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DÜNYANIN EN EKONOMİK VE EN KEYİFLİ SEYAHAT 

DESTİNASYONLARI 

Associatedcontent.com (Ashley Glaw), 03 Mart 2010 

Amerika Birleşik Devletleri 

kökenli bir haber portalı  olan   

“Associatedcontent.com”un 3 

Mart 2010 tarihinde yayınlanan 

“Dünyanın En Ekonomik ve Keyifli 

Beş Seyahat Destinasyonları” 

başlıklı haberinde İstanbul da bu 

destinasyonlardan biri olarak 

gösterilmiştir. 

Uluslararası bir yolculuk yapmanın her zaman pahalı olmak durumunda olmadığını, hatta 

birçok şehir ve ülkenin düşünülenden çok daha ucuz olduğunu ifade eden Yazar Ashley 

Glaw, bu amaçla Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan 5 farklı ülke ve şehri incelemiştir. 

Berlin, Romanya, Mısır ve Çin’le beraber İstanbul’un beklenenden daha ucuz olduğunu ifade 

eden Yazar, iki kıta üzerinde kurulu tek şehir olan İstanbul’un dünyadaki en pahalı 

şehirlerden biri olacağının düşünüldüğünü ancak aslında oldukça ekonomik bir şehir 

olduğunu dile getirmiştir. 

 

Bir parça Orta Doğulu bir parça Avrupalı olarak nitelendirdiği İstanbul’u, sahip olduğu eşsiz 

kültürü ile dünyadaki en ilginç şehirlerden biri olarak tanımlayan Yazar, şehrin tarihi 

merkezinde bulunan Ayasofya ve ünlü Sultanahmet Camii’ne yürüme mesafesindeki 

otellerin geceliğinin yaklaşık 150 Dolar gibi makul fiyatlı olduğunu, ayrıca Dolar/Türk Lirası 

arasındaki döviz kurunun İstanbul’da alışveriş yapmayı ekonomik ve eğlenceli kıldığını 

belirtmektedir. 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.associatedcontent.com/article/2726821 
 
 
 

http://www.associatedcontent.com/article/2726821
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İSTANBUL: KITALAR ARASI ZARAFET 

Focus Dergisi, Almanya, Mart 2010 

Almanya’nın önde gelen siyasi 

dergilerinden Focus, Mart 2010 

sayısının seyahat bölümünde 

“Kıtalar Arası Zarafet” başlığıyla 

İstanbul’u tanıttı. 

Dergideki yazıda, “Gururlu 

İstanbul’un” zengin geçmişi ile hızlı 

günümüz yaşantısını başarılı bir şekilde bir arada sergilediği, çok daha önceden bir “Avrupa 

Kültür Başkenti” olduğu belirtildi. Kentte sanat yaşantısının büyük bir hızla geliştiği 

kaydedilen yazıda, çok modern alışveriş merkezlerine sahip olduğu için İstanbul’un turistleri 

sadece tarihi yerleriyle cezbetmekle kalmadığı, tanınmış dünya markalarının bulunabildiği bir 

alışveriş kenti haline geldiği kaydedildi. Yazıda ayrıca, kentin görüntüsünü birbirinden güzel 

camilerinin yanı sıra yüksek gökdelenlerin de belirlediği, son 40 yılda nüfusunun 6 kat arttığı, 

şansını denemek isteyen milyonlarca insanın İstanbul’a yerleştiği belirtildi.  

Bazı projelerin planlandığı gibi yürümediğine işaret edilen yazıda, Marmaray'ın raylarının 

neredeyse hazır olduğu, ancak inşaatlar sırasında Bizans kalıntılarına rastlandığı için projenin 

2014 yılından önce hayata geçirilemeyeceği ifade edildi.  

Focus dergisinin tanıtım yazısında, yüz binlerce çalışan insanın İstanbul'un yollarında çok 

fazla zaman kaybetmekten şikâyetçi olduğu, ancak vapurlarda bir fincan çay içerek 

rahatladığı kaydedildi.  

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un da İstanbul'dan geldiği hatırlatılan yazıda, 

kentte camilerin yanı sıra kiliselerin de görülebildiği, özellikle çok sayıda balık restoranın 

kentin cazibesini artırdığı belirtildi. 

 

Haberin detayı için aşağıdaki linki tıklayınız: 

http://www.focus.de/ 

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/nobel.odulleri/57/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/orhan.pamuk/88/index.html
http://www.focus.de/
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İSTANBUL BÜYÜLÜYOR 

AZCentral.com, A.B.D., 03 Mart 2010 

 

Arizona Eyaleti’nin (A.B.D.) yerel 

haberleri hakkında yayın yapan 

AzCenral.com adlı internet 

sitesinin 3 Mart 2010 tarihli 

yayınında, Yazar K. Marie 

Stevens’ın İstanbul seyahatinde 

edindiği izlenimlere yer 

verilmiştir. 

 

 

İstanbul’u “Büyüleyici güzellikte bir şehir” olarak tanımlayan Stevens yazısında, Sultanahmet 

bölgesinde gerçekleştirdiği gezi neticesinde edindiği izlenimleri okuyucularıyla 

paylaşmaktadır. Bu bölgenin kendisince en göz alıcı güzelliklerinden birinin Sultanahmet 

Camii’nde akşam ibadetini yapmakta olan Türklerle karşılaşmak olduğunu ifade eden 

Stevens, eğilip dua eden insanları, mavi İznik çinileri, devasa avizeleri ve kırmızı halıları ile bu 

atmosferin kendisini çok etkilediğini vurgulamaktadır. 

 

Stevens yazısında ayrıca Türklerin kendilerini son derece misavirperver karşılamalarından 

büyük memnuniyet duyduğunu, Sultanahmet bölgesinin sahip olduğu eşsiz atmosferle 

ziyaretçilerini adeta hipnotize ettiğini dile getirmiştir.  

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.azcentral.com/travel/features/articles/2010/03/03/20100303trpeople0307.htm 

 

 

 

 

http://www.azcentral.com/travel/features/articles/2010/03/03/20100303trpeople0307.htm
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TÜRKİYE’DEKİ DEPREM, İSTANBUL TEHLİKESİNİ HATIRLATIYOR  

Voice of America (Dorian Jones), A.B.D., 8 Mart 2010  

“Voice of America” adlı haber 

portalının 8 Mart 2010 tarihli 

yayınında yazan Dorian Jones, 

Elazığ’da gerçekleşen depremin, 

İstanbul’da yaşanacak olası büyük 

depremi akıllara getirdiğini 

aşağıdaki şekilde okuyucularına 

aktarmaktadır: 

“Pazartesi günü Türkiye’de meydana gelen etkili deprem ülkenin doğal afetlerin gölgesinde 

yaşadığını bir kez daha trajik bir şekilde hatırlattı. 14 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da 

olası bir ‘Büyük bir Deprem’ bekleniyor. 

Bir Türk televizyon programı 1999’da İstanbul’un doğusunda meydana gelen deprem 

mağdurlarını hatırlatıyor. Deprem 17.000’in üzerinde kişinin ölümüne sebep olmuştu ve 

uzmanlar İstanbul’un merkezinde herhangi bir zamanda meydana gelebilecek güçlü bir 

deprem konusunda uyarıyorlar. 

Türkiye Jeofizik Derneği başkanı Profesör Ahmet Ercan şehrin güneyinde 20-25 kilometre 

merkezli, 6,3 ile 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı tahmin ettiğini söylüyor. Fakat depremin 

yıkıcı gücünün jeolojik yapı sebebiyle şehrin bazı bölümlerini 7 ile 8 büyüklüğünde 

etkileyeceğini ilave ediyor. Aynı zamanda depremin bir tsunami ye sebep olabileceğinden 

bahsediyor. 

İstanbul’da 15 ve 16. yüzyıllarda iki büyük deprem yaşandığından, İstanbul şehri yıkıcı 

depremlere yabancı değil. Son büyük deprem 1894 yılındaydı. İstanbul’da beklenen olası 

bir depreme hazırlık konusunda yetkililer iyi çalışıyorlar.  

Resmi konut yapımından sorumlu yetkili Hasan Ataş neredeyse tüm zamanını tehlikeli 

bölgelerin tasfiyesine harcıyor fakat bunun akıntıya karşı kürek çekmek olduğunu kabul 

ediyor. 
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Sadece üç mahallede 600 civarında çökme tehlikesi olan bina mevcut ve diğer bölgelerde 

3000 kadar binanın da imha edilmesi gerektiğine değiniyor. Özellikle çok yağışlı ve karlı 

dönemlerde olmak üzere, İstanbul’da her ay bir binanın çöktüğünü söylüyor. Eğer bu 

koşullar altında bir deprem meydana gelirse bu bir felaket olur diye sözlerine ekliyor.   

Ancak risk altında olanlar sadece eski binalar değil. Büyüyen konut talebini karşılamak 

üzere İstanbul’un birçok inşaat sitelerinde yeni konutlar inşa ediliyor. Son 10 yıl içinde, 

yılda yaklaşık 500.000 kişi şehre taşındı ve bu durum ucuz ve hızlı konut için büyük bir 

talebe sebep oldu.     

İstanbul Teknik Üniversitesi Profesörü Bilal Şengör’e göre bu gibi endişeler yerindedir. 

Şengör olası büyük bir İstanbul depremin etkileri üzerinde çalışıyor ve korkunç bir tablodan 

bahsediyor. 

"Deprem gerçekleştiğinde bu binaların bir bölümü yıkılacak ve insanlar bu şekilde tuzağa 

düşeceklerdir. Bazıları için buradan dışarı çıkmak mümkün olmayacaktır. Bu sokaklardan 

bazılarından doğal gaz boru hatları geçmektedir, bunların patlamasıyla insanlar yükselen 

alevlerin arasından kaçmaya çalışacaktır.  Etrafta birçok enkaz olacak, insanlar bunların 

arasında yukarı tırmanmaya çalışacak ve kurtarma ekipleri ise onlara ulaşmaya çalışacaktır. 

Böyle bir durumda İstanbul’da tam bir kargaşa olacak” diye sözlerine ekliyor Profesör 

Şengör. 

Uzmanlar, beklenen depremin herhangi bir zamanda meydana gelebileceğini söylüyorlar. 

Yetkililer 14 milyon kişilik nüfusu korumak için önlemler almaya giriştiğini söylüyor fakat 

yasadışı veya kötü bir şekilde inşa edilmiş konutlarda yaşayanlar düşünüldüğünde görevin 

boyutu çok büyük görünüyor.”  

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www1.voanews.com/english/news/europe/Turkey-Quake-Reminds-Istanbul-of-

Danger-86958947.html 

  

 

 

http://www1.voanews.com/english/news/europe/Turkey-Quake-Reminds-Istanbul-of-Danger-86958947.html
http://www1.voanews.com/english/news/europe/Turkey-Quake-Reminds-Istanbul-of-Danger-86958947.html
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İSTANBUL, AVRUPA GENELİNDE YENİ GAYRİMENKUL ALIMLARINDA 5. 

SIRADA 

PricewaterhouseCoopers (PWC) /Urban Land Institute (ULI), 8 Mart 2010  

’Gayrimenkülde Gelişen Trendler 2010 Avrupa’ 

raporuna göre İstanbul, bu yıl da krize rağmen en 

çok gelişme beklenen şehir oldu. Yeni gayrimenkul 

alımlarında 5’inci sırayı alan İstanbul, yatırım 

performansında ise geçen yılki 3’üncü sıradan 7’nci 

sıraya geriledi.  

PricewaterhouseCoopers (PwC) ve Urban Land 

Institute (ULI) işbirliği ile gerçekleştirilen 

“Gayrimenkulde Gelişen Trendler Raporu 2010 

Avrupa” raporunun sonuçları açıklandı. Geçen yıl 

olduğu gibi bu sene de gelişme beklentilerinde ilk sırada yer aldığı dikkatleri çeken İstanbul, 

yeni gayrimenkul alımlarında da Londra, Münih, Hamburg ve Paris’in ardından 5’inci sırada 

yer aldı. Küresel krizde “temkinli iyimser” haline dönüştüğü gözlenen yabancı gayrimenkul 

yatırımcılarının Almanya, Fransa, İngiltere gibi daha geniş ve riski düşük piyasalara yönelmesi 

ise İstanbul’un mevcut yatırım performansındaki yerini geçen yıl 3’üncü sıradan 7’nci sıraya 

geriletti.  

 

---Avrupalı Yatırımcının gözü Perakendede--- 

Avrupalı yatırımcılar İstanbul’da, gayrimenkul yatırımı açısından en çok perakende sektörüne 

sıcak bakıyor. Araştırmaya katılanların %28,3’ü perakende alanında gayrimenkul alımı 

tavsiyesinde bulunurken, %19,8’i de ofis ve konut alımı önerisi getirdi.  

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.pwc.com/us/en/asset-management/real-estate/assets/2010-emerging-trends-us.pdf 

 

http://www.pwc.com/us/en/asset-management/real-estate/assets/2010-emerging-trends-us.pdf
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30. ULUSLARARASI MÜCEVHER, TAKI, GÜMÜŞ, SAAT VE MALZEMELERİ 

FUARI İSTANBUL’DA DÜZENLENİYOR 

Today.Az, 07 Mart 2010 

 

 

Azerbaycan kökenli bir haber 

portalı olan “Today.Az” 07 Mart 

2010 tarihli yayınında 13-17 Mart 

2010 tarihleri arasında İstanbul’da 

düzenlenecek olan 30. Uluslararası 

Mücevher, Takı, Gümüş, Saat ve 

Malzemeleri Fuarı’na yer verdi. 

 

Haberde 13-17 Mart 2010 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde  (CNR Expo) Rotaforte 

Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenecek olan “Uluslararası Mücevher, Takı, Gümüş, Saat ve 

Malzemeleri Fuarı”nın 25 yıllık tecrübe ile bölgede mücevher dünyası ile ilgili kilit bir etkinlik 

olacağı belirtilmektedir. 

 

Fuar, Balkanlar, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan 

önemli bir uluslararası bölgesel fuar niteliğinde olup, yerli ve yabancı firmalardan yaklaşık 

40.000 kişinin katılımı beklenmektedir. 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.today.az/news/turkey/63418.html 

 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.today.az/news/turkey/63418.html
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İSTANBUL’DA BULUŞTULAR, UMUT DEPOLADILAR 

El- Vasat Gazetesi (Muhammed Celal Numan) , Bahreyn,  04 Mart 2010 

 

Bahreyn kökenli El-Vasat gazetesi, 04 

Mart 2010 tarihli sayısında Muhammed 

Celal Numan’ın geçtiğimiz ay İstanbul’da 

gerçekleştirilen İslam Ülkeleri Düşünce 

Kuruluşları Forumu ile ilgili aşağıdaki 

haberine yer verdi: 

 

“İstanbul'da, Ocak ayının sonlarında 

Türkiye-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’ın çağrısıyla, İslam Konferansı 

Teşkilatı (İKT) ülkelerindeki düşünce kuruluşlarının katıldığı uluslararası bir forum gerçekleşti.  

 

40 ülkeden düşünce kuruluşlarının temsilcilerini İstanbul’da buluşturan etkinlikte İslam 

dünyası ülkelerini ilgilendiren bir dizi konuyu ele aldı. Bunların başında medeniyet ve İslam, 

İKT'nin yeni vizyonu, teşkilatın Müslüman olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlıkları 

korumadaki rolü, İslam ülkelerinin güvenliği ve güvenlik politikalarına yeni yaklaşım gibi 

konular geliyor. Bu çerçevede Irak, Afganistan, Kıbrıs, Karabağ, Pakistan, Filistin, Somali, 

Nijerya, Sudan, Tayland ve diğer ülkelerin sorunları ele alındı. Ayrıca medeniyetler arasındaki 

diyalogda dinin rolü ve çekişmelerin çözümü ve idare yöntemleri ele alındı.  

 

TASAM ve İKT ile temsil edilen Türkiye'nin girişimi olumlu ve yerindedir. 40 ülkeden düşünce 

kuruluşlarının temsilcilerini İstanbul’da buluşturan ve İslam Dünyasının temel sorunlarını 

teşkil eden en önemli konuların tartışılmasını sağlayan bu iki güzide kuruluşa teşekkür 

borçluyuz.” 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.alwasatnews.com 

 

 
 

http://www.alwasatnews.com/
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İSTANBUL TARİHİNE KÜLTÜREL BİR YOLCULUK  

Quantara. Almanya, Mart 2010 

Almanya kökenli bir internet portalı olan “Quantara” 

Mart yayınında Almanya’nın Bonn kentinde 

düzenlenen “Bizans: İhtişam ve Günlük Yaşam” aldı 

sergi hakkındaki haberi aşağıdaki şekilde 

okuyucularına aktarmıştır: 

 

 “Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen "Bizans - 

İhtişam ve Günlük Yaşam" adlı sergide, hem 

İmparatorluğun ihtişamlı geçmişi hem de günlük yaşama ilişkin ayrıntılar sergileniyor.  

 

Pek çok ülkede bulunan müzelerde, Bizans İmparatorluğu ile ilgili sayısız eseri görmek 

mümkün. Ancak bunlar çoğunlukla, imparatorluğun ihtişamını gösteren mücevher, fildişi 

işçiliği ve mozaik gibi eserleri içeriyor. Bonn'daki Federal Almanya Sanat ve Sergi Merkezi 

Bundeskunsthalle'de, Bizans İmparatorluğu’nun tarihine derin bir bakış açısı sunan yeni bir 

sergi açıldı. 

 

"Bizans – İhtişam ve Günlük Yaşam" adlı sergide, çoğu müzenin aksine, Bizanslıların günlük 

yaşamına dair ayrıntılı bilgi edinmek de mümkün. 600’den fazla sanat eseri, kısa film 

çalışması ve mimarî eserin yer aldığı sergi, 13 Haziran’a kadar açık kalacak.  

 

---Hazırlık Aşaması Dört Yıl Sürdü--- 

 

Sergi için dört yıldan uzun bir süre çalıştıklarını kaydeden Sergi Müdürü Katharina Chrubasik, 

organizasyonun hazırlık aşamasında pek çok ülkeyi ve aralarında, Louvre ve British 

Museum’un da yer aldığı dünya genelindeki pek çok müze ve sanat merkezini ziyaret 

ettiklerini, Bizans yaşamının iki yönünü de yani hem ihtişam ve şaşaasını hem de günlük 

yaşamını içeren bir sergi hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.  

 

Chrubasik, eserler hakkında ise şu ayrıntıları veriyor: "Heykeller, mimari eserlerin bir bölümü, 

fildişi eserleri, mücevher; İstanbul ve Bizans İmparatorluğu’nun ihtişamı ile 
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bağdaştırabileceğiniz her şeyi görmeniz mümkün. Ama aynı zamanda kilden yapılmış kap 

kacak ve normal insanların giydikleri giysiler gibi sıradan günlük yaşama ait parçalar da var." 

 

---Doğu Roma'dan İstanbul’a--- 

 

Hazırlanan bilgisayar tasarımlarını ya da kısa filmleri izleyerek, Bizans İmparatorluğu'nun 

toplumsal ve kültürel yaşamıyla ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek de mümkün. Öte yandan 

sergi, belirli tematik başlıklara ayrılmış. Farklı isimlerle adlandırılan odalarda, imparatorluk 

yaşamı, kültürü ve dini ritüellere ilişkin bilgi edinilebilir. Örneğin, İstanbul’dan başlayıp, Sina 

Dağı’ndaki Katharina Manastırı ve Suriye'deki Saint Simeon Kilisesi'ne geçerek dini yaşama, 

Efes’in sergilendiği odada günlük yaşam ve Yunanistan’ın Monemvasai bölgesinin sergilendiği 

odada da imparatorluğun askerî gücüne ilişkin ayrıntıları öğrenebilirsiniz. 

 

---Doğu-Batı Sentezi--- 

 

Bizans sanatında Doğu- Batı uygarlıklarının bir bileşimini görmek mümkün. Bizans sanatı daha 

çok Eski Yunan ve Roma sanatına dayansa da Mısır, İran ve Suriye gibi doğu ülkelerinin 

kültürlerinden de büyük ölçüde etkilenilmişti. Başkent İstanbul, inşa edilen kiliseler, saray, 

sur ve dikilitaşlarla imparatorluğun en önemli sanat ve kültür merkeziydi.  

 

Serginin küratörü Falko Daim de İstanbul’u “Ortaçağ’ın New York’u” olarak adlandırdı. Öte 

yandan, Bizans İmparatorluğu, minyatür çalışmaları, fildişi işçiliği, duvar resimleri ve 

mozaikleriyle de dikkat çekiyor. İmparatorluk, 1204 yılında Haçlıların İstanbul’u ele geçirip 

yağmalamasına dek bu kültür ve sanat merkezi özelliğini korudu.” 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://tr.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-680/_nr-279/i.html 
 

 

 

http://tr.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-680/_nr-279/i.html
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İSTANBUL MODA PASTASINDAN PAYINI İSTİYOR 

Les Echos, Fransa, 09 Mart 2010 

 

Fransa’nın ünlü gazetelerinden Les 

Echos, 09 Mart 2010 tarihinde 

aşağıdaki yazı ile İstanbul’un gün 

geçtikçe büyüyen moda sektörüne yer 

verdi. 

 

“Giyim alanında, daha çok 

konfeksiyonculuk ve deri işçiliğindeki 

öncülüğüyle bilinen Türkiye artık 

tasarım ve pazarlamaya da yatırım 

yapıyor. Amaç ise mevcut büyük markalarla yarışabilecek yeni markalar ortaya çıkartmak. 

 

“İstanbul Moda Haftası” Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin bir göstergesi olabilir mi? Ünlü 

“Vogue” dergisinin Türkiye de yayın hayatına başlaması, Tünel ve Santral İstanbul civarında 

pek çok yeni kafe ve sanat galerisinin ardı ardına açılması gibi bu etkinliğin de en azından 

ekonomide hareketlendirici bir gelişme niteliğinde olduğu kesin. 2010 Avrupa Kültür Başkenti 

İstanbul, Paris, Londra vb. dünyanın önemli moda başkentlerinde yaşayan ve oldukça tanınan 

Hüseyin Çağlayan, Dice Kayek gibi ünlü modacılarının da aracılığıyla artık dünya vitrinlerinde 

dikkat çekmeyi umuyor. Ayrıca 2007’de AB’nin de maddi desteğiyle kurulan Istanbul Moda 

Akademisi, Londra Moda Okulu ile ortak çalışmalarına devam etmekte ve şimdiye kadar 170 

öğrenci yetiştirdi. 

 

AB’nin tekstil alanında Çin’den sonra ikinci büyük ortağı Türkiye şimdiye kadar ünlü İngiliz, 

Fransız, İtalyan markaları için taşeronluk yaparak, geri planda kalmakla yetinmişti ama artık 

İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) Başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin de 

dediği gibi “Yeni bir döneme geçme vakti.” Moda ve tekstil sektörü geniş çerçevede 

bakıldığında otomobil sektöründen sonra ihracat alanında ülkenin ikinci büyük sektörü ve 

2008 verilerine göre ülke ekonomisine 23 milyar dolarlık bir katkı sağlamıştı. Tanrıverdi, bu 

rakamın 2023 yılında 100 milyar dolara çıkacağını tahmin etmekte.”  
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Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.lesechos.fr/info/metiers/020379520257-istanbul-veut-sa-part-du-gateau-de-la-

mode.htm 

 

 

 

İSTANBUL’UN MODERN YÜZÜ 

Bild, Almanya, 11 Mart 2010 

Alman Bild Gazetesi 11 Mart 2010 tarihli 

sayısında, İstanbul’u tarihi ve kültürel 

zenginlikleri, modern yapısı ve renkli gece 

yaşantısıyla birlikte tanıttı.  

  

Alman Bild'de yayınlanan yazıda, 2010 Avrupa 

Kültür Başkenti İstanbul’da cami ve 

minarelerin yanı sıra mini etekli modern 

bayanları ve gece kulüplerini görmenin 

mümkün olduğu belirtilerek, Batı kültürünün 

tüm geleneklerinin İstanbul’da yaşanabileceği    

ifade edildi. 

 

İstanbul’un Batı ile Doğu’yu, Asya ile Avrupa’yı aynı anda yansıttığı kaydedilen yazıda, "2010 

Avrupa Kültür Başkenti olan bu kenti ziyaret etmeyi ihmal etmeyin ve bu güzellikleri bir arada 

yaşamaktan kendinizi alıkoymayın" ifadesine yer verildi. Yazıda İstanbul’un tarihi ve kültürel 

yerleri, sosyal ve kültürel yaşamı hakkında da bilgi verildi. 

 
 
 
Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.bild.de/BILD/lifestyle/reise/2010/03/modernes-istanbul/europas-

kulturhauptstadt-2010.html 

 

http://www.lesechos.fr/info/metiers/020379520257-istanbul-veut-sa-part-du-gateau-de-la-mode.htm
http://www.lesechos.fr/info/metiers/020379520257-istanbul-veut-sa-part-du-gateau-de-la-mode.htm
http://www.bild.de/BILD/lifestyle/reise/2010/03/modernes-istanbul/europas-kulturhauptstadt-2010.html
http://www.bild.de/BILD/lifestyle/reise/2010/03/modernes-istanbul/europas-kulturhauptstadt-2010.html
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İSTANBUL’A DÖNÜŞ 

Die Tageszeitung, Almanya, 10 Mart 2010 

Almanya’da yayınlanmakta olan Die 

Tageszeitung Gazetesi, 10 Mart 

2010 tarihli sayısında Almanya’da 

yaşayan çok sayıda Türk 

vatandaşının artık İstanbul’a 

dönmeye başlamasını ele alan bir 

haber yayınladı. Haberin devamı 

aşağıda yer almaktadır: 

"Geri Dönenler" adlı bir grup kuran Almanya’da yaşayan Türkler İstanbul’da yaşamayı tercih 

ediyorlar. Yaklaşık 50 kişiden oluşan "Geri Dönenler" Grubu, Almanya'dan dört yıl önce gelen 

üç Almanyalı Türk tarafından kuruldu. Her ay bir kez yapılan grup buluşmalara ilgi büyük olup 

katılımcı sayısı da gitgide artıyor. Buluşmanın ana nedenlerinden biri tecrübe alışverişi.  

--Peki, Neden Artık Almanya'da Yaşamak İstemiyorlar? Neden İstanbul’u Tercih Ediyorlar?-- 

Bu sorunun cevabını geçen yılın kasım ayında Berlin'de açıklanan bir araştırma veriyor. İnfo 

GmbH Berlin ile Lijeberg Research International adındaki araştırma kuruluşları tarafından 

yapılan, Almanların, Almanyalı Türklerin ve Türkiyeli Türklerin katıldığı Türk-Alman değerler 

dünyasının kıyaslandığı araştırmadan çıkan sonuç, katılımcıların yüzde 30'u Almanya'da 

doğup büyümüş ya da 30 yılı aşkın bir süredir Almanya'da yaşıyor olmalarına rağmen sadece 

yüzde 21'inin Almanya'yı vatanı olarak gördüğü yönündeydi. 

Birçoğunun merkezi İstanbul'da olan Türkiye'deki çok sayıda Alman şirketi sayesinde kalifiye 

Almanyalı Türkler için bir piyasa oluştu. Danışman ve hizmet sunucu olarak her iki dünyada 

da başarılı olan bu kesime ihtiyaç duyuluyor. “ 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linki tıklayınız: 

http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/zurueck-zu-den-wurzeln-1/ 

 

http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/zurueck-zu-den-wurzeln-1/
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İSTANBUL BÜYÜK ÇAPLI BİR DEPREME DAYANAMAZ 

Le Monde (Guillaume Perrier) , Fransa, 10 Mart 2010 

 

Ünlü Fransız Gazetesi Le 

Monde’un 10 Mart 2010 tarihli 

sayısında, geçen hafta başında 

Elazığ’da meydana gelen 

depremin tekrar akıllara getirdiği 

olası İstanbul depremine yer 

verildi. 

  

8 Şubat 2010 tarihinde Elazığ’da 

meydana gelen ve 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan 6.0 büyüklüğündeki depremin, Türkiye’de 

deprem konusunu tekrar gündeme getirdiğini belirten haberde İstanbul’da beklenen büyük 

deprem konusu incelendi. 

 

Araştırmacılara göre gelecek otuz yıl içerisinde İstanbul’da yaklaşık 7,5 şiddetinde bir deprem 

görülmesi olasılığının %50-60 olduğunun ifade edildiği haberde, bu şiddetteki bir depremin 

sonuçlarının da çok vahim olabileceği vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş’ın böyle bir depremin yaklaşık 50.000 hasarlı yapı ve en az 30.000 kişinin ölümüyle 

sonuçlanacağıyla ilgili sözlerine yer veren Le Monde, 1999 yılında meydana gelen depremden 

bu yana az sayıda yapının güçlendirme çalışmasına girdiğini, önlem alma sürecinin çok yavaş 

işlediğini belirterek, şehirdeki risk altındaki 1.730 okuldan sadece 230’unun 

sağlamlaştırıldığını konuya örnek olarak gösterdi. 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/03/10/istanbul-ne-resisterait-pas-a-un-seisme-

majeur_1317088_3244.html 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/03/10/istanbul-ne-resisterait-pas-a-un-seisme-majeur_1317088_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/03/10/istanbul-ne-resisterait-pas-a-un-seisme-majeur_1317088_3244.html


 8 

İSTANBUL İÇİN DEPREM KAPIDA 

Sify.com, Hindistan,  13 Mart 2010 

 

Hindistan kökenli bir haber portalı olan “Sify.com”, 13 

Mart 2010 tarihli yayınında beklenen İstanbul 

depremi ile ilgili aşağıdaki habere yer verdi: 

“Elde edilen raporlara göre İstanbul’u derinden 

sarsacak deprem için zaman azalıyor. 8 Mart günü 

Türkiye’nin doğusunu vuran 6,1 şiddetindeki deprem 

akıllara sıradaki şiddetli depremin yeri ya İstanbul 

olursa sorusunu getiriyor, dahası İstanbul böyle bir 

sarsıntıya ne kadar hazır?  

Edinburgh Üniversitesi’nde görev yapan Deprembilimci Ian Main’e göre, bu depremin 

İstanbul depremini tetiklemesi çok zayıf bir ihtimal. Main, Nature News’e verdiği demeçte, 

bu derecede büyük mesafeler arasındaki basınç değişimlerinin önemli tetikleyici sonuçlar 

doğuracak kadar büyük olmadığını belirtti. Yinede, yaklaşık 13 milyonluk nüfusuyla gittikçe 

büyüyen bir metropolis olan İstanbul 1766’dan beri büyük bir deprem yaşamadı.   

Kalifornia Menlo Park’ta Deprem Tehlikeleri Programında (USGS Earthquake Hazards 

Program) görev yapan Jeofizikçi Tom Parsons’a göre,  gelecek 25 yıl içinde İstanbul’da 7 ya da 

daha büyük şiddetli bir deprem olma ihtimali %,30-60 civarında. Almanya, Karlsruhe 

Üniversitesi’nden Tobias Hergert ile Potsdam’daki Yerbilim Araştırmaları Merkezinden (GFZ 

German Research Centre for Geosciences) Oliver Heidbach ise bu yılın başlarında 

yayımladıkları çalışmalarında, Kuzey Anadolu fay hattında birikmekte olan basıncın bütün 

sismik boşlukta tek bir büyük kırılma yerine birkaç küçük kırılmayla açığa çıkabileceğini 

belirtiyorlar.  Ancak yine de hangi fay hattının kırılacağını bağlı olarak İstanbul’un 7 ya da 

daha büyük bir şiddete bir deprem riski ile karşı karşıya kalabileceğini ekliyorlar.”  

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://sify.com/news/clock-ticking-for-istanbul-quake-news-international-kdnpabicjie.html 

 

http://www.sify.com/
http://sify.com/news/clock-ticking-for-istanbul-quake-news-international-kdnpabicjie.html
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İSTANBUL İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR 

Agence France Press (Michel Sailhan), Fransa, 11 Mart 2010 

 

Ünlü Fransız Haber Ajansı (AFP), 11 

Mart 2010 tarihli yayınında Elazığ’da 

yaşanan depremin olası İstanbul 

depremi ile ilgili endişeleri tekrar gün 

yüzüne çıkarttığını işledi. 

 

8 Mart 2010 tarihinde meydan gelen 

ve 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan 

Elazığ depremi ile İstanbul’da yakın 

gelecekte beklenen deprem riskinin tekrar gündeme geldiğine değinilen haberde, Türkiye 

İnşaat Mühendisleri Odası’nın deprem riski ile ilgili yaptığı çalışma sonuçlarına yer verildi. Bu 

çalışma sonuçlarına göre İstanbul’da meydana gelmesi beklenen depremde yaklaşık 150.000 

kişinin ölümü, 200.000 kişinin yaralanması, 400.000 kişinin evsiz kalması ve 300.000 binanın 

da hasar alması tahmin edilmekte. Geçtiğimiz hafta yayınlanan rapora göre ayrıca 

İstanbul’daki inşaat projelerinin yarısından fazlası depreme dayanıklı değil ve deprem 

sonucunda şehirdeki hastanelerin %86’sının çökme ihtimali mevcut. 

 

Oda Başkanı Cemal Gökçe’nin yapıların denetimin denetimiyle ilgili daha katı kurallara ihtiyaç 

duyulduğu, derin incelemeler yapılmadan gerçekte depreme dayanıklı olmayan yapılara dahi 

depreme dayanıklı olduklarına dair rapor verildiği, yapı kalitesini sağlama konusunda geniş 

çaplı yolsuzlukların halen Türkiye’ de kanayan bir yara olduğu ile ilgili sözlerine yer verilen 

haberde ayrıca yabancı araştırmacıların olası İstanbul depremi ile ilgili yürüttükleri 

çalışmaların neticelerine değinilmiştir. 

 

Türk ve yabancı deprem uzmanlarının gelecek yıllarda İstanbul’da büyük çaplı bir deprem 

olacağı konusunda hem fikir olduğunun ifade edildiği haberde, Fransız jeoloji uzmanları Louis 

Geli ve Pierre Henry’nin Marmara Denizi üzerinde yürüttükleri çalışma neticesinde 

İstanbul’da şiddeti 7,2-7,4 arasında değişecek bir deprem ön gördükleri belirtildi. 

 



 10 

Alman araştırmacıların eriştikleri sonuç ise biraz farklı: Almanlara göre fay hattının iki-üç 

parçada kırılabilmesi, dolayısıyla çok büyük çaplı tek bir deprem değil, daha küçük çaplı çoklu 

depremler İstanbul için olası bir ihtimal. Almanya’nın Karlsruhe Üniversitesi’nde görev yapan 

Jeofizik Uzmanı Tobias Hergert ise İstanbul’da yaklaşık 7,0 şiddetinde bir deprem beklediğini 

ifade etmekte. 

 

Araştırmalara göre gerçekleşecek depremin şiddetindeki küçük farklar dahi oldukça önemli. 

Zira yapılan çalışmalar 8,0 şiddetindeki bir depremin 7,0 şiddetinde gerçekleşecek bir 

depremden 30 kat daha fazla enerji salınımına neden olacağını göstermekte. 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=2&article_id=112581 

 

 

 

KREMLİN SARAYI HAZİNELERİ TOPKAPI SARAYI’NDA 

Art Daily,  15 Mart 2010 

 

İnternet üzerindeki ilk sanat 

gazetesi olarak bilinen “Art Daily” 

15 Mart 2010 tarihindeki 

yayınında “ Kremlin Sarayı 

Hazineleri Topkapı Sarayı’nda” 

başlıklı sergi ile ilgili aşağıdaki 

haberi okuyucularına aktarmıştır. 

 

“Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı, şu günlerde Moskova Kremlin 

Sarayı’nın seçkin eserlerini ağırlamaya hazırlanıyor. “Kremlin Sarayı Hazineleri Topkapı 

Sarayında” isimli sergi tüm İstanbulluları, bu iki sarayın büyük buluşmasına şahit olmaya 

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=2&article_id=112581
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davet ediyor. Sergi, Topkapı Sarayı Has Ahırlar bölümünde, 12 Mart 2010 Cuma günü 

sanatseverlerle buluştu.  

 

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle renovasyon çalışmaları 

tamamlanarak düzenlenen “Onbin Yıllık İran Medeniyeti İkibin Yıllık Ortak Miras” adlı 

sergiden sonra Has Ahırlar’da  gösterime sunulacak bu ikinci sergi, Osmanlı - Rus ilişkilerinin 

barış dönemini kapsayan 16-17. yüzyıllara ait eserlerden oluşacak. Çarların, devletin başı, 

ordu komutanı, saray törenleri, özel hayatları ve dini yönleriyle işleneceği sergide yaklaşık 

100 eser yer alacak. 

 

Moskova Kremlin Sarayı'nın ilk atölyelerinden biri olan ve halen Silahhane Müzesi olarak 

faaliyet gösteren Silahhane'de çar için üretilmiş tören, savaş ve av silahları, atlar için tören 

koşumları, çarın özel ve kamusal hayatında kullanması için ürettikleri eşyalar ve çariçenin 

gözetimi altında Çariçe Dairesi’nde hem kilise için hem de gündelik kullanıma yönelik olarak 

dikilip, sırma ve incilerle bezenen örtü ve kıyafetler yer alıyor.   

 

16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı topraklarından ithal edilen dokumalar, silahlar, at koşumları ve 

altın takıların dışişleri dairesinin özel defterine kaydedildiği, en değerlilerinin devlet 

hazinesine ayrıldığı, Saray’ın resmi ve gündelik hayatında bazılarının asıl işleviyle, bazılarının 

da yerel koşullara uydurularak kullanıldığı bilinmektedir. 16.yüzyılda Rus ordusunun süvari 

birliklerinin Osmanlı silah ve zırhlarıyla donatıldığı, Osmanlı koşum takımlarının Ruslar 

tarafından sevilerek kullanıldığı;   at örtüleri, eyer ve kın kaplamaları, kalkanların ve zırh 

kolçaklarının iç yüzey kaplamalarında Osmanlı kumaşlarının kullanıldığı; Osmanlı 

mücevherlerinin de gündelik yaşam ve kilisede kullanıldığı bilinmektedir. 

 

İki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ilişkileri sonucunda Kremlin Müzeleri envanterlerine 

giren Türk sanatı koleksiyonunun küçük bir bölümünü oluşturan kılıç, miğfer, hançer gibi 

silahlar, koşum takımları, mücevherler, cep saati, leğen-ibrik, divit gibi eserler, ilk kez 

üretildikleri yerde, İstanbul’da ziyaretçilerle buluşuyor.” 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.artdaily.com/index.asp?int_new=36833&int_sec=2 

http://www.artdaily.com/index.asp?int_new=36833&int_sec=2
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TÜRK LOKUMU 

The Irish Times (Deirde McQuillan), İrlanda, 13 Mart 2010 

 

İrlanda da yayınlanmakta olan “The 

Irish Times”ın 13 Mart 2010 tarihli 

yayınında Yazar Deirde McQuillan, 

İstanbul’da hızla büyüyen moda 

sektörü ile ilgili şu 

değerlendirmelerde bulunmaktadır:  

 

“O, Avrupa Kültür Başkenti; o, 

Dublin’den sadece dört saatlik uçuş uzaklıkta; o, modayı yakından takip eden bilinçli 

müşteriler için hızla büyüyen cazip bir mekân. Doğuyla batıyı birleştiren bu şehirde yapılacak 

ve görülecek birçok yer, cazip fiyatlı oteller ve tabi ki dünyanın baş döndüren pazarı Kapalı 

Çarşı var.  

 

Marie Claire’in moda editörüyle son zamanlarda ziyaret ettiğimiz şehirde, her ne kadar yerel 

ürünlerin peşinden koşsak da, dünyaca ünlü markaların çanta modellerinin mükemmel 

kopyalarını görmek bizi heyecanlandırdı.  

 

Geçenlerde ilki düzenlenen Moda Haftası’nın ardından, geçen Çarşamba Paris’teki Hotel 

Crillion’da açılışı yapılan Vogue Türkiye, İstanbul’un bir moda başkenti olarak artan öneminin 

altını çizdi.  Avrupa hükümetlerinin aksine, Türkler, iş dünyasına ve turizme katkısını geç de 

olsa fark ettikleri moda endüstrisine sahip çıkıyor. Türkiye, 50.000 firma ve iki buçuk milyon 

çalışanıyla kuvvetli bir üretim ve tekstil endüstrisine sahip.  

 

Hükümet, sadece başkaları için tekstil üretimi yapmaktansa, kendi küresel moda markalarını 

yaratma fikrine tam destek veriyor. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Başkanı 

Hikmet Tanrıverdi cumhuriyetin 100. yıldönümünde 10 küresel Türk markası yaratmak 

istediklerini ve bunun Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.   
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İstanbul yavaş yavaş dünyanın önde gelen markalarının merkezi oluyor. Marc Jacobs, Bottega 

Veneta ve Fendi gibi markaların yanı sıra W Butik Otel de açıldı. Yılda iki kere düzenlenen 

Galata Moda Festivali, genç tasarımcıları direkt halkla buluşturuyor. New York’ta eğitim 

gören ünlü çanta tasarımcısı Misela, tarihi Pera’da çok güzel bir stüdyoda satış yapıyor.  

 

İstanbul’un önde gelen fotoğrafçılarından Hasan Hüseyin “İstanbul’da her şey hızla gelişiyor. 

Kalite sınırları hep zorlanıyor. Gençler genç tasarımcıları takip ediyor ama birçoğu hala 

Avrupa için hazır değil. Paris, Londra, Milano ile yarışmaya değil, onları anlamaya 

çalışmalılar” dedi.”  

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız:   

http://www.irishtimes.com/newspaper/travel/2010/0313/1224266176294.html 

 

 

 

 

 

İSTANBUL MIKTANIS GİBİ ETKİ EDİYOR 

Die Presse, Avusturya, 13 Mart 2010 

Avusturya’da yayınlanmakta 

olan “Die Presse” Gazetesi, 13 

Mart 2010 tarihinde 

Türkiye’nin ve İstanbul’un hızla 

büyüyen turizm potansiyelini 

aşağıdaki makaleyle 

okuyucularına aktarmıştır: 

“Dört yıldızlı otel, sahil konumu, 

aile ortamı: Kişi başına haftalık 

fiyatı 201 Euro’dan başlıyor. Yahut İstanbul'un şehir merkezinde beş yıldızlı bir otelde iki 

kişilik bir oda, geceliği 50 Euro. Türkiye bu tür fırsatlarla en uygun fiyatlara sahip olan tatil 

ülkesi imajını koruyor. 

http://www.irishtimes.com/newspaper/travel/2010/0313/1224266176294.html
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Az paraya güneş, sahil ve kültür stratejisi, tam da kriz zamanında yükselişte gibi görünüyor. 

Türkiye sadece 2009 yılında %2,81 oranında bir artışla toplam 27 milyon yabancı ziyaretçi 

kaydetti. Yunanistan ve İspanya gibi rakipleriyse bu dönemde kaybetti. 

BAT Geleceğin Soruları Vakfının Genel Müdürü Ulrich Reinhardt, "Türkiye yine yılın galibi 

olabilir." diyor. Turizm uzmanı, İstanbul'un bu sene üç kültür başkentinden biri olmasıyla 

daha ziyade çiftleri ve bekârları cezp edebileceğini belirtiyor. Boğaz şehri zaten yıllardır 

Avrupa'nın en genç ve canlı metropollerinden biri sayılıyor. 

Şehir buna bağlı olarak rağbet görüyor: 2009 yılında 2008'e oranla %7 daha fazla uluslararası 

misafirin geldiği kaydedildi. Türk Turizm Bakanlığı bu sene %25'lik bir artış bekliyor. Böylelikle 

Türkiye bu sene Berlin'deki İTB Turizm Fuarı'na kendinden emin bir şekilde resmî partner 

ülke olarak yer alıyor. 

--İstanbul Mıknatıs Gibi Etki Ediyor— 

İstanbul'un kültür turizmi için mıknatıs olması, Turizm Bakanlığının "Turizm Vizyonu 2023"ün 

de en önemli unsurlarından biri. Bu plan Türkiye'nin 2023 yılına kadar dünyanın beşinci 

büyük tatil ülkesi olmasını öngörüyor.” 

 

Haberin detayı için aşağıdaki linki tıklayınız: 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/545955/index.do?from=suche.intern.portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/545955/index.do?from=suche.intern.portal
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ESİN PERİSİ İSTANBUL 

Etravelblackboard.com, Avustralya, 12 Mart 2010 

Avustralya kökenli bir seyahat portalı 

olan “E-Travel Blackboard”, 12 Mart 

2010 tarihli yayınında 2010 Avrupa 

Kültür Başkenti İstanbul’la ilgili şu 

sözlere yer verdi: 

 

"Kültür Başkentleri Programı 

Avrupa’daki Olimpik oyunlar gibi bir 

program. Avrupa Birliği tarafından bir 

yıllık bir dönem için şehirlere bu unvan 

veriliyor ve yıl boyunca şehirler, kültürel hayatlarını ve gelişmeleri vitrine çıkarıyor.   Yıllar 

önce, Berlin kültür başkenti olduğunda, bu fırsat tanınmış bütün şehirler gibi bölgenin dünya 

çapında popüler bir yer haline gelme şansı da artmıştı.  Bu yıl ITB Berlin’de konuşulan şehir 

ise daha yeni bu unvanı kazanan İstanbul oldu. 13 milyonluk nüfusuyla dünyanın 5. büyük 

şehri olan İstanbul’da birçok aktivite gerçekleşiyor.   

 

2010’da İstanbul’un asıl odak noktası dünya mirası listesi. Geçenlerde ortaya çıkan arkeolojik 

bulgular sayesinde bu listeye girme şansı da oldukça yüksek, çünkü bu bulgular şehirde 

yaklaşık 8500 yıllık bir limanın varlığını gösteriyor.  Söz konusu bilgi, şehrin yaşının bilinenden 

çok daha büyük olduğunu kanıtlaması açısından oldukça önemli. Şehirde ayrıca yeni sergiler, 

müzeler olacak, mevcut anıtlar restore edilecek.  İkinci uluslararası bale yarışmasının da 

burada gerçekleşecek olmasıyla şehir, asıl odağının gençlik olduğunu gösteriyor.  Ayrıca eylül 

ayında İstanbul’da bir U2 konseri gerçekleşecek: Hayranlarına duyurulur.   

 

Amaç burada geleceğe yatırım yapmak ve bu gelişmeleri sürdürülebilir kılmak.  Turizm de bu 

tür bağlantılar ve farklı kültürleri bir araya getirmek için bir araç.” 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.etravelblackboard.com/showarticle.asp?id=102727&nav=89 

 

http://www.etravelblackboard.com/showarticle.asp?id=102727&nav=89
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BUGÜN İSTANBUL’A YAPILAN YATIRIM, YARIN TÜRK LOKUMU 

TADINDA GERİ DÖNÜYOR 

Belfast Telegraph (Gary Fennelly), İrlanda, 09 Mart 2010 

 

İrlanda’da yayınlanmakta olan Belfast 

Telegraph Gazetesi, 09 Mart 2010 tarihli 

sayısında İstanbul’da gün geçtikçe 

canlanan emlak piyasası ile ilgili Yazar 

Gary Fennelly’nin şu yorumlarına yer 

verdi: 

 

“AB adayı ülkelerden biri olan Türkiye, 

sıcak iklimi, güzel sahilleri, yaşam maliyetinin düşüklüğü,  İrlanda ve İngiltere’den kolay 

erişimi ile tatilciler ve ikinci evini alacaklar için çok çekici bir seçenek oluşturuyor. 

 

Ancak Türkiye’de emlak edinmeye yönelten tek neden bütün yabancıların dikkatini çeken 

Marmaris, Bodrum gibi tatil yerlerinden yazlık ev almak değil.  Deneyimli yatırımcılar ülkenin 

ekonomik dinamosu İstanbul gibi konut açığı yüksek seviyelerde olan ve hızla büyüyen 

şehirlere yöneldiler.  

 

Boğaziçi’ne kurulu İstanbul Avrupa’yı Asya’ya bağlayan tek şehirdir.  İhtiyatlı tahminlere göre 

nüfus 13 milyon civarında ve mevcut konut kapasitesi son sınırlarına ulaşmış durumdadır.  

Her yıl çalışmak ya da okumak için gelen 400.000’den fazla insanla bu şehir patlamak üzere. 

 

İstanbul emlak piyasasının başarısının nerden geldiği gayet basit: Arz- talep meselesi.  Emlak 

Yatırım Güven Birliği (The Real Estate Investment Trust Association)’ne göre yerli ve yabancı 

yatırım talebini karşılamak için 2015 yılına kadar her yıl 250.000 yeni ev gerekiyor. Tedarikte 

yaşanan bu sıkıntı hükümetin eski evleri yenileme projeleriyle pazarı daha da 

hareketlendiriyor ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul için verilen raporlar gerçekten 

umut vaat ediyor.   
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Bu yılın başlarında, Türkiye’nin 2010 yılında emlak yatırımı için en iyi beş yer arasına gireceği 

Channel 4, A Place in Sun tarafından tahmin edilmişti.  The Financial Times ise İstanbul’u 

güvenle konut ya da yazlık ev satın alınabilecek en iyi on yer arasında gösteriyor.  Price Water 

House Coopers ve Urban Land Institute da İstanbul’u “2010’un Gelişme Vadeden Şehirleri” 

arasında birinci sırada gösteriyor. 

 

Property Sun Türkiye’den David Richardson “Emlak fiyatları şu anda olması gereken 

değerlerden düşük seviyelerde olduğu için İstanbul iyi paralar kazanmak için önemli bir fırsat 

olarak ortaya çıkıyor.  Dikkatli yapılmış bir yatırım planıyla gelecek iki yıl içinde %40’a kadar 

kar etmek mümkün. Ancak yabancılar için, orta vadeli 5 yıllık bir yatırım stratejisi tavsiye 

ederim, çünkü bu dönemden sonra değer artış vergisi sıfır oluyor” diyor. 

 

Şehrin genişleyen orta sınıfı için açılmakta olan pek çok firma sayesinde, yerel işletmecilerin 

potansiyel kiracılarınız olması yüksek ihtimal.   Önemli emlak projelerinden biri de TOKi ve 

Emlak Konut ile Hollanda Emlak Grubu Van Herk’in ortak girişimi olan “Tulip”. Proje için Türk 

hükümeti tarafından tamamlanma garantisi veriliyor.  Yakın zamanda yapılmış bir basın 

konferansında, Devlet Bakanı ve AB Baş Müzakereci Egemen Bağış projeye “ Ülkemizde 

İngiliz yatırımları memnuniyetle karşılanacaktır ve bizler eminiz ki, bu projeye yatırım 

yapanlar Türkiye’nin elçileri olacaktır.” sözleriyle arka çıktı. 

 

İstanbul’da emlak satın almak isteyen İngilizler için pek bir kısıtlama yok. Şimdiye kadar 

projeye ait birimlerin % 40’ı satılmış durumda.” 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/business 

 

 

 

 

 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/business


 18 

 

İSTANBUL YENİ GELİŞMELERE ÖNCÜLÜK EDİYOR 

International Property & Investments, 10 Mart 2010 

 

Emlak ve yatırım alanlarında 

uluslararası yayın yapmakta olan 

“International Property & 

Investments”ın internet sitesinin 10 

Mart 2010 tarihli yayınında, 

İstanbul’un emlak alanındaki 

gelişmelerde öncülük yapmaya 

devam ettiği ile ilgili bir habere yer 

verildi. 

 

 Haberde PricewaterHouseCoopers ve Urban Land Institute kuruluşlarının ortak çalışmasına 

göre geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un emlak alanında yeni gelişmelere öncülük 

ettiğinin belirtildiği haberde, ULI Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Soyuer’in de şu sözlerine 

yer verildi: “Emlak gelişmesi açısından en önemli alanlar şu an İstanbul’da bulunuyor.  

İstanbul’da büyük portföyler görebilirsiniz. Yatırımcılar riski yaymak için farklı alanlara doğru 

girebilirler. İlerde alışveriş caddeleri ön plana çıkabilir. Uluslararası yatırımcılar hala lojistik 

yatırıma karşı temkinli yaklaşmaktadırlar. Bu arada hala İstanbul’da otel sayısı istenen 

düzeyde değildir. Bu nedenle Anadolu Yakasındaki 4 yıldızlı otel sayısında artış 

görebileceğiz.” 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.propertyshowrooms.com/turkey/property/news/istanbul-leads-way-new-

developments_261873.html 

 

 

 

http://www.propertyshowrooms.com/turkey/property/news/istanbul-leads-way-new-developments_261873.html
http://www.propertyshowrooms.com/turkey/property/news/istanbul-leads-way-new-developments_261873.html
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TÜRKİYE’NİN MÜCEVHER GÖSTERİSİ YABANCILARI İSTANBUL’A 

ÇEKİYOR 

World Bulletin, 13 Mart 2010 

 

Uluslararası haber portalı “World Bulletin”in 

13 Mart 2010 tarihli yayınında 13-17 Mart 

2010 tarihleri arasında İstanbul’da 

düzenlenen 30. Uluslararası Mücevher, Takı, 

Gümüş, Saat ve Malzemeleri Fuarı ile ilgili 

aşağıdaki habere yer verildi: 

 

“30. İstanbul Mücevher Fuarı, Cumartesi günü 

İstanbul Fuar Merkezi’nde açıldı. Rotaforte Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul 

Mücevher Fuarı’nın hem Türk hem yabancı yatırımcılar için bir milyar Amerikan doları 

değerinde kontrat sağlaması bekleniyor.   

Fuara, 344’ü yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 1012 firma katılıyor. Fuarda, yüzlerce 

mücevherat, altın ve gümüş hediyelik eşya, saat ve aksesuar sergileniyor.  

 

Singapur’dan Forever Jewels, İtalya’dan Roberto Coin, Lübnan’dan Arakelian S.A.R.L. ve Himo 

ve Hadidian, Dubai’den Kiran Jewels L.L.C. ve Tayland’dan Su-Raj İstanbul Mücevher Fuarı’na 

ilk kez katılıyor.” 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linki tıklayınız:  

http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=55435 

 
 
 

 

 

 

http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=55435
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İSTANBUL’DA RENKLİ AÇILIM 

United Press International, 15 Mart 2010 

İstanbul’da 15 Mart 2010 tarihinde 

gerçekleştirilen ve Roman vatandaşlarla 

Başbakan Erdoğan’ı bir araya getiren 

“Roman Açılımı”nı haber yapan United 

Press International 15 Mart 2010 tarihli 

yayınında, İstanbul’da gerçekleşen 

Roman açılımı ile ilgili aşağıdaki habere 

yer verdi:  

 

“İstanbul’da toplanan 10.000 Roman’a hitap eden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan, amaçlarının Romanlara eşit haklar sağlamak olduğunu belirtti.  

 

Pazar günkü Zaman gazetesinin yaptığı habere göre, Pazar günü bir futbol stadyumunda 

gerçekleşen miting, ülkenin azınlık politikalarını iyileştirmeye yönelik bir hükümet girişimiydi.  

Başbakan, Romanlar için ülke genelinde 3400 evin inşaat halinde olduğunu söyledi. “Sizden 

de destek bekliyoruz. Umarım bu süreç başarıyla sonuçlanır ve zamanla Romanların 

yoksulluk ve eğitim eksikliği gibi sorunlarına son veririz” diye konuştu.  

 

Türkiye’de Romanların tahmini nüfusu 500.000 ila 2 milyon arasında. Yapılan bir araştırmaya 

göre ise 20.000 Roman’ın göçebe olduğu tahmin ediliyor.”  

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.upi.com/Top_News/International/2010/03/15/Turkish-PM-calls-for-unity-with-

gypsies/UPI-71071268673565/ 

 

 

 

http://www.upi.com/Top_News/International/2010/03/15/Turkish-PM-calls-for-unity-with-gypsies/UPI-71071268673565/
http://www.upi.com/Top_News/International/2010/03/15/Turkish-PM-calls-for-unity-with-gypsies/UPI-71071268673565/
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BOĞAZ’IN EN DEĞERLİ ARSALARI CANNES’DA SATILIĞA ÇIKARILDI 
 
www.balkans.com, 17 Mart 2010  
 

 

Türkiye, Fransa’nın Cannes şehrinde yapılan 

MIPIM Uluslararası Emlak Fuarı’nda 

dikkatleri üstüne çekiyor. İstanbul’daki 

kentsel rekreasyon projeleri için uluslararası 

yatırımcı arayışı, MIPIM 2010’un en ilgi 

çekici gelişmelerinden biriydi. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yabancıların 

dikkatini çektiği dört projeden biri, 

Boğaz’daki en değerli mülkün satışa çıkarılmasıydı. 

 

72 metre uzunluğunda rıhtıma sahip Çubuklu’daki alan 644 metre uzunluğuyla şu anda Boğaz 

kıyısındaki mevcut en uzun arazi olma özelliğini taşıyor. Çubuklu arazisinin tahmini fiyatı 1 

milyar Amerikan dolarının üstünde. 

 

Haberin detayı için: 
 
http://www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=51409 
 
 

MAXX INTERMODAL İSTANBUL’DA AÇILIYOR 
 
Transport Intelligence, 17 Mart 2010 
 

Maxx Intermodal Sistemleri, ağını, 

İstanbul’da bir ofis açarak genişletiyor. 

Şirket, 1 Mart 2010’dan beri Bağımsız 

Devletler Topluluğu’na ve tüm dünyaya 

Türkiye’den çok türlü konteynırlar yolluyor.  

Maxx Intermodal Sistemleri İşletme Müdürü 

Martin de Sterck, “Bize göre, Türkiye’de bir 
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şube açmanın gerekliliği sadece ülkenin Orta Asya’ya tarihsel ve Rusya ve Ukrayna’ya coğrafi 

yakınlığından kaynaklanmıyordu. Şimdi İstanbul üzerinden Rusya’ya ve Orta Asya’ya mal 

akışımızı optimize edebiliriz. Bu şube bize ayrıca bölgedeki eski ve yeni müşterilerimize daha 

iyi hizmet götürmemize yardım edecek.” diye yorum yaptı.  

Maxx Intermodal Sistemleri bu şubeyi Orta Doğu ve Balkanlar’daki yeni pazarlara açılmak için 

kullanmayı düşünüyor. 

Genel merkezi Antwerp’de bulunan Maxx Intermodal Sistemleri’nin Paris, Moskova, Saint 

Petersburg, Taşkent, Almatı, Bombay ve Vancouver’da şubeleri bulunuyor. Şirket, çok türlü 

konteynır nakliyesinde bölgedeki ortaklarını ve çeşitli acenteleri kullanıyor. Uzman şirketin 

ayrıca kendine ait konteynır filosu ve çok geniş bir küresel ağı var.  

 

Haberin detayı için: 

http://www.transportintelligence.com/news/maxx-intermodal-opens-in-istanbul/5914/ 

 

İSTANBUL NEDEN ÖNEMLİ 
 
Property Secrets, 17 Mart 2010,  

 
                                                                                   
Property Secrets olarak Avrupa 

genelindeki piyasa araştırmaları 

çerçevesinde yapmış olduğumuz yılın 

ilk yurtdışı araştırma dosyasını Türkiye 

ve İstanbul’a ayırdık.  

 

Türkiye bugün dünyadaki en önemli 10 

yatırım bölgesi arasındadır. Dünyanın en büyük 15. ekonomisine, Avrupa’nın ise en büyük 6. 

ekonomisine sahip olan Türkiye’nin 10 yıl içerisinde Avrupa Birliği’nin tam üyesi olması 

beklenmektedir. 2010’da 30 milyon ziyaretçi tahminiyle emlak üzerine internetteki üçüncü 

büyük arama portalıdır. Yıllık %15 ila 25 oranında büyüme ve yıllık % 7,5 ila 10 arası kira 

geliriyle, bu ülkede yatırım yapmak uzun ya da kısa vadeli satın almada pozitif bir dönüş için 

oldukça iyi görünmektedir.  
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İstanbul’un kendisi dünyanın en büyük şehirlerinden birisi ve %15-20’ nin üzerindeki sermaye 

değer artışı tahminleriyle Avrupa’daki bir numaralı şehri. 

 

15 milyonluk nüfusu olan ve yaklaşık olarak nüfusu yılda 250 bin artış gösteren,  nüfusunun 

%60’ından fazlası 30 yaşın altındakilerden oluşan şehirde; konut ve ticari gayrimenkul için 

her yıl 500 bin yeni alıcı beklenmektedir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ve Boğaziçi’ 

ne 8 milyonun üzerinde turist çekiyor. 

 
Haberin detayı için: 

http://www.propertysecrets.net/article/why_we_are_looking_at_turkey_right_now_and_more

_specifically_istanbul/2759.html 

 

HRD ANTWERP İSTANBUL’DA LABORATUVAR AÇIYOR 

 

DiamondWorld.net, 17 Mart 2010 

 

Laboratuar anında mücevher sertifikalama hizmeti sunacak.  

 

HRD Antwerp, Türkiye’nin mücevher ve 

ticaret merkezi olan İstanbul’da bir 

gemoloji laboratuarı açtı. HRD Antwerp’in 

Antwerp dışında açtığı bu ilk laboratuar, 

HRD Antwerp’in yurtdışındaki elmas 

mücevher merkezleriyle bağlantı kurma 

planlarıyla örtüşüyor.  

İstanbul dünyanın en önemli mücevher 

merkezlerinden biri olma statüsünü 

koruyor. HRD Antwerp, laboratuar 

açacaklarını İstanbul Mücevher Fuarı’nda 

duyurdu.  
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İstanbul laboratuarı, mücevheratların bağımsız ve tarafsız analizleriyle mücevher alıcılarının 

Türk mücevherine olan güvenini, anında mücevher sertifikalama hizmetiyle sağlayacak. Türk 

mücevher üreticileri mücevher raporlarını yurtdışı kargo ücreti ödemeden, asgari bekleme 

süresiyle alacaklar.  

 

HRD Antwerp Genel Müdürü Georges Brys “İstanbul mücevher endüstrisiyle başarılı 

ortaklıklar kurmak istiyoruz. Oldukça uzun tarihi olan bu iki şehir arasındaki ortaklığı çok 

doğal karşılıyoruz, ne de olsa Antwerp uzun bir elmas İstanbul ise mücevher geçmişine 

sahip.” diye konuştu.  

 

HRD Antwerp mücevherlere ve mücevherlerde kullanılan değerli metallere dair tarafsız 

değerlendirmeler yapmak için bilimsel teknik bilgisini ve deneyimini sunacak. HRD Antwerp 

Mücevher Raporu, mücevherin ağırlığıyla ve kullanılan değerli metallerle ilgili doğru 

tanımlamalarda bulunuyor. Mücevherde kullanılan elmasın sayısı, şekilleri, karatları, renkleri, 

berraklığı ve kesimleri açıkça belirtiliyor. Ayrıca, bu HRD Antwerp Mücevher Raporu, sigorta 

şirketlerini müşterinin primini açıkça belirten bir dokümana yönlendirerek, bu şirketlere 

kolaylık sağlıyor.   

 

Haberin detayı için: 

http://diamondworld.net/contentview.aspx?item=4762 

 

ULUSLARARASI İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDE 11 FİLM BÜYÜK ÖDÜL 
İÇİN YARIŞIYOR 

BSANNA News, 22 Mart 2010 

Karadeniz Ulusal Haber Ajansları Birliği, 3-17 

Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 

Uluslararası İstanbul Film Festivali’ni haber 

yaptı.  

Festival organizatörünün Cuma günü verdiği 

bilgiye göre, 3 Nisan’da başlayacak olan 
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Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde bu yıl 11 film büyük ödül için yarışacak.  

Bu yılki Altın Lale Ödülü, festivalin düzenleyicisi olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı kurucusu 

Şakir Eczacıbaşı anısına verilecek.  

Eczacıbaşı Holding, bu yıl ilk defa, kazanan film, Türkiye’deki dağıtıcı firma ve özel jüri 

ödülüne layık görülen film arasında 25bin avro dağıtacak.  

Oyuncu ve yönetmen Klaus Maria Brandauer’in başkanlığını yapacağı jüri üyeleri arasında 

Amerikalı yapımcı ve festival müdürü Tom Luddy, Romanyalı aktris Anamaria Marinca, editör 

Anders ve Jasmila Zbanic olacak.   

17 Nisan’a kadar devam edecek festivalin biletleri Cumartesi günü satışa çıkartılacak.  

Haberin detayı için: 

http://bsanna-news.ukrinform.ua/newsitem.php?id=12662&lang=en 

 
İSTANBUL: İYİLEŞME İÇİN “MÜKEMMEL REÇETE” 
 
www.themovechannel.com, 18 Mart 2010 Perşembe 

 
Uluslararası emlak portalı themove, İstanbul’u konu edinen 

bir haber yayınladı. Haberde, ironik bir biçimde henüz AB 

üyesi olmayan Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul stratejik 

biçimde Boğaz üzerinde yer almakta olduğu ve uluslararası 

uzmanlara göre Avrupa emlak pazarının iyileşme reçetesini 

bünyesinde barındırdığı belirtildi. İstanbul’daki büyük 

inşaat ve emlak kapasitesinin kitleleri cezbettiği belirtilen 

haberde, buna düşük kredi oranları ve mortgage imkanları 

da eklenince İstanbul’un bir emlak cazibesi merkezi haline 

geldiğinin altı çizildi.  

 

Haberde, Experience International yöneticisi Steven Worboys’un açıklamasında yatırımcıların 

artık daha güvenli yerler aradığı ve artık Avrupa’da (özellikle Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve 

İspanya’da) yatırım konusunda temkinli davrandıkları belirtildi. 
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Haberde, aylık indeks Redin’in de verilerine değinilerek İstanbul’daki emlak pazarının hızla 

büyüdüğü ve ev alım işlemlerinin her ay arttığına değinildi. Ayrıca, İstanbul’un emlak 

yatırımcısının yüzünü %40’a varan artışlarla güldüreceği de özellikle vurgulandı. Liverpool’un 

Avrupa Kültür Başkenti olduğunda bu kentteki emlak fiyatlarının %76 oranında arttığı 

belirtilen haberde, İstanbul’da da 2010 Avrupa Kültür Başkenti ünvanıyla aynı gelişmenin 

beklendiğinin altı çizildi. 

 

Haberin sonuç kısmında, İngiltere Başbakanı Gordon Brown’un 16 Mart 2010’da yaptığı 

konuşmasında Türkiye’yi “güvenilir Avrupalı bir ortak” olarak tanımlaması ve öngörülen bu 

tür ilerlemelerin Türkiye’nin AB’ye tam üyelik ve yatırımcı güveni kazanma yolunda hızla 

ilerlediğinin güçlü göstergesi olarak yorumlandı. 

Haberin detayı için: 

http://www.themovechannel.com/news/d35308ca-fcea/  

 

KAPALI ÇARŞI’YLA İNTERNET SEYAHATİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?  
 
www.tnooz.com, 20 Mart 2010 
Siew Hoon Yeoh  

 

Geçen sabah, İstanbul’da Mısır Çarşısı’nda dolaşırken koku alma sistemimin uğradığı 

hücumdan sonra sanırım koku duyumu kaybettim. 

 

Sonra ertesi sabahı da Kapalı Çarşı’da 

geçirdim, orada da, yine bütün duyularımın 

birbirine girmesine engel olamadım, bu 

kadar çeşit ürünün, satıcı alıcı 

muhabbetlerinin, bir şey satabilmek için 

ilgimi çekmeye çalışan insanların arasında 

yolumu şaşırdım birden (kayboldum), 

zihnim darmadağın oldu (kayboldum).  

Tıpkı internet gibi… Amacınızın ne olduğunu 

pek de bilmeden girersiniz sonunda şaşkın, 
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yolundan sapmış, kafası karışmış hatta afallamış bir halde bulursunuz kendinizi sonunda. Ve 

tam da her şeyi çözdüğünüzü düşündüğünüz anda yeni bir ara sokağa takılır gözünüz, 

fırsatlarla dolu…  Eşyalar aynı gibi görünüyor ama bir dakika, şu tam da istediğiniz renk değil 

mi, hem belki de daha da ucuza?   

 

PhoCusWright CEO’su Philip Wolf bunu “yeni kaos” olarak adlandırıyor: Araç, kanal ve 

platformların çoğalması ve bölümlenmesi. 

 

Her şeyi çözdüğünüzü mü düşünmüştünüz?  Vazgeçin.  Sosyal ağları anladığınızı mı 

düşünmüştünüz? Vazgeçin.  Hala insanların nasıl bir içerik için, neye para ödeyeceklerini 

anlamaya mı çalışıyorsunuz? Evet, tam olarak içinde bulunduğunuz durum bu. Gelecek 

araçların sayısı konusunda kafanız mı karışık?  Öyle olmaya devam edecek.   

 

“Patlayan içerik evreniyle birlikte, SEO stratejisi kötüye gidiyor.” diyor Wolf.  “İçerik 

konusunda birçok sorun var.  Gittikçe daha fazla içerik, ödeme karşılığında ya da güvenlik 

duvarlarının arkasında sunuluyor.” 

 

Çoğunluk yazılı içerik için Twitter kullanıyor, iş için ise Facebook daha çok tercih ediliyor, işe 

girme ya da işe alma bakımından ise Linkedin’in gücünden bahsediliyor.. 

“Aynı şey mobil platform için de geçerli.  Sorulacak asıl soru hangi sektörde olduğunuz.  

Gerisi platformlarla ilgili”“ 

 

Bence bu “yeni kaos” döneminde sorulması gereken iyi bir soru: Hangi sektördesiniz, hangi 

amaca hizmet ediyorsunuz, ulaşmak istediğiniz için nokta nedir?  

 

Aksi takdirde, elinizde aslında hiç de ihtiyacınız olmayan ipekler ve halılarla Kapalı Çarşı gibi 

bir yerde bulursunuz kendinizi.   

Haberin detayı için: 

http://www.tnooz.com/2010/03/20/news/what-is-the-difference-between-the-grand-

bazaar-in-istanbul-and-online-travel/ 
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İSTANBUL’ DA 48 SAAT 
 
                                                  
19 Mart 2010, ABC News 
 

Asya’nın Avrupa’yla birleştiği yerde 

Boğazın iki tarafına yayılmış, Bizans ve 

Osmanlı İmparatorluklarının görkemli 

geçmişlerinden gelen hazinelerle dolu 

olan Türkiye’nin en büyük şehri 

İstanbul şimdi Avrupa Kültür Başkenti. 

Reuters’ in bölgeyi yakından tanıyan 

tecrübeli isimleri gezi tutkunlarına 48 

saatlerini nasıl geçirecekleri 

konusunda rehberlik ediyor. 

 

Cuma 

 

18.00 - Gezinize Galata’ dan; Boğaz’ın Avrupa yakasından başlayın. Dik yamacı çıkmak için 

fünikülere binin, daha sonra Galip Dede Caddesi’nden Galata Kulesi’ ne doğru inin. Silindirik 

yapılı bu kule Ceneviz kolonisini koruma amacıyla 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Asansörle 

erişilen üst katı size Haliç’in sularının tarihi şehirle ve Marmara Denizi’yle kucaklaştığı geniş 

bir manzara olanağı sunacaktır. 

 

19.00 - Beyoğlu’nun içinde yer alan, İstanbul’un en işlek alışveriş caddesi İstiklal Caddesi’nde 

gezinin. 19. yüzyılda şehrin en Avrupai bölgesi olan ana cadde Paris tarzı apartmanlarla 

kaplıdır. Uluslararası mağazalar ile Türk lokumcu ve pastaneleri bu cadde üzerinde yan yana 

sıralanır. İstiklal Caddesi’ ndeki kitapçılarda İstanbul’un antika resim ve haritalarını 

bulabilirsiniz. Ayrıca nostaljik tramvaya ve Santa Maria Kilisesi’ne bir göz atmalısınız.  

20.00 - İstiklal caddesinde eski apartman bloklarından çatı katında yer alan geleneksel Türk 

mutfağından yemekler sunan bir restoranda İstanbul manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyin.  
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Cumartesi 

 

09.00 - Başlangıcı, Boğaz ve Altın Boynuz’un arasında kalan İstanbul’un kalbine şekil veren 

tarihi yarımadayla yapın. Sultanahmet tramvay durağında inin ve Sultan 1. Ahmet tarafından 

yaptırılan ve sahip olduğu altı minaresiyle ünlü Sultanahmet Camii’ni gezin. Cami;  iç 

mekânını kaplayan binlerce renkli çiniden ötürü İngilizcede Blue Mosque (Mavi Cami) olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

10.00 - At Meydanı ’ndan muhteşem bir Bizans dönemi eseri olan Ayasofya’ ya geçin. Bu yapı 

İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda kilise olarak inşa edilmiş, İstanbul’ un fethinden 

sonra ise camiye çevrilmiştir. Kral ve bakire mozaikleri ile kısa bir süre önce üzerini kaplayan 

160 yıllık sıvanın kaldırılmasıyla açığa çıkarılan Seraphim Meleği’ne de göz atmayı unutmayın. 

 

11.30 - Alemdar Caddesi’ nden Osmanlı Sultanlarının 15 ile 19. yüzyıllar arasında ikamet 

ettiği Topkapı Sarayı’ na geçin. Harem bölümü ilginizi çekecektir. Diğer bölümlerdeki işlemeli 

şahane kıyafet ve resimleri de görmelisiniz. Sarayın bitişiğinde yer alan Gülhane Parkı ise bir 

zamanlar sarayın bahçesi iken şimdi halka açık hoş bir yürüyüş mekânıdır. 

 

13.00 - Eminönü sahiline inin ve balıkçıların açık havada kızartılan, taze balık ve salatayla 

hazırlanan balık ekmek ile karnınızı doyurun. Güzel havada dışarıda oturun ve Karadeniz’ den 

gelip Boğaz boyunca geçen gemileri seyredin. 

 

14.30 - Sultanahmet’ in merkezindeki Yerebatan Sarnıcı’ nı ziyaret edin. Sütunlar tarafından 

ayakta tutulan sarnıç; Bizans döneminde yer altı sularından faydalanma amacıyla inşa 

edilmiştir. İç mekân önemli ölçüde ışıklandırılmış ve 1980’lerde yenilenmiştir. 

 

16.00 - Tramvaya atlayın ve Çemberlitaş’ a geçin ve Kapalıçarşı’nın dar ve dolambaçlı 

yollarına dalın. Görünüşe bakılırsa Kapalı Çarşı; mücevherattan taklit kot pantolona kadar her 

şeyin bulunduğu sayısız dükkânlarıyla birlikte dünyanın en büyük çarşısı. Yorulduğunuzda bir 

bardak leziz siyah çay içmek için çok sayıda kafeden birisinde konaklayabilirsiniz. 

 



 11

18.00 - Akşam yemeği için bir tekneye atlayın ve Boğazın Asya yakasına yakın bir adacık 

üzerinde yer alan Kız Kulesi’ ne geçin. Buradaki restoran size harikulade bir manzara 

sunacaktır. Kız Kulesi ilk olarak Atinalı General Alcibiades tarafından M.Ö. 408 yılında 

yaptırılmıştır. 

 

Pazar 

 

9.00 - Avrupa Yakası’ na geri dönün, Osmanlı Sultanlarının Topkapı Sarayı’ndan sonra 

yaşamaya başladıkları yer olan Dolmabahçe Sarayı’ nı ziyaret edin. 36 metre yüksekteki taht 

odasını ve Kraliçe Victoria tarafından hediye edilen dört buçuk tonluk avizeyi görebilirsiniz. 

Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de 1938’ de burada ölmüştür. 

11.00 - Dolmabahçe’ den kıyı boyunca güneye doğru gidildiğinde, şehrin çağdaş sanat 

koleksiyonu olan İstanbul Modern’ e ulaşılır. 2004 yılında kurulmuş ve 8000 metrekarelik 

alana sahip olan müzenin kalıcı sergisi “Yeni yapıtlar, yeni ufuklar” Türkiye’ de modern 

sanatın evrimini gözler önüne sermektedir. Ayrıca müzenin teras katında yemek de 

yenilebilmektedir.  

 

14.00 - Tarihi yarımadaya geri dönün ve son dönem Osmanlı mimarlarından Mimar Sinan’ ın 

eseri olan Süleymaniye Camii’ ne uğrayın. 16. yüzyılın ortalarında tamamlanmış olan caminin 

kubbe yüksekliği 50 metredir. Caminin yanında ise kuru fasulyeleriyle ünlü restoranlar yer 

alır. 

 

16.00 - Meşhur Cağaloğlu Hamamı’nda geleneksel Türk banyosu ile biraz gevşeyin. 1971 

yılında inşa edilen hamam Florance Nightingale ve Kaiser Wilhelm’ in daimi müşterileri 

olduğunu iddia ediyor. 

 

Haberin detayı için: 
 
http://abcnews.go.com/Travel/wireStory?id=10145886 
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BOĞAZİÇİ'NDEN BERLİN'E: TÜRK YAHUDİLER 
 

http://www.qantara.de/, 21 Mart 2010 

 

"Centrum Judaicum" Osmanlı döneminde Berlin’e gelip yerleşen Yahudileri ele alan 

"Boğaziçinden Spree nehrine-Berlindeki Türk Yahudiler" adlı bir sergi açıyor. Erhan 

Merttürk, Berlin'de 1800’lü yılların sonunda Berlin'e göç eden Yahudi ailelerden birinin 

hayatta kalan son ferdiyle konuştu.  

 

Berlinli Türk Yahudi Isaak Behar 85 yıllık ömrü 

boyunca yaşadıklarını "Bana hayatta kalacağına dair 

söz ver" adlı, 2002'de yayımlanan kitabında toplamış. 

Almanya'ya 1961 yılında işçi göçü başlamadan çok 

önceleri, 1890’lı yıllarda Anadolu topraklarından çok 

sayıda Yahudi, Berlin’e göç etti. 1920 yılında sayıları 

500’ü geçen Türk vatandaşı Yahudiler 1911 yılında 

Berlin’de ilk sinagoglarını inşaa etti. Ancak o zaman gelenlerin çoğunun Nasyonal Sosyalizm 

rejimi döneminde öldürüldüğü biliniyor. Çok azı Nazilerden kaçabilmiş.  

Bunlardan biri olan Behar ailesinin yasayan son ferdi Isaak Behar bugün 85 yaşında. Berlin'in 

Zehlendorf ilçesindeki villasında esprili ve misafirperver bir şekilde karşılıyor bizi… 

Sohbete 1930'ların başındaki okul yıllarıyla başlıyoruz... "Şimdiki gibi çok Türk yoktu o 

zamanlar" diyor İsaak Behar ve Türk olmasının yarattığı etkiyi anlatıyor... 

"1930 yılında okula başladığımda tek Türk bendim. Okulda Yahudi olmamla kimse 

ilgilenmiyordu ama Türk olmam sansasyon yaratmıştı. Okulda adeta maskot gibiydim." 

 

İki kere vatandaşlığa alındı, iki kere çıkarıldı 

 

Ancak ilerleyen yıllarda Behar ailesinin Türk kimliğinden çok Yahudi kimliği ön plana çıkmaya 

başlıyor... Nasyonal Sosyalizm rejimi döneminde aile fertleri toplama kampına götürülürken 

Isaak Behar kaçmayı başarıyor. Çok geçmeden annesi Lea, babası Nesim ve iki kız kardeşinin 

öldüğü haberini alıyor... 
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Türkiye’ye geri dönmek istiyor. Ancak pasaportunda mührün eksik olduğunu gerekçe 

gösteren konsolosluk Isaak Behar’ı Türk vatandaşlığından çıkartıyor. Savaş yıllarından sonra 

İsaak Behar Türkiye yollarına düşüyor ve akrabalarını arıyor… 

 

Ondan ümidi kesen yakınlarının sevincini kelimelere sığdırmak zor oluyor:  

"Elbette büyük bir bayram gibiydi. Hayatta kalan tek kişi Türkiye’ye dönmüştü. Akrabalarım 

benim için bir avukat tuttu ve yeniden Türk vatandaşı oldum, hemen pasaport aldım." 

İ. Benhar: "1930 yılında okula başladığımda tek Türk bendim. Okulda Yahudi olmamla Isaak 

Behar: kimse ilgilenmiyordu ama Türk olmam sansasyon yaratmıştı. Okulda adeta maskot 

gibiydim." Ancak hikâye burada bitmiyor. Behar Berlin’e geri döndüğünde, posta kutusunda 

Türkiye'den gelen bir mektup buluyor. "Bu Türkiye'den gelen, askere çağrılma mektubuydu. 

% 65 oranında sakat olduğumu belgelesem de kabul edilmedi. Bir süre sonra yine Türk 

vatandaşlığından atıldım. Yani iki kere alındım iki kere de atıldım." 

 

"Şşşt çocuk var" 

 

İsaak Behar sonunda çareyi Alman vatandaşlığına geçmekte buluyor. 1980 yılından bu yana 

da yaşadığı zor yılları gençlere anlatıyor; okullarda ve askeriyede binlerce genç onun yaşam 

hikâyesini dinliyor. 

 

İsaak Behar bu dersler sırasında Türkiye kökenli 

olduğunu söylediğinde herkes önce şaka 

zannediyor. Gerçek olduğu anlaşıldığında Türk 

öğrencilerin ilk sorusu “Türkçe konuşabiliyor 

musunuz?” oluyor. "Türkçeyi çok ilginç bir 

şekilde öğrendik. Babam mutfaktan 'ekmek', 'su' 

diye bağırırdı. Biz de sorardık: 'Bu ne demek?' 

diye. Ya da evde misafirlerle anlamamamız 

gereken şeyler konuşulduğunda babam 'şşşt 

çocuk var' derdi ve Türkçe konuşmaya 

başlarlardı." 
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Bu nedenle Türkçe bilgisi bir kaç kelimeyle sınırlı kalan İsaak Behar’ın yaşadıkları "roman 

olur" denilen cinsten, o da zaten bunları 2002 de yayımlanan kitabında toplamış. 

 

"Bana hayatta kalacağına dair söz ver" adlı kitabının satırları arasında dolaşırken ailesini 

kaybetmiş, Türkiye’ye alınmamış, genç yaşta acılarla yalnız mücadele etmiş birini 

bulacaksınız. 

 

Haberin detayı için: 

http://tr.qantara.de/webcom/show_softlink.php/_c-669/i.html 
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“MEDENİYETİN BAŞKENTİ İSTANBUL” SERGİSİ BERLİN’DE AÇILDI 

Focus On Travel, 28 Mart 2010 

Seyahat üzerine yayın yapmakta olan uluslar 

arası haber portalı “Focus on Travel”ın 28 Mart 

tarihli yayınında, Berlin’de açılan ve Ressam 

Melikşah Soytürk'ün kara kalem 

çalışmalarından oluşan "Medeniyetin Başkenti 

İstanbul" adlı sergiye yer verildi. Haberin 

devamı aşağıda yer almaktadır: 

“Türkevi'ndeki açılışa, Berlin Eyaleti İçişleri 

Bakanı Ehrhart Körting de katıldı. Serginin 

açılışını, önemli bir toplantı nedeniyle açılışa 

katılamayan Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat'ın yerine Muavin Konsolos Mert Doğan yaptı. 

 

Açılışta Türkçe, daha sonra da İngilizce konuşan Doğan, İstanbul'un eşsiz güzelliğini yansıtan 

sergideki eserlerde İstanbul'daki caddelerin, sokakların, evlerin, camilerin, çeşmelerin, mezar 

taşlarının ve hamamların yer aldığını söyledi. Doğan, 4 yıllık Çizim ve Makina Mühendisi 

Burak Yamaç tarafından 1,5 yıllık bir tarihi araştırma sonucunda ortaya çıkan eserlerin yer 

aldığı serginin daha önce de Bosna-Hersek, ABD ve Kırgızistan'da 8 ayrı mekanda açıldığını 

hatırlattı. 

 

Sanatçı Soytürk ise, sergide 60 eserinin yer aldığını, ancak nakliye sorunları nedeniyle sadece 

10 orijinal eserini sergileyebildiğini ifade etti. Eserlerinde "harmanlama" adını verdiği kara 

kalem işleme tekniğinin sadece kendisine ait olduğunu ve bu alanda Türkiye'de ve Avrupa'da 

tek olduğunu belirten Soytürk, "Toplam 13 konu üzerine Türk-İslam kültürünün İstanbul 

üzerindeki mimariye yansımasını çizdim" dedi. “An der Urania 15, 10787 Berlin" adresinde 

bulunan Türkevi'nde 13 Nisan'a kadar açık kalacak sergi, salı, perşembe ve cuma günleri yerel 

saatle 12.00-16.00, çarşamba günleri de 14.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. “ 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.ftnnews.com/content/view/8983/33/ 

http://www.ftnnews.com/content/view/8983/33/
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DÜNYANIN YENİ ROTASI: İSTANBUL 

Globalpost.com (Nichole Sobecki), A.B.D., 24 Mart 2010  

 

A.B.D. kökenli uluslararası bir haber 

portalı olan “Global Post”un 24 Mart 

tarihli yayınında Yazar Nichole 

Sobecki’nin, dünyanın giderek daha 

da önem kazanan şehirlerinden 

İstanbul’la ilgili şu izlenimlerine yer 

verilmiştir: 

 

“Antik bir kültür ve büyüyen bir emlak piyasasının şehri İstanbul son yıllarda birçok yabancıyı 

kendine çekiyor. 15 Mayıs 2005’te İstanbul’un havadan çekilmiş bu fotoğrafı, Ortaköy Camii 

ve Boğaz Köprüsünü gösteriyor. 2004 yılında alınan askıya alma kararından sonra, 2005 yılı 

itibariyle yabancıların tekrar Türkiye’de emlak edinmelerine olanak sağlandı. İstanbul’un 

geleneksel diplomasi merkezi Beyoğlu, şimdi pahalı mekanlarla dolu.  

 

Her yıl iş ya da eğitim gibi nedenlerle gelen 400.000 insanla patlamaya hazır bir şehir 

İstanbul.  Hem de Avrupa’nın en büyük şehri olarak, yabancılar ve ikinci evlerine yer 

arayanlar için bir emlak cenneti. 

 

Pricewaterhouse Coopers'ın "Emlak Piyasasında Yükselen Trendler Avrupa Raporu 2010” 

İstanbul’u Avrupa’da gelişme vadeden şehirlerarasında birinci sıraya koyuyor ve hala, 

metrakare başına düşen fiyatta İstanbul, Berlin, Paris, Barselona ve Roma gibi büyük Avrupa 

şehirlerinden çok daha ucuz. 

 

Türkiye’de yapancılara ait mülkiyetle ilgili bilgi oldukça sınırlı, ancak Türk Standartları 

Enstitüsü’nce belirtilen rakamlara göre 2008 yılında 73.000 yabancı için Türkiye “ev” haline 

geldi.  Yatırımcı Ansel Mullins, röportajımızı yaptığımız kafenin yıkık dökük taş duvarlarına 

göz gezdirirken “Coğrafyası, manzarası, tarihiyle İstanbul mülk sahibi olmak için eşsiz bir yer” 

diyor.  Emlak rüyasının “Geceyarısı Ekspresi” haline gelmesinden kaçınmak isteyenler için, 

Mullins, konuyla ilgili resmi bilgi bulmanın dürüst bir taksi şoförü bulmak kadar zor olduğu 

http://www.globalpost.com/


 4 

ifade etmeden de geçemiyor ve “Ben gerçekten önümüzdeki on yıl içinde bu şehrin hem 

geçmişe hem geleceğe dair gelişme ve yenilik anlamında çok büyük atılımlar 

gerçekleştireceğini düşünüyorum.” ifadesinde bulunuyor.” 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.globalpost.com/dispatch/turkey/100323/property-istanbul-turkey-real-

estate-boom 

 

 

 

 

 

DÜNYA GOLF YILDIZLARI İSTANBUL’DA BULUŞUYOR 

Cottages For Holidays.com , Avustralya, 26 Mart 2010 

 

Avustralya kökenli bir seyahat portalı olan 

“Cottages For Holidays” adlı internet 

sitesinin 26 Mart tarihli yayınında 

önümüzdeki ay İstanbul’da 

gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Golf 

Turnuvası” ile ilgili aşağıdaki habere yer 

verilmiştir: 

 

 

“17 Nisan 2010 tarihinde dünyanın en ünlü golfçularından 80’i, Türkiye’nin en saygın golf 

kulüplerinden biri olan Kemer Golf & Country Club’da yapılacak olan golf turnuvasına 

katılmak üzere bir araya gelecekler. Çırağan Palace Kempinski tarafından organize edilen 

etkinliğin açılış töreni ve turnuva sonunda kazananların ödül töreni de yine Çırağan Palace 

Kempsinki’de gerçekleşecektir.  

 

17-20 Nisan tarihleri arasında Çırağan Sarayı’nda konaklama yapabilecek olan yarışma 

katılımcıları ve misafirleri Boğazın kıyısında renkli bir eğlence programı beklemektedir.  

http://www.globalpost.com/dispatch/turkey/100323/property-istanbul-turkey-real-estate-boom
http://www.globalpost.com/dispatch/turkey/100323/property-istanbul-turkey-real-estate-boom
http://www.cottages-for-holidays.com/
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Böyle yüksek bir seviyede golf turnuvasının İstanbul’da yer alması tesadüf değildir. Türk 

Hükümeti ülkede, golf endüstrisinin gelişimine öncülük etmiştir. Son yıllarda golf 

endüstrisinin gelişmesi, turizm sektörünün en önemli potansiyellerinden biri olarak tespit 

edilmiştir.  

 

İstanbul, Antalya ve Belek’teki golf kulüpleri art arda uluslararası düzeyde Pro-Am 

turnuvalarının yapıldığı profesyonel sahalarıyla övünebilirler. Ayrıca ülkedeki büyük golf 

kulüplerinde gençleri spora çekmek için özel programlar geliştirilmektedir. 

 

İstanbul haklı olarak dünyanın en eski ve en güzel şehirlerinden biridir. Çoğu kez buraya 

“Müze Şehri” denir ve bu doğrudur, ancak İstanbul’da antik katedraller ve camiler, kaleler ve 

saraylar birbiriyle kaynaşmış, şehir ihtişamı ve heybetiyle tüm dünyadan milyonlarca turist 

çekmektedir. İlginç olan sadece şehrin iki kıtayı (Avrupa ve Asya) birleştiren konumu değil, 

aynı zamanda iki dinin barış içinde birlikte yaşamasıdır (Hıristiyanlık ve İslam). İstanbul’un, 

Alman Essen ve Macar Pecs kenti ile birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması bir tesadüf 

değildir. 

 

İstanbul aynı zamanda çok sayıda alışveriş meraklısını da kendine çeken kesinlikle her ürünün 

bulunabileceği Avrasya’nın en önemli alışveriş merkezlerinden biridir.” 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.cottages-for-holidays.com/174/2010-0258/golf-istanbul-en.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cottages-for-holidays.com/174/2010-0258/golf-istanbul-en.html
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İKİ KITA, BİR ŞEHİR 

Idsnews.com, A.B.D., 25 Mart 2010 

 

A.B.D. kökenli bir yayın organı olan 

“IDSnews”ın 25 Mart tarihli yayınında, bu yıl 

6.sı düzenlenecek olan Geleneksel Türk Film 

Festivali ile ilgili aşağıdaki sözlere yer 

verilmiştir: 

 

“İstanbul yüzyıllar boyunca Asya’yı Avrupa’ya 

bağlayan bir köprü görevi gördü. Bu yıl 6.sı 

düzenlenecek olan Film Festivali’nin odağı da bu ikili mirastan yola çıkarak “İstanbul: İki Kıta, 

Bir Şehir” teması oldu.  İmparatorlukların doğup yıkıldığı bu şehir bu yıl dört filmin 

merkezinde olacak.   

 

Festivalin organizatörlerinden biri olan Indiana Üniversitesi Mezunu İhsan Topaloğlu, bir 

İstanbullu olarak, hayatının ilk 25 yılını geçirdiği, 10 milyondan fazla insana ev sahipliği eden 

bu şehre büyük bir hayranlık ve sevgi duyuyor. İstanbul’u Avrupa’daki kültür başkentlerinden 

biri olarak tanımlıyor.  Topaloğlu, festival planlama komitesinin birçok insanın ilgisini çekecek 

filmler seçmeye gayret ettiğini belirtti.  Bunların arasında romantik drama, hata komedisi, 

İstanbul’dan çeşitli müzik sahneleri sunan bir belgesel ve 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu 

olarak kurulmuş bir drama da var.  

 

Festival,  İç Asya ve Ural Milletleri Merkezi, Indiana Üniversitesi Osmanlı ve Modern Türkçe 

Kürsüsü ve Indiana Üniversitesi Türk Öğrenciler Birliği tarafından da desteklenmekte.  

  

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.idsnews.com/news/story.aspx?id=74634 

 

 

 

http://www.idsnews.com/
http://www.idsnews.com/news/story.aspx?id=74634
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DELHİ’ DEN BAKINCA İSTANBUL 

Hindustan Times (Neha Sharma),Hindistan, 26 Mart 2010 

Hindistan’da yayınlanmakta olan 

“Hindustan Times” gazetesinin 26 

Mart 2010 tarihli sayısında Yazar 

Neha Sharma, İstanbul’a 

gerçekleştirdiği seyahat sırasında 

edindiği gözlemleri okuyucularına şu 

şekilde aktarmaktadır: 

 

“Tarihi Eserler: Şehirdeki tarihi eserler oldukça iyi muhafaza edilmiş. Topkapı Sarayı, 

Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı en ünlü tarihi yapılar arasında yer 

almakta. Ayrıca her yapının gezinizden sonra konaklayabileceğiniz kendine ait kahvesi de 

mevcut. 

 

Gece Hayatı: İstiklal Caddesi belki de İstanbul’un merkezidir. Küçüklü büyüklü birçok gece 

kulübünün sıralandığı bu cadde, kadınların gece yalnız dolaşmaları için de oldukça güvenlidir. 

 

Sokak Yemekleri: Her köşede çeşit çeşit lezzetli çay satan dükkânlar bulabilirsiniz. Sokak 

yemekleri pahalıdır, fakat hijyeniktir. Kavrulmuş kestane, soslu mısır ve buraya özel aromalı 

yoğurt satın alabilirsiniz. 

 

İnsanlar: Kapalıçarşı esnafı Hintlileri Hintçe seslenerek dükkânlarına davet eder. Türk insanı 

dünya kültürleri konusunda oldukça deneyimlidir ve şehirleriyle iftihar ederler. Aksini 

düşünen birisine rastlayamazsınız. 

 

Boğaz: Boğazın köpüklü sularında bir gemi yolculuğu yapmadan İstanbul’u gezmiş 

sayılmazsınız. İnsanlar çöplerini denize atmazlar, cips paketleri ve içecek kutularını daha 

sonra atmak için çantalarına koyarlar.” 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.hindustantimes.com/rssfeed/lifestyle/Delhi-vs-Istanbul/Article1-523152.aspx 

http://www.hindustantimes.com/rssfeed/lifestyle/Delhi-vs-Istanbul/Article1-523152.aspx
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RENK VE ENERJİNİN BAŞDÖNDÜRÜCÜ KARIŞIMI: İSTANBUL 

Mumbai Mirror (Mithila Mehta), Hindistan, 26 Mart 2010 

 
Hindistan kökenli bir gazete olan “Mumbai 

Mirror”ın 26 Mart 2010 tarihli sayısında Yazar 

Mithala Mehta, Avrupa genelinde 5 farklı 

ülkeden 5 heyecan verici kenti karşılaştırmıştır. 

Paris, Berlin, Münih, Roma ve İstanbul’un konu 

olarak alındığı yazıda, İstanbul’la ilgili şu sözlere 

yer verilmiştir:  

 
“Avrupa ve Asya’nın hoş bir şekilde arasında 

Türkiye, asıl itibariyle İstanbul, doğu ve batının bir 

karışımı ve ülkenin en büyük kenti olarak iki 

dünyayı da kapsıyor. Şehir, Boğaz Irmağı ile Asya 

ve Avrupa bölümü olarak ikiye ayrılmakta. İstanbul renk ve enerjinin başdöndürücü bir 

karışımı. Dar, kaotik çarşısı, modern gökdelenleri bağrına basıyor. 

 

Ayasofya, mutlak görülmesi gereken bir yer. Etkileyici mimarisi, güzel duvar resimleri ve 

detaylı mozaikleri onu bir ortadoğu harikası yapmakta. Sokak boyunca, ince, uzun minareleri 

ve muhteşem kubbe düzeyleri ile uzanmakta. Alışveriş için dolaşmak mı istiyorsunuz? 

İstanbul Kapalıçarşı, dünyanın en eski ve en büyük pazarı. Yerebatan Sarnıcı ise esrarengiz bir 

yer altı sarayı. Heybetli kolonları, girift sanat çalışmaları, ve ilginç ışıklandırması ile turistler 

için bir cazibe merkezi.” 

 
 
 
Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.mumbaimirror.com/article/129/2010032620100326162842149da31ae6c/T

he-Great-European-Getaway.html  

 

 

 

 

http://www.mumbaimirror.com/article/129/2010032620100326162842149da31ae6c/The-Great-European-Getaway.html
http://www.mumbaimirror.com/article/129/2010032620100326162842149da31ae6c/The-Great-European-Getaway.html
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TÜRKİYE, TURİZM ALANINDA YUNANİSTAN’ DAN DAHA POPÜLER 

4 Hoteliers, 25 Mart 2010  

 

4Hoteliers adlı seyahat portalı, 25 Mart 2010 tarihli 

yayınında Türkiye’nin son dönemde Yunanistan’a 

göre çok daha fazla ilgi çekmeye başladığını yazdı.  

 

Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik krizden ülkenin 

turizm sektörünün de derinden etkilendiği, 

kaybedilen payın da Türkiye’ye gideceğinin 

belirtildiği haberde, Skyscanner kurucu ortağı ve 

Pazar Geliştirme Direktörü Barry Smith’in 

“Yunanistan son zamanlarda büyük bir sıkıntı yaşıyor 

ve bu maalesef turizm rezervasyon sezonuna dek geldi. Grev haberleri ve yapılan gösteriler 

Yunanistan’ın turizm endüstrisini kötü etkiliyor ve Yunanistan’ın turizmdeki kaybı da 

Türkiye’nin kazancı demek.” açıklamasına da yer verildi. 

 

Haberde ayrıca, İngiltere’den eşit uzaklıkta bulunan ve hemen hemen aynı iklim koşullarına 

sahip Türkiye Yunanistan ile turizm alanında her zaman rakip olduğu, yalnızca güneş ve 

kumun önem arz ettiği İngiliz turisti için de Türkiye’ye kaymanın çok zor olmayacağı ifade 

edildi. Ayrıca, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasıyla Türkiye’nin tanıtım 

bağlamında bundan çok büyük avantaj elde ettiğinin altı çizildi. 

 

 

Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayınız: 

http://www.4hoteliers.com/4hots_nshw.php?mwi=7113 

 

 

 

 

http://www.4hoteliers.com/4hots_nshw.php?mwi=7113
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