl süreyle elden çıkarmama” 
şerhi düşenleri de kapsayan düzenlemenin 
gayrimenkul satışlarını da artıracağı çok açık.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN BEŞTE BİRİ İSTANBUL’DA
“İstanbul, bilinen 8.500 yıllık tarihi geçmişinde farklı medeniyetlere beşiklik yapmış, tarihi, 
kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle binyıllardır, edebiyatçıların, şairlerin, düşünürlerin, 
sanatçı ve siyasetçilerin övgüsü ve ilgisine mazhar olmuş kutsal bir şehir. Dünyanın 132 
ülkesinden daha çok nüfusa sahip büyük bir metropol. Türkiye nüfusunun beşte birinin 
yaşadığı İstanbul’a yatırım için gerekli bütçeler merkezi yönetim, merkezi yönetimin 
mahalli teşkilat ve birimleri ile yerel yönetimlerce sağlanıyor. İstanbul için ciddi büyüklükte 
kaynaklar ayrılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı konsolide bütçesi 36 
milyar 800 milyon Türk Lirası. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin 21 bakanlığının 19’unun 
sahip olduğu bütçeden daha fazla. Bunun yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile diğer bakanlıkların İstanbul yatırımları için ayırdığı bütçe, 39 ilçe belediyesinin, 
İstanbul Valiliği’nin ve 39 ilçe kaymakamlığının bütçesi bir arada değerlendirildiğinde, kamu 
kaynağının büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor.”


