
kulis

PA RA HAFTALIKEKONOMİDERGİSİ24ŞUBAT-2MART20198

Corendon Turizm Grubu, geçen hafta 
Amsterdam’da hizmet veren Village 
Hotel’in bahçesine eski Boeing 747-
400 uçağını yerleştirdi. Uçağın otelin 
bahçesine yerleştirilmesi için aşılması 
gereken zorluklar, şirketin kurucu 
ortaklarından Atılay Uslu’nun kız kardeşi 
Günay Uslu tarafından aşılmış. 
Konuyu araştıran arkadaşımız Kerem 
Köfteoğlu'nun verdiği bilgilere göre Hollanda 
doğumlu Uslu, önce hukuk okumuş. Ardından 
Avrupa kültür ve ticaret tarihi üzerine eğitim 

alıp, mastırını bitirmiş. Bu arada 
Hollanda Kültür, Eğitim ve 
Bilim Bakanlığında staj yapmış. 
Üniversitede ders vermiş.
Avrupalıların Truva ve 
Homeros’u sahiplendiğini 
gören Uslu, konuyu araştırmış. 
Truva konusunun Osmanlı 
kaynaklarının incelenmediğini 
gören Uslu, Osmanlıca metinleri 

okumak için İstanbul’a gelip bir hocadan ders almış. Altı yıl süren 
araştırmaları sırasında 1870-1915 yıllarına ait Osmanlıca arşivleri 
tarayıp bunları İngilizce bir kitap olarak da yayınlamış. Osmanlıca 
metinleri inceleyen Uslu, Batı ülkelerinde Truva hakkında ağırlıklı 
olarak kazıları yapan Heinrich Schliemann’ın kayıtlarının baz 
alındığını ve o kayıtlarda bazı gerçeklerin saptırıldığını söylüyor. 
Örneğin, Schliemann Osmanlı valisinin kendisini koruması için 
12 jandarma tahsis ettiğini yazıyor. Oysa Osmanlıca kaynaklarda 
padişaha mektup yollayan vali, “Bu adam altınlarımızı çalıyor. Attığı 
adımları kontrol etmek için 12 jandarma görevlendirdim” diye 
yazmış. Kitapta bunun gibi ezber bozacak çok sayıda bilgi var…

Ezberleri bozan kadın
Dünyayı gezen her beş turistten biri Çinli olunca, 
ülkeler, şirketler ve kurumlar onları çekmek için 
birbiriyle yarışmaya başladı. Çinli turistlerin ortalama 
harcamalarının 2 bin 500 dolar olduğu dikkate 
alındığında, bu yarışın önemi daha iyi anlaşılıyor. 
250 yıllık geçmişe sahip, 21’nci merkezi 2016 yılında İstanbul’da 
hizmete açılan Madame Tussauds Müzesi de Çinli turistleri 
gözüne kestirenlerden. Bu çerçevede aksiyon filmlerinin 
vazgeçilmez oyuncusu Jackie Chan’in balmumu heykeli müzedeki 
yerini aldı. Arkadaşımız Kerem Köfteoğlu, müzenin işletmecisi 
Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Sarper Hilmi 
Suner’e bu girişimin Çinli turistle ilgisi olup olmadığını sormuş. 
Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının sürekli arttığını hatırlatan 
Suner, İstanbul’a gelen Çinli turistleri müzeye çekmek istediklerini 
ve bunun için Türk-Çin Kültür Derneği ile işbirliği yaptıklarını 
söylemiş. Dünyadaki Madame Tussauds müzelerinin dördünde 
Jackie Chan’in balmumu heykeli varmış; İstanbul’daki beşinci 
olmuş. Figürün yapımına 2000’de Hong Kong’da düzenlenen 
ölçüm çalışmalarıyla başlanmış. Figürün kostümü ise 2005’te 
düzenlenen The Petronas Malaysian Grand Prix Ice Gala’sındaki 
kıyafet birebir kopya edilerek hazırlanmış. Müzenin önümüzdeki 
dönemde Çinli turistler için başka sürprizleri de olacakmış...

Jackie Chan’le tavlayacak

Eskiler hatırlar. 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü 1974 yılında açıldı. Köprü 
açılmadan önce bugün Zorlu Center’ın 
bulunduğu Karayolları arazisi o dönem 
Çiftçiler Holding’e aitti. Köprü için 
arazinin 90 dönümü kamulaştırıldı 
ama bir kısmı da firmada kaldı.
Çiftçiler, 1964’te Türkiye’de ilk kez 
kamyonet montaj faaliyetlerine başlamış 
bir kuruluş. Uzun yıllar Volkswagen 
kamyonet ve minibüslerinin montajını bu 
arazi üzerindeki tesislerinde yaptı. 
İşte, bu arazi üzerinde önce Zorlu Center 
yükseldi. Sonrasında aile Zorlu’ya komşu 
araziye Çiftçi Towers adıyla proje yaptı. 
Müteahhitliğini de Türkerler İnşaat’a 
verdi. Geçen yıl Türkerler ile Çiftçiler 
Holding yollarını ayırdı. İnşaat içini holding 
kendisi üstlendi. Bu bilgileri geçen yıl 
kulis sayfamızda yazmıştık. Ancak yeni 
bilgiler gelmeye başladı. Ayrılık sonrasında 

da inşaat istenildiği 
hızla gitmiyor. Birçok 
gayrimenkul yatırımcısı 
özel konumdaki bu 
projeden daha inşaat 
aşamasında yer satın 
aldı. Bu isimlerden biri 
de Doğuş Holding’in 
patronu Ferit Şahenk. 
Öğrendiğimize göre, 
Şahenk bu projeden 
iki kat satın almış. 
Teslim edilmediği için 
Şahenk’e dava hakkı 
doğmuş. Öğrendiğimize 
göre, son zamanlarda hem yurtiçinde hem 
de yurtdışında bazı gayrimenkullerini satan 
Şahenk, hem Çiftçiler Holding hem de Türkerler 
İnşaat’a proje zamanında teslim edilmediği 
için dava açmış. Diğer bazı yatırımcılar da dava 
açmış... 

Ferit beyin daireleri davalık oldu!..
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