
w w w . y e n i p r o j e l e r . c o m

İNTERAKTİF PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM DEKORASYON YAPI DERGİSİ

Aralık 2014
SAYI 4

SEKTÖRÜN GURUR TABLOSU
ÖDÜL ALANLARIN LİSTESİ SAYFA 40’TA

HEP İSTANBUL
TARLABAŞI 360
NİDAPARK SEYRANTEPE
BULVAR 216
YOO

İMSAD ANADOLU TURLARI
ÖDÜLLÜ MİMARLAR
MAPIC’TE TÜRKİYE
JLL ÖDÜLLERİ
MÜSİAD FUARI’NDAN

KONUTTA RANT
ETADER
EN İYİ KONUT KREDİSİ
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 
AVM’Sİ: AVIA PARK

İSTANBUL’UN YENİ KONUT PROJELERİ



2

2- İçindekiler
3- Önsöz
4- Arkitera Ödülleri ARKIMEET 2014’te sahiplerini buldu
6- Hakan Demirel’e  “Altın Genç Mimar” ödülü
7- JLL Türkiye imzalı AVM’lere ödül yağmuru
8- Konut Konferansı’nda konutun ‘Rant’ boyutu değerlendirildi
10- Rönesans Holding’in 24 ayda tamamladığı Avia Park, Avrupa’nın En Büyük 
AVM’si Moskova’da açıldı
12- Yeni bir yaşam Nurol Park’ta yükseliyor
14- “Kadıköy’ün Balkonu” İstanbul 216, 36 ay sıfır faizle satışa çıktı
16- ‘Hayatınızın Evi’ Tekfen Emlak ile yükseliyor HEP İSTANBUL
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Yönetmen’den  

Sektördeki balon hangisi? 
Rakamlar mı, 
sözler mi?
Markalı Konut Projeleri kavramı aslında 
Türkiye’de önemli bir değişikliğin 
habercisiydi. Hepimizin bildiği üzere Türkiye 
ayakkabıdan yiyeceğe, elektronikten 
tekstile kadar pek çok sektördeki yabancı 
markanın yüksek oranda cirit attığı bir ülke.
Tabii ki kendi değerlerimiz ve markalarımız 
var ancak ilk defa ekonomiye direkt katkısı 
olan bir sektör, muazzam başarılı Türk 
markalarıyla doldu.

İnşaatçı, müteahhit, usta, kalfa... İki tuğla ve kiremitleri dikerek 
ev dediğimiz ve en temel ihtiyaçlarımızdan olan barınmayı 
karşıladığımız yapılardan bugün artık akıllı telefonumuzdan 
perdeyi ya da evdeki pek çok beyaz eşyayı kontrol ettiğimiz bir 
yaşam tarzına doğru ilerliyoruz. İnşaat sektörü özellikle markalı 
konut projelerinin ortaya çıkmasından sonra sınıf atladı ve buna 
bağlı olarak Türkiye’nin lokomotif sektörü sayılan bir alanda, ilk 
defa yabancı yatırımcıların önüne geçerek kendi markalaşma 
sürecimizi yaratmış olduk.

Türkiye’nin gurur duyduğu tablo

1999 depreminin bize verdiği en büyük derslerden biri inşaat 
sektöründe doğru yer, doğru plan, doğru malzemenin kullanımı 
oldu.  Bu alanda o kadar başarılı olduk ve sektörün önü o kadar 
doğru adımlarla açıldı ki, Türkiye yatırım konusunda pek çok 
Avrupa ülkesinin önüne geçti. Hatta son 2 yıldır MIPIM gibi 
“Dünyanın En Büyük Gayrimenkul Fuarı” sayılan bir fuarda 
onur ülkesi seçildik. City Scape’te, MAPIC’te, projelerimiz 
yabancı ülkelerden çok birbirleriyle yarıştılar. İşte Kasım ayı 
bu yarışmaların sonuçlarını aldığımız, pek çok farklı alanda 
Türkiye’nin gurur duyduğu bir tablo haline geldi. 

Sektörde balon var, kim alıyor bu evleri, çok fena patlayacak 
gibi sözleri duymuş hatta belki siz de kullanmışınızdır. TUİK 
verileri ve Reidin rakamlarını ve bildiğiniz sektörel diğer 
analizlere bakmanızı tavsiye ederim. Ekonomi, evet büyük bir 
gemidir. Yönünü değiştirmek zaman alır. Gelişim sürecinde 
mutlaka sanayiye yatırım yapmamız gerekmektedir. Ancak 
sanayiye yapılacak yatırımların dahi temelinde inşaat sektörü 
yer almaktadır. Türkiye’de belki de çok farkına varamadan 
büyüttüğümüz ve her zaman eksikliği hissettiğimiz marka 
değerleri arasında inşaat sektörü, bugün dünyanın sayılı 
değerleri arasına girmiş ve basamakları hızla tırmanmaktadır. 
Bu değere umarım sahip çıkar ve ödüllerle taçlanan 
sektörümüzü daha iyi noktalarda görürüz.

Sevgilerimle,

Osman Cihad Esen

cihad.esen@yeniprojeler.com
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Arkitera Ödülleri ARKIMEET 2014’te 
sahiplerini buldu

Her yıl Arkitera Mimarlık 
Merkezi tarafından verilen 
gelenekselleşmiş Arkitera 
Ödülleri, ARKIMEET 2014’te 
sahiplerini buldu.
Bu yıl ikincisi 19-20 Kasım’da Four 
Seasons Bosphorous Hotel’de 
düzenlenen ARKIMEET’in kapanışı 
Arkitera Ödülleri’nin sahiplerine 
sunulduğu ödül töreni ile yapıldı. 
Arkitera Genç Mimar Ödülü, 
Arkitera İşveren Ödülü ve RAF 
Yapı Malzemesi Ödülü dışında 
törende bu yıl bir de ARKIMEET 
2014’ün temasına paralel olarak 
düzenlenen “Ya Sonra?” Öykü 
Yarışması’nın kazananları da 
ödüllerine kavuştu.

Bu Yarışmada Çizimler Değil Öyküler 
Ödüllendirildi
Törende ilk ödüller, ARKIMEET 2014’ün teması 
“Ya Sonra?” kapsamında düzenlenen Öykü 
Yarışması’nın kazananlarına takdim edildi. 
Yarışmada katılımcılardan, gelişen teknolojilerin 
kentlerin değişimi ve insan hayatındaki rolü 
üzerine düşünerek mimarlığın, kentlerin ve 
toplumsal yaşamın “Ya Sonra?”sını öyküye 
dönüştürmeleri bekleniyordu.
Ahmet Turan Köksal, Ertuğ Uçar, Mustafa 
Arslantunalı ve Simla Sunay Özdemir’den 
oluşan jürinin toplamda 96 metni değerlendirdiği 
yarışmada 3 ödül verildi.
Gecenin ilk ödülü, “Bardakta Toz Var” başlıklı 
metniyle üçüncülük ödülüne layık görülen Gökhan 
Kablan’a verildi. Koblan ödülünü, seçici kurul 
üyelerinden Ahmet Turan Köksal’ın elinden aldı.
Yarışmada ikincilik ödülü “Haber Okuması” 
başlıklı metniyle Sinem Cerrah’ın oldu. Cerrah’a 
ödülünü, seçici kurul üyelerinden Ertuğ Uçar 
takdim etti.

Yarışmanın birincilik ödülü ise “Yağmurun 
Durmasını Bekleyen Adam” başlıklı metniyle 
Alirıza Arıcan’ın oldu. Arıcan’ın ödülünü almak 

üzere katılan ağabeyi Kahraman Arıcan 
ödülü, seçici kurul üyelerinden Simla Sunay 
Özdemir’den aldı.

Türkiye’nin en iyi malzeme üreticileri 
RAF Yapı Malzemesi Ödülü ile 
onurlandırıldı
İlk defa 2008 yılında dağıtılmaya başlanan ve 
bu sene altıncısı verilen RAF Yapı Malzemesi 
Ödülü’nün temel amacı performansı, üretiminde 
kullanılan malzemelerin özellikleri, standartlara 
uygunluğu, zamana ve dış çevre koşullarına 
dayanımı ve çevre etkisi ile fiziksel çevreye 
değer katan yapı malzemelerinin üreticilerinin 
onurlandırılması. Yapı Malzemesi Ödülü bu yıl, 
Taşıyıcı Sistemler, Altyapı Bileşenleri ve Kaba 
Yapı Bileşenleri, İnce Yapı Bileşenleri ile Kullanıcı 
Konforunu Sağlamaya ve Gereksinimlerini 
Karşılamaya Yönelik Sistemler ve Hareketli 
Donatıla olmak üzere 4 kategoride verildi.
Levent Çırpıcı, Bülent Güngör, Gül Güven, Serter 
Karataban ve Aslıhan Tavil’in oluşturduğu seçici 
kurulun değerlendirmesi sonucunda 4 ayrı firma 
ve 4 ayrı ürün ödüle layık görüldü.

Yapı Malzemesi Ödülü’nün ilki Taşıyıcı Sistemler, 
Altyapı Bileşenleri, Kaba Yapı Bileşenleri 
kategorisinde PonceBloc Hafif Yapı Elemanı 
ürünü ile PonsBlok’a verildi. Pansblok Pazalama 
Müdürü Özge Sipahioğlu’na ödülünü, seçici kurul 
üyelerinden Serter Karataban takdim etti.
İkinci ödül, İnce Yapı Bileşenleri kategorisinde 20 
mm Kalınlıkta Porselen Karo ürünü ile Bien Yapı 
Ürünleri’ne verildi. Bien Yapı Ürünleri Pazarlama 
Müdürü Ebru Şener ve Tasarım Müdürü Tolga 
Berkay, ödülünü seçici kurul üyelerinden Bülent 



Çırpıcı’nın elinden aldı.
Yapı Malzemeleri Ödülü’nün üçüncüsü, 
Kullanıcı Konforunu Karşılamaya Yönelik 
Sistemler kategorisinde SunGuard Super 
Neutral 70/37 ürünü ile Guardian Cam 
Türkiye’ye verildi. Guardian Cam Türkiye 
Satış Müdürü Mustafa Akça’ya ödülü, seçici 
kurul üyelerinden Gül Güven takdim etti.
Son ödülü ise Hareketli Donatılar 
Kategorisinde Interface Net Effect ürünü 
ile Klassis Halı aldı. Klassis Halı Satış ve 
Pazarlama Müdürü Korhan İşseven ve 
Interface Türkiye Ülke Müdürü Murat Güney 
ödülü seçici kurul üyelerinden Aslıhan Tavil’in 
elinden aldı.

Seçici kuruldan ilk kez bir iç mekan 
projesine teşvik ödülü
Mimar ve işverenin kamusal sorumluluklarını 
göz önünde bulundurarak, nitelikli mimari 
uygulamaların ortaya çıkarılmasına destek 
olan işverenleri onurlandırmak amacıyla 2005 
yılından bu yana verilen İşveren Ödülü bu yıl 8. 
kez sahiplerini buldu. Kamu ve özel sektör olmak 
üzere iki kategoride sunulan ödüllerin yanında 3 
adet de Seçici Kurul Teşvik Ödülü verildi.
Yüksel Demir, Ender Ergün, Ayşe Hasol, Mete 
Öz ve Yavuz Selim Sepin’den oluşan jürinin 
değerlendirmeleri sonucunda kazanan isimler 
belli oldu.

Kamu kategorisinde İşveren Ödülü’ne layık 
görülen kurumlar, Şişhane Park Kentsel 
Meydan ve Yer altı Otoparkı Projesi ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Karaköy Gayrimenkul 
Yatırımları oldu. Karaköy Gayrimenkul Yatırımları 
şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi Osman 
Çilsal ile SANALarc Mimarlık’tan projenin mimarı 
Murat Şanal ödüllerini seçici kurul üyelerinden 
Yavuz Selim Sepin’den aldı.
Kamu kategorisinde Seçici Kurul Teşvik Ödülü’nü 
alan kurumlar ERASTA Fethiye Projesi ile Fethiye 
Belediyesi ve Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme ve 
Yatırım oldu. Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatçi ve Eroğlu Holding Kurumsal İletişim 
Müdürü Tuğba Saygıoğlu ile SN Mimarlık’tan 
projenin mimarı Süleyman Akkaş ödüllerini mimar 
Dürrin Süer Kılıç’ın elinden aldı.
Özel sektör kategorisinde İşveren Ödülü’nü alan 
kurum Maxx Royal Kemer Resort ve Spa Projesi 
ile Ersoy Otelcilik İnşaat Turizm İşletmeciliği oldu. 
Ersoy Otelcilik İnşaat Turizm İşletmeciliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy ile Baraka 

Mimarlık’tan projenin mimarı Abdurrahman 
Çekim’e ödüllerini seçici kurul üyelerinden Yüksel 
Demir takdim etti.
Özel sektör kategorisinde Seçici Kurul 
Teşvik Ödülü’ne layık görülen kurum, Türkiye 
Müteahhitler Birliği Yeni Genel Merkezi Binası 
projesi ile Türkiye Müteahhitler Birliği Derneği 
oldu. TMB yönetim kurulu başkan vekili Can 
Aynagöz ile Avcı Architects’ten projenin mimarı 
Selçuk Avcı ödüllerini seçici kurul üyelerinden 
Ayşe Hasol Erktin’den aldı.

Özel sektör kategorisinde Seçici Kurul Teşvik 
Ödülü’nün bir diğeri ise Moda Sahnesi projesi 
ile Moda Sahnesi ekibine verildi. Moda 
Sahnesi’nden Mert Fırat ile Halükar Mimarlık’tan 
projenin mimarları Bilge Kalfa ve Gamze İşcan 
ödüllerini seçici kurul üyelerinden Yavuz Selim 
Sepin’in elinden aldı. Moda Sahnesi projesi, 
İşveren Ödülleri’nde iç mekan koruma/onarım 
projesi olarak Seçici Kurul Teşvik Ödülü ile 
ödüllendirilen ilk proje olması bakımından da bir 
ilk oldu.

Genç Mimar Ödülü 8. Kez Sahibini Buldu
Genç mimarların işlerini ve isimlerini duyurarak 
nitelikli mimarlık üretimine katkı sağlamayı 
hedefleyen ve ilk kez 2004’te verilen Genç Mimar 
Ödülü bu yıl sekizinci kez sahibini buldu.
Serhat Akbay, Arman Akdoğan, Şeniz Çıkış 
ve Dürrin Süer Kılıç’ın oluşturduğu jürinin 
değerlendirmesi sonucunda kazanan belirlendi.
2014 Genç Mimar Ödülü’ne layık görülen 
Abdurrahman Çekim, ödülünü geçen senenin 
genç mimarı ve ödülün seçici kurul üyesi Arman 
Akdoğan’ın elinden aldı. Abdurrahman Çekim 
ödülünü aldıktan sonra 3Dörtgen firması yönetim 
kurulu başkanı Furkan Bakır, bu yılın genç 
mimarına verilecek hediye olarak belirlenen 3D 
printerı kendisine takdim etti.
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Hakan Demirel’e 
“Altın Genç Mimar” ödülü

Hakan Demirel, 
Architecture+Design & CERA 
Ödülleri’nin TSMD, İstanbul SMD 
ve İzmir SMD’nin katkılarıyla 
düzenlenen Türkiye ayağında 
“Yılın En İyi Genç Mimarı” seçildi. 
Bu başarıyla Architecture+Design 
& CERA Ödülleri’nde Türkiye’yi 
temsil etme hakkına sahip olan 
Hakan Demirel, yarışmanın 
uluslararası ayağında da “Altın 
Genç Mimar” ödülüne layık 
görüldü…

Hindistan merkezli köklü mimarlık dergisi 
Architecture + Design tarafından, uluslararası 
vitrifiye markası CERA’nın katkılarıyla Güney-
Doğu Asya ülkelerinde düzenlenen, 11. 
Architecture+Design & CERA Ödülleri 15 Kasım 
Cumartesi akşamı, İstanbul’da Park Bosphorus 
Hotel’de yapılan törenle sahiplerini buldu. 

Yarışmada Türkiye’nin En İyi Genç Mimarı 
olarak ülkemizi temsil eden Suyabatmaz 
Demirel Mimarlık ortaklarından Hakan Demirel, 
Architecture+Design & CERA Ödülleri’nde 
“The Golden Emerging Architects” (Altın Genç 
Mimarlar) ödülünü alma başarısını gösterdi. 

Bu sene Türkiye’nin ilk kez katılım gösterdiği 
ve aynı zamanda ev sahipliği yaptığı 
Architecture+Design & CERA Ödülleri’nin Türkiye 
ayağı TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD’nin 

katkılarıyla gerçekleşti. Süha Özkan’ın başkanlık 
ettiği ve Celal Abdi Güzer, Enis Öncüoğlu, 
Hasan Çalışlar ile Derya Akdurak’ın yer aldığı 
jüri heyeti, yaptıkları değerlendirme sonucunda 
Hakan Demirel’i Türkiye’nin En İyi Genç Mimarı 
olarak seçti. Hakan Demirel, böylece yarışmanın 
uluslararası ayağında “The Golden Emerging 
Architects” (Altın Genç Mimarlar) olarak seçilen 
5 mimardan biri oldu ve törende ödülünü William 
J R Curtis’in elinden aldı. 

 Architecture+Design & CERA Ödülleri’nde, 
“The Golden Emerging Architects” (Altın Genç 
Mimarlar) kategorisinde Hakan Demirel ile 
birlikte ödül alan diğer 4 ülke temsilcisi genç 
mimar ise şunlardı: Malezya’dan Mohd Razin 
Mahmood, Sri Lanka’dan Narein Perera, 
Tayland’dan Patama Roonrakwit, Singapur’dan 
Chang Yong Ter… 

Çağdaş mimarlık ortamının Asya ülkelerini 
kapsayan önemli ödüllerinden biri olan 
“Architecture+Design & CERA Awards” 
uluslararası vitrifiye markası CERA’nın 

katkılarıyla, Yeni Delhi’de, Burda Group 
bünyesinde 30 senedir yayın hayatına devam 
eden prestijli mimarlık dergisi Architecture 
+ Design tarafından 2001 yılından beri 
düzenleniyor. 

Hindistan’ın ardından, Sri-Lanka, Tayland, 
Singapur ve Malezya’dan sonra, bu yıl 
Türkiye’nin de katılımıyla daha küresel bir 
formata bürünen “Architecture+Design & 
CERA Awards” ödül seremonisi her sene 
katılımcı ülkelerden birinde, farklı bir şehirde 
gerçekleştiriliyor. 



JLL Türkiye imzalı
 AVM’lere ödül yağmuru

JLL Türkiye’nin danışmanlığını 
yaptığı, mağaza karmasını 
oluşturduğu ve yönetimini 
üstlendiği iki AVM, dünyanın en 
önemli pazarlama ve iletişim 
programlarından  biri olan 
uluslararası MarCom Ödülleri’nde 
ödüle layık görüldü. Aqua Florya 
bir kategoride, Zorlu Center ise 
üç farklı alanda ödül kazanarak 
büyük bir başarıya imza attı. 

Dünyanın en köklü ve saygın pazarlama ve 
iletişim platformlarından AMCP (Association of 
Marketing and Communication Professionals) 
tarafından düzenlenen ve her yıl 6 binden fazla 
projenin yarıştığı MarCom Ödülleri’nin sonuçları 
açıklandı. Ticari gayrimenkul alanında finansal 
ve profesyonel hizmetler veren ve yatırım 
yönetimi danışmanlığı sunan JLL Türkiye’nin 
danışmanlığını ve yönetimini üstlendiği Zorlu 
Center ve Aqua Florya Alışveriş Merkezi ödüllere 
layık görüldü.

JLL Türkiye’nin proje aşamasından, mağaza 
karmasına ve yönetimine kadar pek çok alanda 
danışmanlık verdiği AVM’ler rakipleri arasında 
sıyrılarak büyük bir başarıya imza attı. Aqua 
Florya Alışveriş Merkezi’nin Çocuklar Gülsün Diye 
Derneği ile beraber yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projesi Platin Ödül aldı. Zorlu Center ise, Disney 
Prensesleri projesiyle “İletişim, Halkla İlişkiler 
ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde 
Platin, ‘Yeni Yıl Festivali’ ile “Pazarlama, Tanıtım 
Kampanyası ve Özel Event” dalında Gold ve 

‘İlkbahar Festivali’ ile de yine 
aynı kategoride Platin ödülün 
sahibi oldu.

JLL Türkiye Ülke Başkanı 
Avi Alkaş, Aqua Florya AVM 
ve Zorlu Center’ın kazandığı 
ödüllerden gurur duyduğunu 
dile getirdi: “Küresel iletişim 
ağımız ve yerel deneyimimizle, 
en iyi hizmeti sunma 
amacıyla çıktığımız yolda 
danışmanlığını ve yönetimini 
yaptığımız AVM’lerin ödül 
alması bizlere gurur veriyor. 
Zorlu Center ve Aqua Florya 
önümüzdeki dönemde de 
başarılı çalışmalara imza 
atmaya devam edecek. Alınan 
dereceler gerçekleştirilecek yeni 
başarıların güvencesi olacaktır.”
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Konut Konferansı’nda konutun ‘Rant’ 
boyutu değerlendirildi

Yapı sektörünün bilgi merkezi 
Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) 
tarafından düzenlenen, Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi inşaat 
sektörünün yapı taşı “konut”u, 
tüm boyutlarıyla ele alan 5. Konut 
Konferansı’nda gerçekleştirilen 
“Bir Rant Aracı Olarak Konut” 
konulu panelde, konut rantının 
tek başına kötü bir şey olmadığı, 
ancak rant paylaşımında topluma 
kazandırma ilkesinin gözetilmesi 
gerektiği belirtildi.

Yapı sektörünün bilgi merkezi Yapı-Endüstri 
Merkezi tarafından bu yıl 25 Kasım’da 5. kez 
gerçekleştirilen Konut Konferansı, Türkiye’de 
yapı, gayrimenkul, inşaat, tasarım ve mimarlık 
alanlarının önde gelen temsilcilerini buluşturdu. 
Dünyaca ünlü 
konuşmacı ve 
uzmanların AKG 
Gazbeton ve 
Çuhadaroğlu ana 
sponsorluğunda, 
Canon 
sponsorluğunda ve 
GYODER, İNDER, 
Piemonte Agency 
ve ULI Türkiye 
işbirliğinde bir araya 
getirildiği konferansta, 
tasarım, finansman, 
geliştirme, planlama, 
ve mevzuat başta 
olmak üzere birçok 
konu gündeme 
taşındı.

Konut Konferansı’nın 
“Bir Rant Aracı 
Olarak Konut” konulu 
paneline Atlas 
Proje Geliştirme 
ve Yönetimi 
Şirketi Başkanı 

Tavit Köletavitoğlu, İstanbul Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Ahmet Büyükduman ile iktisatçı, 
yazar Mustafa Sönmez, konuşmacı olarak 
katıldı. Tavit Köletavitoğlu, kontun bir rant 
enstrümanı olduğunu ve bu rantın halkın lehine 
gerçekleştirilmesi gerektiğini söylerken, Dr. 
Ahmet Büyükduman, rantın doğru kullanıldığında 
faydalı olabileceğini, iktisatçı Mustafa Sönmez 
ise rantın paylaşımında ‘topluma kazandırma’ 
ilkesinin gözetilmesi gerektiğini, aksi taktirde 
kamunun rant geliri eşitsizliğinde araç olmaya 
başlayacağını dile getirdi.

Köletavitoğlu: “Rant hem kutsaldır hem 
de kötüdür”
Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından bu yıl 
5.’si düzenlenen Konut Konferansı’nda “konuttan 
doğan rant” masaya yatırıldı. Konuşmacılardan 
Tavit Köletavitoğlu, “Konut bir rant enstrümanıdır. 
Rant oluşturma ve paylaşım enstrümanıdır. 



Kamu, bu rantı düzenlemek ve 
denetlemekle yükümlüdür. Bunu 
halkın lehine gerçekleştirmesi gerekir” 
şeklinde konuştu. Tavit Köletavitoğlu, 
Korkut Boratav’ın rantı “devletin çeşitli 
uygulamalarla bireysel, endüstriyel veya 
sektörel olarak özel teşebbüs lehine 
herhangi bir çıkar avantajı yaratması, 
bu avantajın realizasyonu ve paylaşımı”  
olarak tanımladığını kaydederek, bu 
tanıma katıldığını söyledi. Köletavitoğlu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce’nin “rant paradigmasını 
değiştirmemek lazım” sözlerinden 
bahsederek, emsal artışından ortaya 
çıkan rantın adaletli olmadığını kaydetti. 
Köletavitoğlu, rantın hem kutsal hem 
de kötü olabileceğinden bahsederek, 
konutun ülkenin kalkınmasındaki 
önceliğine değindi. Konut ihtiyacının 
kent planlamasında çok önemli olduğunun altını 
çizen Köletavitoğlu, depremde can güvenliğinin 
sağlanması bakımından da konutun önemine 
vurgu yaptı.

“Konut bir rant enstrümanıdır”
Rantın içinde en fazla payı konutun aldığını 
söyleyen Köletavitoğlu, “Konut bir rant 
enstrümanıdır. Rant oluşturma ve paylaşım 
enstrümanıdır. Kamu, bu rantı düzenlemek ve 
denetlemekle yükümlüdür. Bunu halkın lehine 
gerçekleştirmesi gerekir” şeklinde konuştu. 
Köletavitoğlu, kamunun bu görevi tam olarak 
yerine getiremediğini vurgulayarak, “kamu, 
düzenlemeci ve denetleyici olduğu yerde, 
uygulayıcı hale dönüştüğü zaman kamu 
objektivitesini zedeler” dedi. Köletavitoğlu, kent 
plancılarının kentteki rant dağılımını gelecek 
öngörülerine göre yaptıklarını ifade ederek, bu 
planların halkla bütünleşmesi gerektiğini söyledi.

Büyükduman: “Kentin gelişiminden 
kaynaklı rant doğaldır”
Dr. Ahmet Büyükduman, rantın doğru 
kullanıldığında faydalı olabileceğini belirterek, 
vergi ödeyerek herkesin rant artışına katkıda 
bulunduğunu söyledi. Büyükduman, rant artışına 
katkıda bulunan halka, tekrar bu rantın geri 
dönmesi gerektiğini belirtti. Kentin gelişiminden 
kaynaklı rantın doğal olduğunu dile getiren 
Büyükduman, emsal artışından kaynaklanan 
rantın doğal olmadığını söyledi. Doğal olmayan 
rantın oluşması ile ilgili tedbirlerin alınması 

gerektiğini ifade eden Büyükdoğan, “Rantı 
artı değere dönüştürecek çözümler üretilmesi 
lazım” dedi. Büyükdoğan, rant artışının yarattığı 
toplumsal maliyetlere de dikkat çekerek, ortaya 
çıkacak sosyal maliyetlerin planlanmasının 
önemine değindi. Büyükduman yıllar içindeki 
konut fiyatlarının artışına değinerek, son 10 yılda 
konut fiyatlarının 7 kat arttığını bu artışın diğer 
yatırım entrümanlarındaki değer artışı ile de 
paralellik içinde olduğunu kaydetti. 

Sönmez: “Kamu, rant geliri 
eşitsizliğinde araç olmamalı”
İktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez de, rantın 
önemli olduğunu belirterek, bir şeyin sahibi 
olmanın rantı doğrudan yarattığını söyledi. 
Sönmez, rantın arttırılabilir olduğuna vurgu 
yaparak, kamunun bir takım müdahaleleri ile 
rant üzerinde oynanabildiğini, böylece rantın 
arttırabileceğini kaydetti. Kamunun eli ile 
yaratmış olan rantın tüm dünyada tartışma 
konusu olduğunu dile getiren Sönmez, önemli 
olan bu rantın tekrar kamu yararına kullanılması 
olduğuna değindi. Mustafa Sönmez, kamunun 
ranttan yararlanmadığı durumlarda, ayrıcalıklı, 
özel bir kesimin bu ranttan faydalandığını ifade 
etti. Kamunun rantın paylaşımında ‘topluma 
kazandırma’ ilkesini gözetmesi gerektiğini 
belirten Sönmez, aksi taktirde kamunun rant geliri 
eşitsizliğinde araç olmaya başlayacağını dile 
getirdi. Sönmez, son 12 yılda Türkiye’nin inşaat 
odaklı büyüdüğüne dikkati çekti. 
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Rönesans Holding’in 24 ayda 
tamamladığı Avia Park, Avrupa’nın En 

Büyük AVM’si Moskova’da açıldı
Perakende ve gayrimenkul sektöründe ilk-
lere imza atan Rönesans Holding, Avia Park 
Alışveriş ve Eğlence Merkezi ile Rusları yeni 
bir yaşam merkezi anlayışıyla tanıştırdı. 
Moskova’da 24 ay gibi kısa sürede tamamla-
nan Avia Park AVM, kapsadığı alan bazında 
Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olma 
unvanına sahip. 

Rönesans Holding tarafından inşa edilen ve 495 milyon dolar-
lık bir yatırımla hayata geçirilen Avia Park AVM, 28 Kasım 2014 
Cuma günü yapılan törenle açıldı. Törene Rönesans Holding 
Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Holding Rusya Başkanı Avni 
Akvardar, Rus yetkililer ve Rönesans Holding yöneticileri katıldı. 
Açılış töreninde konuşan Rönesans Holding Rusya Başkanı Avni 

Akvardar, 
Moskova 
ve Rus 
halkını 
Avru-
pa’nın en 
büyüğü 
olan 
alışveriş 
ve yaşam 
merkezi-
yle bu-
luştur-
maktan 

duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
“21 yılda Rönesans, başta Rusya olmak üzere dünyanın 16 
farklı ülkesinde çok sayıda önemli projeye imza atarak küresel 
ekonominin önemli aktörlerinden biri haline geldi.Artık gayri-
menkul, altyapı ve sanayi projelerinde çok önemli bir birikime 
sahibiz, bu birikimle de söz konusu alanlarda dünya devleriyle 
yarışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımız hem Türkiye’de 
hem de Rusya’da artarak devam edecek. Gayrimenkul ve per-
akende sektöründe dünyanın en büyük gruplarından biri olmayı 
hedefliyoruz.”       

İnşaat alanı 492 bin metrekare, toplam kapalı alanı 390 bin 
metrekare olan 4 katlı Avia Park AVM’nin Moskova’nın en nezih 
ve merkezi semtlerinden birine kurulu olduğuna işaret eden 
Akvardar, merkezin 5-6 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını 
vurguladı.



Koridorda akvaryum, 
17 salonlu sinema
Toplam 235 bin metrekarelik ki-
ralanabilir alanda 550 mağaza, 128 
bin metrekarede hipermarket, spor 
ve sinema gibi kalıcı mekanların 
bulunduğu Avia Park Moskova, en 
yeni teknolojiyle donatılmış eğlence 
tesislerini de içinde barındırıyor. 
17 salonda ziyaretçilerin film 
seyretmenin keyfine varacakları 
Rusya’nın en büyük 2.Multiplex 
sinemasına sahip olan merkez, 
koridorunda yer alan 6 metre çapın-
da ve 22 metre uzunluğundaki 
akvaryumuyla ise başta çocuklar olmak üzere 
herkesi hoş bir sürprizle karşılıyor. Ziyaretçilerine 
bir yaşam merkezinin rahatlığını ve konforunu da 
yaşatmayı hedefleyen Avia Park bünyesindeki 
750 metrekarelik buz pateni salonunda ve 10 bin 
metrekarelik bir alanda yer alan Rusya’nın ilk ve 
tek eğlence merkezi Kidzaniya’da çocuklar bir 
yandan eğlendirirken diğer yandan da eğitilece-
kler.  

Türkler de Avia Park’ta
Projenin tüm tasarımını ve inşaatını 
gerçekleştiren Rönesans Holding, AVM’nin mobi-
lyalarını da Türkiye’den getirdi. Önde gelen Türk 
markalarından, Derimod, Casharel, Polo Assign 
ve Barbeque da Avrupa’nın en büyük AVM’sinde 
yerlerini aldılar. Avia Park’ta ayrıca Auchan, 
Obi, Media Markt, Debenhams, Samsung, Nike, 
Tommy Hilfiger, Lacoste, Trussardi, Puma, Star-
bucks, Inditex Grup ve benzeri dünya devlerinin 
de mağazaları yer alıyor. 

AVM uzmanı Rönesans
1993 yılında Dr. Erman Ilıcak tarafından St. Pe-
tersburg’da kurulan Rönesans, Rusya’da bugüne 
kadar ilklere imza atan pek çok AVM projesini ha-
yata geçirdi. St. Petersburg Grand Canyon AVM, 
Leningrad MEGA Dybenko AVM, St. Petesburg 
Iyun Alışveriş ve Eğlence Merkezi, MEGA Belaya 
Dacha AVM, Royal Park AVM, Aura Novosibirsk 
AVM, Aura Surgut AVM, Aura Yaroslavl AVM, 
St. Petersburg Europolis AVM, Krasnodar OZ 
AVM’nin de aralarında bulunduğu AVM’lerin çoğu 
ödüllü projeler. 

Rönesans Holding’in Türkiye’de ise 2’si İstan-
bul’da olmak üzere halen 9 ilde faaliyette olan to-
plam 10 AVM projesi bulunuyor. Bunlar; Optimum 
Ankara AVM, Optimum İstanbul AVM, Sanko Park 
AVM (Gaziantep), Malatyapark AVM, Kozzy AVM 
(İstanbul), Optimum Adana AVM, Optimum İzmir 
AVM, Samsun Piazza AVM, Kahramanmaraş 
Piazza AVM ve Şanlıurfa Piazza AVM.
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Yeni bir yaşam Nurol Park’ta yükseliyor
Nurol GYO’nun İstanbul’un en önemli lokasyonlarından biri olan 

Güneşli’de hayata geçirdiği Nurol Park hızla yükseliyor. Özlemini 
duyduğumuz samimi ve sıcak mahalle dokusunun yeniden canlandığı 
Nurol Park, 5 futbol sahası büyüklüğündeki peyzaj alanı, geleneksel 
sokak yaşamından esinlenilen alışveriş alanları, avantajlı lokasyonu 

ve yüksek standartlardaki inşaat kalitesi ile huzurlu bir hayatın 
kapılarını aralıyor.

İstanbul’da seçkin projelere imza atan Nurol GYO’nun, 
modern mimari ile geleneksel mahalle hayatını bir arada 
sunduğu karma konut projesi Nurol Park, Güneşli’de hızla 
yükseliyor.  Metropol yaşamı içinde unutulmaya yüz tutan, 
samimi ve iletişim bağı güçlü mahalle dokusunun yeniden 
canlandığı Nurol Park, izole bir site yaşamından ziyade, 
cıvıl cıvıl bir sosyal çevre imkanı sunuyor. Geleneksel sokak 
yaşamından esinlenilen alışveriş alanları ile bölgenin yeni 
çekim noktası haline gelecek olan Nurol Park, Güneşli’nin 
de dokusunu değiştiriyor.  Bölgenin değerini yükseltecek 
Nurol Park’ta dilerseniz ailecek keyifli yürüyüşler yapabilir 
ya da dostlarınızı mahallenizin kafesinde, tıpkı evinizin 
konforundaymış gibi ağırlayabilirsiniz. 
Projede Nurol Park sakinlerine ve ziyaretçilere de açık 
olan sokak mağazaları bulunuyor. Bu mağazalar, alışveriş 
merkezlerinin boğuculuğu ve tek düzeliğinden sıkılanlar için 
farklı bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. İstanbul’un eski 
alışveriş sokaklarından ilham alan Nurol Park, açık havada 
keyifli bir alışveriş deneyimini, güleryüzü ve sıcaklığı yeniden 
keşfetme imkanı sunuyor.

5 futbol sahası genişliğinde peyzaj alanı 
Nurol Park sosyal yaşamıyla olduğu kadar peyzaj alanlarıyla 
da fark yaratıyor. Tam 5 futbol sahası genişliğindeki peyzaj 
alanıyla dikkat çeken Nurol Park, doğadan gelen huzuru 
hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. 43.200 m2 
peyzaj alanı, yurtiçinde ve yurtdışında başarılı projelere imza 
atan Dalokay Design Studio tarafından tasarlandı.
Nurol Park, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı alçak katlı 
“loft”lardan, metrekare olarak daha küçük dairelerin yer aldığı 
“rezidans” ve” tower”lara kadar pek çok alternatifle keyifli 
bir yaşam sunuyor. 7 katlı iki blokta yer alan 84 loft dairesi, 
genç profesyonellerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış 
544 rezidans dairesi ve 3 blokta yer alan toplam 884 tower 
dairesi ile Nurol Park, her detayı yüksek konfor için özel 
olarak düşünülmüş bir mimari proje olarak hızla yükselmeye 
devam ediyor. Balkonlu ferah daireler, bu mimari anlayışın 
ürünü olarak şekilleniyor.  Aynı mimari anlayışı ofisler için 
de uygulayan Nurol Park, toplam 19.000 m2’de yer alan ofis 
alanlarında da mükemmel çalışma ortamını yaratmak için 
teknoloji ve fonksiyonelliği bir arada kullanıyor. 



Ulaşım kolaylığı avantajı
Basın Ekspress yolu 
üzerinde, Güneşli’nin en 
prestijli arsasında yer 
alan Nurol Park, ulaşım 
kolaylığı açısından da 
stratejik bir konumda 
bulunuyor.  İstanbul’un 
yeni Maslak’ı olarak anılan 
bölgedeki Nurol Park, 
Avrupa Yakası’nın en 
önemli ana arterlerinin de 
tam ortasında yer alıyor. 
E-5 ve TEM karayollarını 
birbirine bağlayan Basın 
Ekspress Yolu’ndaki Nurol 
Park, Atatürk Havalimanı 
kadar yeni yapılacak 3. 
havaalanına da çok yakın. Ayrıca projenin sağ 
ve sol kapılarının hemen yanında bulunan iki 
Metro durağı da Nurol Park sakinlerinin şehrin 
dört bir yanına kolayca ulaşmasını sağlıyor. 
Önemli iş merkezlerinin göbeğindeki projede 
evinizin işinize yakınlığının getireceği lüksü 
sonuna kadar yaşayacaksınız. Üstelik işyerinizi  
Nurol Park’taki modern ofislere taşıyarak 
hem İstanbul’un en önemli iş merkezlerinden 
birinde yerinizi alabilir hem de ev ve iş yerinizi 
aynı mahalleye taşıyabilirsiniz.

Avantajlı kampanyalar sürüyor
Yarım asırlık tecrübesiyle yurtiçi ve yurtdışında 
pek çok önemli projeye imza atan Nurol Şirketler 
Grubu’nun bir parçası olan Nurol GYO, yüksek 
standartlı, kaliteli projeler üretme misyonunu Nurol 
Park projesinde de sürdürüyor. Hürriyet Medya 
Towers’ın bulunduğu araziyi 127,5 milyon dolara 
satın alan Nurol GYO, proje için toplam 460 
milyon dolar yatırım yapıyor. Satışları hızla devam 

eden Nurol Park’ta avantajlı kampanyalar da 
sürüyor.” 50 ay 0 faiz” imkanının yanı sıra 
“2.500 TL’den başlayan taksit fırsatı” veya 
“peşin alımlarda % 15 indirim” imkanı da sunan 
Nurol Park, ziyaretçilerini örnek dairesinde 
ağırlıyor. 
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Baysaş İnşaat tarafından 80 milyon 
dolar yatırım değeriyle Fikirtepe’de 
hayata geçirilen İstanbul 216 
projesi, metrekaresi 6 bin 500 TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 

Kentsel dönüşüm çerçevesinde uzun bir 
zamandır yasal prosedürlerin devam ettiği 
İstanbul 216 projesinde satış süreci başladı.  
“Kadıköy’ün Balkonu” sloganıyla yola çıkılan 
projede, Temmuz ayından bu yana yüzde 20 
oranında ön talep toplandı. 47 bin metrekare 
satılabilir alan; 42 bin metrekare ortak-sosyal 
alan ve 4 bin 500 metrekare yeşil alana sahip 
olan İstanbul 216’da 541 adet konut bulunuyor. 
Zemin artı 24 katlı 3 bloktan oluşan projede, 
alanları 50 ila 72 metrekare arasında değişen 
8 çeşit 1+1; alanları 90 ila 111 metrekare 
arasında değişen 13 çeşit 2+1; alanları 160 

“Kadıköy’ün Balkonu” İstanbul 216, 
36 ay sıfır faizle satışa çıktı

metrekare olan tek tip 3+1’ler yer alıyor. İnşaatına 
Eylül 2014 tarihinde başlanan projenin yaklaşık 
30 ay sonra teslim edilmesi hedefleniyor. 



Metrekaresi 6 bin 500 TL’ye
Projenin yükseldiği bölgede fark 
yaratacağını belirten Baysaş 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Şemsettin Aydın, “Fikirtepe’de 
Bağdat Caddesi’ne benzer birçok 
alan yaratılacak ve böylelikle 
insanlar günün her saatini dolu 
dolu yaşayabilecekler. 

Lokasyon açısından çok değerli 
olan bölge; ulaşım arterlerine, 
metrobüse ve metroya çok yakın. 
İstanbul 216 projemiz, metroya 
yürüme mesafesinde olduğu 
gibi Medeniyet Üniversitesi’ne, 
metrobüs ve marmaraya çok 
yakın bir konumda bulunuyor. 

Fikirtepe, markalı konutların yükseldiği bir bölge. 
Konut projelerinin yanı sıra finans kurumları 
ve bankalar da burada yer alacak. Dolayısıyla 
Fikirtepe, insanların her türlü ihtiyacını 
karşılayabileceği dolu dolu bir merkez olacak. 
Bu sebeple burada yaşam başladığında projenin 
metrekare birim fiyatı şu andaki 
fiyatların çok daha üzerine 
çıkacaktır” dedi. Projede şu an 
için metrekare birim fiyatlarının 6 
bin 500 TL ila 7 bin TL arasında 
değiştiğini vurgulayan Aydın, 
lansmana özel kendi bünyelerinde 
36 ay sıfır faizle konut satışı 
yaptıklarını sözlerine ekledi. 

İstanbul 216’da insanların 
boş zamanlarında güzel vakit 

geçirebilecekleri sosyal alanlara da geniş yer 
verdiklerini söyleyen Şemsettin Aydın, “Bu sosyal 
alanlar içerisinde açık ve kapalı havuz, fitness, 
sauna ve çocuk oyun alanları bulunuyor” diye 
konuştu.  
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‘Hayatınızın Evi’
 Tekfen Emlak ile yükseliyor

HEP İSTANBUL
Türkiye’nin öncü gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Tekfen Emlak 
Geliştirme, İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden Esenyurt’ta, E-5 ve 
TEM bağlantı yolunun  kesiştiği lokasyonda  değeri 500 milyon TL’ye 

ulaşan “Hayatımın Evi Projesi” HEP İstanbul’u hayata geçiriyor.

Tekfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren 
Tekfen Emlak Geliştirme, İstanbul’un  hızla 
gelişen bölgelerinden Esenyurt’ta  ‘Hayatımın Evi 
Projesi’ HEP İstanbul’a start verdi. Toplam 56.880 
metrekarelik alan üzerinde 253 bin metrekarelik 
inşaat alanına sahip HEP İstanbul, 1424 daireden 
oluşuyor. E-5 ve TEM bağlantı yolunun kesiştiği 
yerde yer alan HEP İstanbul, 500 milyon TL’lik 
proje değeri ile İstanbul’a kazandırılıyor.

Tekfen Emlak Geliştirme’nin yeni projesi HEP 
İstanbul’un detayları, Tekfen Emlak Geliştirme 
Genel Müdürü Ömer Egesel ve Tekfen Emlak 
Geliştirme Satış ve Pazarlama Koordinatörü 
Emre Ülger’in katılımıyla düzenlenen basın 
toplantısıyla paylaşıldı. 

Hayatımın Evi Projesi
“Hayatımın Evi Projesi”nde eksiksiz bir yaşam 
alanı oluşturmak için çamaşır odasından depoya, 
10 metrekareden küçük odası olmayan, LEED 
sertifikalı enerjiden tasarruf sağlayan ev yapısına 
kadar her ayrıntıyı düşündüklerini söyleyen 
Tekfen Emlak Geliştirme Genel Müdürü Ömer 
Egesel, “HEP İstanbul Projesi’nde Tekfen  kalite 
ve güvencesini ulaşılabilir fiyatlarla satışa 
sunuyoruz. Orta gelir grubu için planladığımız 
proje için son kullanıcıların ihtiyaçlarını, 
taleplerini, önceliklerini belirlemek için pazar 
araştırması ve anket çalışmaları yaptırdık. 
Buradan çıkan sonuçlara göre evleri tasarladık,  
HEP İstanbul’un “İyi Yaşam” kurgusunu 
oluşturduk. Fonksiyonel evleri geniş sosyal 
olanaklar ve dört mevsim yaşayan bahçelerle 
zenginleştirdik. Aile yaşamını ve özellikle 
çocukları yaşamın merkezine konumlandırdık.”  
 
Tekfen Emlak Geliştirme’nin bugüne kadar Tekfen 
Tower, Taksim Residences, Tekfen Yalıkavak 
Evleri, Levent Ofis, Kâğıthane OfisPark ve 
Bomonti Apartmanları gibi projeler ürettiğini 

hatırlatan Tekfen Emlak Geliştirme Genel Müdürü 
Ömer Egesel, “Bu projeler tasarım ve inşaat 
kalitesiyle olduğu kadar özgün tasarımlarıyla 
da itibarlı ödüllere layık görülmüş projeler” dedi. 
Ömer Egesel, HEP İstanbul’un, Tekfen Emlak 
Geliştirme’nin büyüklük olarak şu ana kadarki en 
büyük projesi olduğunu belirterek şunları söyledi: 

“1424 dairelik büyüklüğü ile tamamlandığında 
yaklaşık 4000 kişinin yaşayacağı bu yeni yaşam 
alanını  hayata geçirmenin heyecanını ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. HEP İstanbul projesi, 
henüz fikir aşamasındayken, insanların ‘bildikleri 
gibi’ değil, ‘bekledikleri gibi’ bir proje yapmak 
üzere harekete geçtik. Bir evden çok, tüm 
detayları düşünülmüş bir yaşam alanı oluşturmak 
üzere “Hayatımın Evi Projesi” söylemi ile yola 
çıktık. ‘HEP’ ismi, hem “hep istediğimiz, hep 
beklediğimiz” bir yaşamı tarif etmesi, hem de 
“Hayatımın Evi Projesi” ifadesini oluşturması 
sebebiyle bu yeni yaşam anlayışının  adı oldu.”

Çevreye saygılı proje: HEP İstanbul
Tekfen Emlak Geliştirme Genel Müdürü Ömer 
Egesel, tüm projelerinde olduğu gibi HEP 
İstanbul Projesinde de kalite, sürdürülebilirlik, ve 
çevre hassasiyeti temalarını ana unsur olarak 



belirlediklerini söyledi. “Bizim için 
yüksek müşteri memnuniyeti ne 
kadar değerli ise, çevreye karşı olan 
sorumluluklarımız da bir o kadar 
değerli” diyen Ömer Egesel, şöyle 
devam etti:

“Kente değer katan, konseptiyle 
diğer projelerden net bir 
şekilde ayrışan, fark yaratan ve 
kullanıcılarının yaşam kalitesini 
yükselten yapılara imza atmaya 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da özen göstermeye devam 
ediyoruz. HEP İstanbul daha önceki 
projelerimiz gibi LEED Yeşil Bina 
Sertifikasına sahip olacak.”

Sosyal Yaşam ve Peyzaj
HEP İstanbul projesinin en güçlü özelliklerinden 
biri sosyal alanlarının ve peyzajının zenginliği. 
Projede iki ayrı toplam 2.600 metrekare kapalı 
alana sahip sosyal tesis, farklı çocuk yaş grupları 
için tasarlanmış 1.500 metrekare açık çocuk oyun 
alanları, 2 km uzunluğunda yürüyüş yolları ve 1 
km uzunluğunda bisiklet parkurları planlandı. Açık 
ve kapalı yüzme havuzları, mini futbol, basketbol 
ve tenis sahaları ile çeşitli spor imkanları 
sağlayan açık&kapalı aktivite alanları projenin 
öne çıkan özelliklerinde sadece bazıları.

Ayrıca dört mevsim yeşil kalacak bahçeleri ile 
HEP İstanbul’un %74’ü peyzaja ayrıldı.

E-5 ve TEM otoyolunun kesişiminde yer alıyor
Projenin en güçlü yönlerinden birisinin de 
lokasyonu olduğunu söyleyen Emre Ülger, HEP 
İstanbul’un hem görünürlük hem de ulaşım 
anlamında bölgenin en avantajlı lokasyonunda, 
Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin kesişim 
noktasında konumlandığını belirtti. Ülger, şöyle 

devam etti: 

“Proje E-5 ve TEM bağlantı yollarının kesiştiği 
vadinin tam ortasında yer alıyor. Toplu ulaşım 
araçlarına yakınlık anlamında da bölgenin en 
iyi lokasyonunda yer alıyoruz. 2017 yılında 
hayata geçmesi planlanan Bakırköy-Beylikdüzü, 
Esenyurt-Avcılar ve Büyükçekmece-Esenyurt 
raylı hat güzergâhlarına yürüme mesafesindeyiz. 
Ayrıca kuzeyde inşa edilen 3’üncü havalimanı ve 
3’üncü köprü güzergahlarına da projenin hemen 
yanındaki TEM bağlantı yolundan kolaylıkla 
ulaşılabilecek.”

Fiyatlar 184 bin TL’den başlıyor
1+1’den 4+1’e kadar uzanan farklı daire 
büyüklükleriyle geniş bir alıcı grubuna hitap 
ettiklerini belirten Tekfen Emlak Geliştirme Satış 
ve Pazarlama Koordinatörü Emre Ülger ise, 
“Proje 11 yüksek blok ve 14 sıra ev bloğundan 
oluşuyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı seçenekler 
sunan dairelerin büyüklükleri 70 metrekare ila 
240 metrekare arasında değişiyor. Proje’de yer 
alan dairelerin yüzde 20’si 1+1, yüzde 36’sı 
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2+1, yüzde 31’i ise 3+1’lerden 
oluşuyor. Bunların dışında 
projede yüksek bloklarla birlikte 
bahçe ve teras kullanımına 
sahip az katlı sıra evler de yer 
alıyor. ” dedi. 

Hızlı davranıp HEP İstanbul’dan 
önce konut alanların hem 
daha uygun fiyatla konut 
sahibi olacaklarına ve daha 
çok kazanacaklarına dikkat 
çeken Emre Ülger, Hayatımın 
Evi Projesi’nin lansman özel 
fiyatlarını ise şöyle açıkladı: 

“Fiyatlar; 1+1 daireler için 
184 bin TL ile 247 bin TL, 2+1 
daireler için 316 bin TL ile 403 
bin TL,     3+1 daireler için ise 
412 bin TL ile 477 bin TL arasında değişiyor. 
Müşterilerimiz çeşitli bankalardan mortgage 

kullanabilecekleri gibi onlara lansmana 
özel ödeme kolaylıkları da sunuyoruz .”

1500 kişilik ön talep alındı
Projenin ön satış ve talep toplama 
döneminin Eylül itibariyle başladığını 
söyleyen Emre Ülger, satışa çıkan 
ilk 2 bloğun yüzde 70’inin çoğunlukla 
Tekfen çalışanları ve yakınlarına 
satıldığını, lansmanla beraber satışa 
2 blok daha açacaklarını belirtti. 
Ülger, “Şu ana kadar 1500’e yakın ön 
talep aldık. Lansmanla birlikte hızlı 
bir satış grafiği yakalamayı, inşaatın 
ilerlemesine paralel tüm dairelerin 

satışını tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Kasım 
ayından itibaren inşasına başlayacağımız HEP 
İstanbul’dan konut sahibi olanlar 2017 Nisan’da 

evlerine kavuşacaklar” diye konuştu.
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Nidapark Seyrantepe tanıtıldı
Tahincioğlu tarafından Sey-
rantepe’de yapımına başlanan 
Nidapark Seyrantepe projesi, 
her yaş için planlanan geniş ve 
çeşitli sosyal alanlarıyla dikkat 
çekiyor. Projede yer alan 368 
dairenin büyüklükleri 79-349 
metrekare arasında değişiyor.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen 
isimlerinden Tahincioğlu’nun yeni konut projesi 
Nidapark Seyrantepe’de satışlar başladı. 
Projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Tahincioğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 

bugüne kadar gerçekleştirdikleri bütün 
konut ve nitelikli ofis projelerine büyük 
talep olduğunu belirterek, Nidapark 
Seyrantepe’de de daha şimdiden aynı 
ilgiyi görmekten gurur duyduklarını 
söyledi. Projede yer alan 368 dairenin 
büyüklüklerinin 79-349 metrekare 
arasında değiştiği projede, 1+1, 2+1, 3+1, 
4+1 ve 5+1 seçenekleri bulunduğunu 
vurgulayan Tahincioğlu, “Daire fiyatlarının 
621 bin TL’den başladığı projemizi Aralık 
2016’da bitirerek sahiplerine teslim etmeyi 
planlıyoruz” dedi.

Her yaşa ve zevke uygun sosyal 
alan olacak
Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü 
Alpaslan Çalım da yaptığı konuşmada, 
İstanbul’un hızlı gelişen bölgeleri arasında 
gelen Seyrantepe’de inşaatına başlanan 
projenin 2800 metrekaresini sosyal tesis 
olarak planladıklarını vurgulayarak, 
şunları söyledi:

“Projemizin sosyal alanlarını belirlerken 
ailenin tüm bireylerini düşündük. Açık-
kapalı yüzme havuzları, kafeterya, 
fitness ve çok amaçlı salonun yanı sıra 
çocuklarımız için de ayrı yaş gruplarına 
göre ayrı sosyal alanlar planladık. 3-6 yaş 



arası ve 9-12 yaş arası çocuklarımız için farklı tasarımlar yaptık. Bu alanlarda yüzme havuzlarının 
dışında squash ve masa tenisi alanları da bulunacak. Otopark planlamasını da ailenin tüm bireylerini 
kapsayacak şekilde yaptık. 5 katlı otoparkımızda 1+1 dairelere 1, 2+1 ve 3+1 dairelere 2, 4+1 ve 5+1 
dairelere ise 3 araçlık yer ayıracağız.”

Alpaslan Çalım, satışlarda İş Bankası, Vakıfbank ve ING’nin 120 aya kadar kredi seçeneklerinden 
yararlanılabileceğini de sözlerine ekledi.
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Tarlabaşı 360
 Kişiye Özel Rezidans tasarlıyor

İstanbul’un kalbi Taksim’de 
yer alan Tarlabaşı360 
projesi’nde, Türkiye’de 
konut sektöründe bir ‘ilk’ 
başarılarak, rezidanslar 
benzer modelleme yerine 
her biri diğerlerinden farklı 
tasarlanarak kişiye özel 
satışa sunuldu. İlk etaptaki 
97 rezidans için 4 kat ön 
talep toplanırken, ofis 
adasında satışların yüzde 
70’i bitti.

Tarlabaşı360’ta satışa sunulan 
rezidanslar ve ofisler merkezi konumunun 
yanı sıra tarihi değere sahip mimari dokunun 
korunarak inşa edilmesiyle de benzersiz bir 
gayrimenkul yatırımı olarak dikkat çekiyor. 

Çalık Gayrimenkul tarafından geliştirilen 
Türkiye’nin ilk ‘kentsel yenileme’ projesi olma 
özelliği taşıyan Tarlabaşı360’ta rezidanslar ve 
ofisler, 17 Kasım 2014 Pazartesi günü proje 
alanında gerçekleştirilen basın lansmanıyla 
satışa sunuldu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan ve Çalık Gayrimenkul Yönetim 
Kurulu Üyesi Feyzullah Yetgin’in katılımıyla 
düzenlenen basın lansman toplantısında, 
Beyoğlu Belediyesi’nin önderliğinde hazırlanan 
Tarlabaşı360 Projesi’nin ülkenin ilk kentsel 
yenileme projesi olmasının yanında Türkiye’de 
kamu ve özel sektör eliyle yapılması bakımından 
da bir ilk olduğu belirtildi.

Taksim meydanına sadece 350 metre uzaklıkta, 
İstiklal Caddesi paralelinde ve İstanbul’un tam 

merkezinde yer alan Tarlabaşı360 projesinde 
ilk etapta satışa çıkarılan rezidanslar ve ofisler 
bulvara 220 metrelik cephesi olan 97 adet 
rezidansı ve 96 adet ofisi kapsıyor. Satışa çıkan 
97 adet rezidans ünitesinin büyüklükleri 47 ile 
355 metrekare arasında değişiyor. 1+0, 1+1, 1+1 
Loft Dubleks, 2+1, 2+1 Loft Dubleks, 4+1 Dubleks 
ve 4+1 Penthouse Dubleks tipinde dairelerin 
yer aldığı rezidansların fiyatları ise lansman 
dönemine özel 289 bin dolardan başlıyor. Ofis 
üniteleri ise 63 ile 588 metrekare arasında 
değişiyor ve ünitelerin fiyatları 503 bin dolardan 
başlıyor. 

Lansman Dönemine Özel % 5+5 İndirim!
Lansman dönemine özel olarak yüzde 5 indirim 
ve peşin alımlarda ek olarak yüzde 5 indirim 
uygulanan projede rezidansların metrekaresi 
5 bin 500 dolardan, ofislerin metrekaresi ise 6 
bin dolardan başlıyor. Tarlabaşı360’ta rezidans 
ve ofisler için 48 aya kadar 0 faizli ödeme 
seçenekleri sunuluyor.

Rezidansların her biri farklı tipte tasarlandı
Satışa sunulan 97 rezidans ünitesinin her biri 



farklı tasarım, büyüklük ve yapıda 
olmasıyla dikkat çekiyor. Projedeki 
herhangi bir rezidans, satın alan 
kişiye özel olacak ve her anlamda 
yatırım değeri yüksek, benzersiz bir 
konuta sahip olacak. Tarlabaşı360 
projesinde satışa sunulan toplam 193 
ofis ve rezidans ünitesi için yer altı 
otoparklarının tahsis edilecek toplam 
395 araçlık otopark alanı bulunuyor. 

Yüzme havuzu, sauna, pilates, 
yoga, 7/24 hizmet
Her biri farklı tasarlanan rezidanslar, 
balkonları, teras ve çatı terasları ile 
hayatı kişiye özel olarak benzersiz 
bir hale getiriyor. Tamamı birinci sınıf 
malzemelerle donatılmış projede göz 
kamaştıran full ankastre ve beyaz eşyalarla şık 
ve modern bir hayat sunuluyor. Tarlabaşı360 
Projesi’nin rezidanslarında kapalı yüzme havuzu, 
Fitness-SPA, Pilates, Yoga Salonu, Sauna, Buhar 
Odası, Restoran, Kafe gibi tesisler modern ve 
yüksek bir yaşam kültürü için gerekli tüm tesisleri 
içeriyor. Rezidanslarda ayrıca en üst düzey 
konforlu bir yaşam için gerekli olan 7/24 hizmet 

veren house keeping ve vale park, resepsiyon, 
teknik servis ve consierge servisleri de yer alıyor. 
7/24 güvenlik kameralarıyla korunan projede, 
güvenlik de en üst düzeyde tutuluyor.

Ofisler 2015’te rezidanslar ise 2016’da teslim
Yatırım değeri 500 milyon dolar olan Tarlabaşı360 
projesinde rezidans, ofis, konut ve ticari üniteler 
dahil olmak üzere yaklaşık 900 ünite bulunuyor. 
Toplam 20 bin metrekare alan üzerinde 150 bin 
metrekare inşaat alanından oluşan Tarlabaşı360 
projesi bulvara 220 metrelik cephesi, Taksim 
meydanına 350 metre ve İstiklal caddesine 180 
metre mesafede olmasıyla dikkat çekiyor. Projede 
ofis bölümlerinin teslimlerine 2015 Ekim’de 
rezidans bölümlerinin ise 2016 yıl sonunda 
başlanacak.
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Tarihi doku ve modern mimarinin 
eşsiz bileşimi
Tarlabaşı360 projesinin cephe mimarisi tarihi 
dokuyu modern mimari ile birleştirerek yeni 
bir sosyal çekim alanı olmaya hazırlanıyor. 
Proje içerisinde, Sn.Pantaleon Kilisesi, 
Ermeni Vakıf okulu ve Süryani kilisesi de 
bulunmakta olup bu yapıların da restorasyonu 
proje kapsamında Gap İnşaat tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

Tarlabaşı360’da, 9 ada arasındaki konsept 
caddeler, sanat galerileri, şık mağazalar ve 
yemek mekanlarıyla nostaljik bir atmosfer 
oluşturulması hedefleniyor. İstanbul’a yakışır 
bir yaşam için geliştirilen ve Türkiye’de benzersiz 
bir örnek oluşturan Tarlabaşı360 projesi, hem yeni 
konuklarına hem de bölgeye ve şehre büyük bir 
değer katacak.

Demircan: ‘Tarlabaşı turistik destinasyon 
olacak’
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan toplantıda yaptığı konuşmada Tarlabaşı, 
kentsel yenileme projesi nedeniyle bölgenin en 
değerli semtlerinden biri olduğunu belirterek 
şunları söyledi:
“Bölge, tarihi ve kültürel değerleri sayesinde 
İstanbul’da hepimizin gurur duyacağı yepyeni 
bir cazibe merkezi olacak, turizm açısından 
dolayısıyla da ekonomik açıdan İstanbul’a değer 
katacak. Yenileme Projesi, katacağı değerler ve 
hizmet sektörüne dayalı ticari faaliyetlerle bütün 
bölge için bir değişim başlatacak. Turizm ve 
nitelikli hizmet sektörüne yapılacak yatırımlar, 
proje alanı ve çevresi için ekonomik bir canlanma 
sağlayacak. Tarihi ve kültürel değerlerin korunarak 

gün  yüzüne çıkarılması, İstanbul’un göbeğinde 
yepyeni bir turistik destinasyon oluşturacak. 
Tarlabaşı daha önce girilemeyen bir yerdi ama 
yenileme projesinin tamamlanmasının ardından 
artık çıkmak istemeyeceğimiz bir yer haline 
dönüşecek.”

Yetgin: ‘İstanbul’u yaşamak isteyenlerin 
projesi’
Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi 
Feyzullah Yetgin Türkiye’nin ilk kentsel yenileme 
projesi olan ve bu özelliği nedeniyle referans 
proje niteliği taşıyan Tarlabaşı Kentsel Yenileme 
Projesi ile bölgeye gelen hareketlilik sayesinde 
projeye komşu bina değerlerinin 40 kattan fazla 
arttığına dikkat çekti. Tarlabaşı360’ın kentin 
merkezindeki konumu ile İstanbul’un en ayrıcalıklı 
gayrimenkul projelerinden biri olduğunu belirten 
Yetgin, projenin gayrimenkul yatırımcılarının 
yanı sıra tarihle iç içe mimari bir doku ve kent 
kültüründen beslenen sanatçı ve entelektüellerin 
de projeyle ilgilendiklerini ifade etti.



Türkiye’nin en değerli caddeleri 
İstiklal ve Bağdat

JLL Türkiye Perakende Pazarı 
Raporu’na göre Türkiye’nin cadde 
perakende pazarında 7 lokasyon-
da deyim yerindeyse yer bulmak 
imkansız hale geldi. İstiklal Cad-
desi’nde 100 metrekarelik bir 
mağazanın aylık kirası ortalama 
24 bin Euro’ya çıkarken, İstiklal 
Caddesi’ni sırasıyla Bağdat Cad-
desi ve Nişantaşı izliyor. 

75 ülkede, 200 kurumsal ofisi ve 53 bin 
çalışanıyla müşterilerinin yerel, bölgesel ve 
küresel ihtiyaçlarına cevap veren JLL, Türkiye 
“Perakende Pazarı Raporu” ile perakende 
pazarının nabzını tutuyor. JLL’in raporuna göre 
perakende pazarında ulusal ve uluslararası 
perakendecilerin Türkiye genelindeki büyüme 
hedefleri bakımından oldukça aktif bir görüntü 
gözlemleniyor ve bu söz konusu eğilimin 
önümüzdeki dönemde de devam edeceği tahmin 
ediliyor. 

100 metrekarelik mağaza 24 bin Euro
JLL’in raporunda en dikkat çekici noktalardan 
biri cadde perakende pazarı oluyor. Rapora 
göre perakende sektörünün İstiklal ve Bağdat 
Caddeleri’ne yönelik talebi artıyor. Bu yılın 
3. çeyrek sonu itibariyle İstiklal ve Bağdat 
Caddeleri’nde kira bedelleri bir önceki yıla kıyasla 

yüzde 6.67 artış gösterdi. Bu iki caddede birincil 
kira arzında metrekare fiyat ortalaması 240 
Euro oluyor. Başka bir ifade ile, yüz metrekarelik 
bir mağazanın aylık kira bedeli 24 bin Euro’yu 
buluyor. 

Nişantaşı lüks perakende piyasasının 
kalbi olmaya devam ediyor
Ortalama kira bedeli 200 Euro civarında 
olan Nişantaşı bölgesi, her zamanki gibi lüks 
markaların en önemli merkezi olmaya devam 
ediyor. İstanbul’un en gözde lokasyonları 
arasında olan Nişantaşı’nda 2015 yılında kira 
bedellerinin artan perakende talebiyle birlikte 
yükselmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, rapora göre 2015 yılında 
İstiklal, Bağdat,Bahariye ve Beşiktaş Çarşı’da 
kira bedellerindeki yükseliş trendi sürecek. 
2015’te Alemdağ ve Nispetiye Caddeleri’nde 
fiyatların mevcut seviyelerini muhafaza edeceği 
öngörülüyor.
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Sur Yapı’dan Bursa’ya 1.3 milyar TL’lik 
konut ve alışveriş merkezi yatırımı

Kuruluşundan bu güne birçok 
prestijli projeye imza atan 
Sur Yapı, yeni bir projeyi daha 
hayata geçiriyor. 1.3 milyar TL’lik 
yatırımla Bursa’nın yeni konut ve 
alışveriş merkezi projesi olan Sur 
Yapı MARKA Rezidans ve Alışveriş 
Merkezi, Bursalılara ayrıcalıklı bir 
yaşam alanı sunacak.

Sosyal tesisleri, dağ manzarası ve alışveriş 
merkezi ile Sur Yapı MARKA Rezidans ve 
Alışveriş Merkezi,  “lüks”ün Bursa’daki yeni 
simgesi haline gelecek. Sur Yapı MARKA 
Rezidans ve AVM, 316 lüks rezidans dairesi, 
home office ve alışveriş merkezinde bulunan 220 
mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma projesi 
olacak.

1992 yılından bu yana yönetim ve iş merkezleri, 
endüstriyel tesisler, villa, konut, rezidans, alışveriş 
merkezi gibi farklı formlarda yaşam alanları 
üreten Sur Yapı, Bursa’nın en prestijli rezidans ve 
alışveriş merkezi projesine imza atıyor. Sur Yapı 
ve Ekart Tekstil işbirliği ile hayata geçirilecek olan 
Sur Yapı MARKA Rezidans ve Alışveriş Merkezi, 
ulaşım akslarınaerişim kolaylığı, yeni açılacak 
şehir parkına komşu olması ve merkezi konumu 
ile Nilüfer Bölgesinde Bursa’nın en değerli 
lokasyonunda bulunuyor.

Uludağ manzaralı dairelerden oluşan projede,26 
ve 21 katlı iki kule ve 14 katlı bir home office 
bloğu bulunuyor. Kulelerin alt kısmında 4 katlı bir 
alışveriş merkezinin bulunacağı proje, bölgenin 
en görkemli ve ayrıcalıklı yaşam alanı olacak. 1.3 
milyar TL’lik yatırım değeriyle hayata geçirilen 
proje, 220.000 m² inşaat alanına sahip... 316 
lüks rezidans dairesi ve home office’in yer aldığı 
proje ile 3.000 kişiye istihdam sağlanacak. 
Sur Yapı MARKA Alışveriş Merkezi, Bursa’da 
henüz mağazası bulunmayan dünyaca ünlü 
markaların tek buluşma noktası olma özelliği ile 
de Bursalılara ayrıcalıklar sunacak. Proje 65 bin 

metrekarelik 
kiralanabilir 
alanda 220 
mağazalık 
alışveriş 
merkezi ile 
Bursa’nın en 
prestijli“konut 
ve AVM” 
karma projesi 
olacak.Sosyal 
tesisleri, dağ 
manzarası 
ve alış veriş 
merkezi ile 
Sur Yapı 
MARKA 
Rezidans 
ve Alışveriş 
Merkezi, “lüks”ün Bursa’daki simgesi haline 
gelecek.

Bu projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını 
vurgulayan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Altan Elmas, “Türkiye ekonomisinin en önemli 
lokomotiflerinden biri olan Bursa’mızda bir 
projeye başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Nilüfer’de Bursa’nın en prestijlirezidans ve 
alışveriş merkezi projesini başlattık. Merkezi 
lokasyonu, sosyal tesisleri, dağ manzarası ve 
alışveriş merkezinin yer aldığı proje Bursalıların 
yeni yaşam merkezi olacak ve sunduğu 
ayrıcalıklı hizmetler ile de kısa sürede en gözde 
buluşma yerleri arasındaki yerini alacak. Farklılık 
oluşturacak ve bölgeye değer katacak olan 
Sur Yapı MARKA Rezidans ve AVM projesinin 
sadece Bursa’da değil Marmara Bölgesi’nde de 



bir çekim noktası haline geleceğine 
inanıyoruz. Çevre illerden ve Körfez 
ülkelerinden yoğun talep alacağını 
düşünüyoruz. Bursa gibi güzel bir 
şehre bizi getirdikleri ve bu bölgede 
yatırım yapmamıza vesile oldukları 
için sizlerin huzurunda Ekart Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkanı Necip Şahin 
ve Ekart Tekstil Genel Müdürü Mustafa 
Şahin’e tekrar teşekkür ederim.” dedi.

Sur Yapı MARKA Rezidans ve AVM, 
134 metrekare ile 289 metrekare 
arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 
dairelerin yer aldığı 26 ve 21 katlı 
iki kule ve 64 metrekare ile 192 
metrekare arasında değişen 14 katlı 
home office bloğundan oluşuyor. Bugün satışına 
başlanan kuleler ve home office bloklarının 
fiyatları 330.000 TL ile 1.869.000 TL arasında 
değişiyor. Lansman dönemi özelinde bu fiyatlar 
üzerinden %10 indirim yapılıyor.

Sur Yapı ve Hayat Holding işbirliği ile Nisan 
ayında lansmanı yapılan ve inşaatına başlanan 
AXİS İstanbul ise 550 milyon dolarlık yatırımla 
hayata geçirilecek. Toplam inşaat alanı 125 bin 
m² olan AXİS İstanbul, 60 bin m² kiralanabilir 
alan ve 27 bin m² ofis alanına sahip… Projenin 
alışveriş merkezinde, ulusal ve uluslararası 
markaların yer alacağı 170 mağaza hizmet 
verecek. Dinamik iş hayatının kalbinde yer alacak 
olan AXİS İstanbul, A Plus ofisleriyle şimdiden iş 
hayatının çekim merkezi oldu. 

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan 
ElmasAXİS İstanbul ile ilgili; “AXİS İstanbul Vatan 
Caddesi’nde yer alan anıt mezarın karşısında 
paha biçilemez bir lokasyonda yer alıyor. Ön 
girişinde Bayrampaşa Metro istasyonu, arka 
girişinde Demirkapı metro istasyonu bulunan 
projemiz metrobüse ise sadece 600 metre 
mesafe uzaklıkta… AXİS İstanbul’da Haliç ve 
şehir manzaralı A Plus lüks ofisler ile bir alışveriş 
merkezi bulunuyor.

AXİS İstanbul ayrıca her türlü günlük ihtiyacın 
giderilebileceği mağazaları, spor merkezi, 
çocuklar için eğlence ve oyun alanı, sinema 
salonları ve zengin marka yelpazesiyle bir yaşam 
kompleksi olma özelliği taşıyacak.
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Ant Yapı yurt dışı projelerine hız verdi

Engineering News Record 
( ENR) Dergisi tarafından 
yayınlanan uluslararası alanda 
en çok iş yapan 250 müteahhit 
sıralamasında her yıl yer alan 
Ant Yapı; Rusya, Ukrayna ve 
Türkmenistan’da iddialı projelere 
imza atmaya devam ediyor.

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok projeyi 90’lı 
yılların başından bu yana hayata geçiren Ant 
Yapı; Rusya, Ukrayna ve Türkmenistan’da toplam 
3,30 milyar $ değerinde, 2,86 milyon metrekare 
alana sahip 30 adet projeye devam ediyor. 

Yurtdışındaki yeni projeleri hakkında bilgi veren 
Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Okay, “90’lı yıllarda Rusya’da taşeron olarak 
başladığımız inşaat sektöründe, bugün Ant 
Yapı olarak Türkiye’nin ve dünyanın önemli 
projelerine imza atan sayılı şirketleri arasında yer 
alıyoruz. Bugüne kadar; 2014 Kış Olimpiyatları 
projesinde yer alan 125 bin metrekarelik SOÇİ 

olimpiyat köyü ve spor 
kompleksleri, 2009 
yılında 305 metre ile 
Avrupa’nın en yüksek 
binası unvanını alan 
Capital City (Moskova 
ve St. Petersburg 
Kuleleri) ve yine 
Moscow City bölgesinde 
yer alan Federasyon 
Kulesi gibi önemli 
projeleri teslim etmenin 
gururunu yaşadık.

Şu an Rusya, Ukrayna 
ve Türkmenistan’da 
aynı anda 30 projeyi 
yürütüyoruz. Bunların 
başlıcaları; önümüzdeki 
yıl tamamlanması 
planlanan ve hali 
hazırda Avrupa’nın 
en yüksek kulesi 
olan Moscow City 
bölgesindeki OKO 

Towers, Ukrayna’nın en yüksek binası 242 metre 
ile Sky Towers, Moskova’da MAYAK Konut 
Kompleksi, Moscow City bölgesindeki IQ-Quarter 
Merkez Terminal Projesi ve Türkmenistan’daki 
arıtma tesisi projeleri. 

Bunların yanı sıra Ant Yapı’nın St. 
Petersburg’daki ilk projesi olma özelliği taşıyan 
Electro İş Merkezi’ni şehrin zorlu kış mevsimi 
koşullarına rağmen 18 ay gibi kısa bir sürede 
tamamladık. St. Petersburg’un ilk A sınıfı ofis 
binası olan proje, geçtiğimiz günlerde, 1990’da 
İngiltere’de kullanılmaya başlanan daha sonra 
dünyanın birçok ülkesinde benimsenen çevre 
dostu bina sertifikası sistemi olan BREEAM’e 
layık görüldü. Bu ödül başarımızı tescillemesinin 
yanı sıra ekip olarak bundan sonra yapacağımız 
işler için motivasyonumuzu artırdı” şeklinde 
konuştu. 

IQ-QuarterMerkez Terminal Projesi



Avrupa’nın en yüksek binası OKO 
OKO projesi Ant Yapı’nın Moskova Uluslararası 
İş Merkezi’nde gerçekleştirdiği beşinci projesidir. 
Proje 7 katlı kristal bir yapının üzerinde yükselen 
352 metrelik 85 katlı ve 236 metrelik 49 katlı 2 
kuleden oluşuyor. Bir ofis ve bir konut kulesinden 
oluşan projede, yüksek olan konut kulesi 
tamamlandığında 352 metre ile Avrupa’nın en 
yüksek binası unvanını alacak.  Dünyanın önde 
gelen bina veritabanı sitesi Emporis.com’da OKO 
şimdiden Avrupa’nın en yüksek binası olarak 
kayda geçti. Kulelerin 132.500 metrekaresi ofis, 
42.800 metrekaresi otel ve 83.700 metrekaresi 
konut olmak üzere toplam 290.000 metrekare 
alana ve 372.000.000 USD değere sahip projenin 
önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.

MAYAK Projesi
Moskova’nın yeni ve hızlı gelişen KHIMKI 
bölgesinde, 273.000 metrekare büyüklüğe sahip 
kompleksin yatırım değeri yaklaşık 270.000.000 
$. İçerisinde 14-17 ve 30 katlı konutların 
yanı sıra okulun ve kreşin yer aldığı sosyal 
alanları barındıran projenin 24 ay içerisinde 
tamamlanması planlanıyor.

IQ-Quarter Merkez Terminal Projesi
2012 yılında inşasına başlanan proje; 230.000 
metrekare alana sahip 34 katlı 141 m ve 43 
katlı 177 m yüksekliğinde iki kuleden ve 23 katlı 
otelden ve katlar arasında 3 adet köprüden 
oluşuyor. Projenin altında metro istasyonu, 
mağazalar ve 3000 araçlık otopark bulunuyor. 
Projenin 2015 yılında tamamlanması planlanıyor.

Ukrayna’nın prestijli 
projesi SKY Towers 
Kiev’de yer alan proje 
220.000 metrekare alanın 
içinde 36 katlı otel ve 47 
katlı ofis binası bulunuyor. 
Projenin 2015 yılında 
tamamlanması planlanıyor. 
214 metre ile Ukrayna’nın 
en yüksek kulesi 
durumunda.

Türkmenistan’daki 
Arıtma Tesisleri
Su ve atık su, ileri 
arıtım, katı atık yönetimi, 
yenilenebilir enerji 
sitemleri ve çevre yönetimi 
danışmanlığı alanlarında 
faaliyet gösteren Ant 
Çevre Teknolojileri 
Ltd., Türkmenistan’ın 
kuzeydoğusunda yer alan Lebap ve Mary’de üç 
yeni projenin üzerinde çalışıyor. Bu projelerden 
biri 10.000 m3/ gün kapasiteli evsel atık su 
arıtma tesisi diğeri ise yine aynı şehirde 30.000 
ve 40.000 m3/gün kapasiteli içme suyu arıtma 
tesisleri. Yatırım değeri 100.000.000 $ olan 
bu üç projenin 2015 yılında tamamlanması 
planlanıyor. 
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Ant Yapı’nın yurt içindeki ilk ofis projesi: 
ANTPLATO

Ant Yapı’nın Türkiye’deki ilk 
ofis projesi Antplato, Atatürk 
Havalimanı ile üçüncü havalimanı 
arasında yer alan Basın Ekspres 
Yolu üzerinde hayata geçirilecek.

Yurtdışında bugüne kadar birçok ofis projesine 
imza atan Ant Yapı, Türkiye’deki ilk ofis projesini 
Halkalı’da gerçekleştiriyor. İstanbul’un “yeni 
Maslak hattı” olarak değerlendirilen yükselen 
yatırım bölgesi ve yeni cazibe merkezinde, 
toplam 35.000 metrekare inşaat alanında 
konumlanan Antplato; 10.000 m2 modern 
giydirme cam cephesi ile kesintisiz manzaraya 
ve aydınlık iç mekanlara sahip. Bunun yanında 
ofis binasının teknolojik alt yapısını rezidans 
konforuyla buluşturuyor. Yatırım değeri 50 milyon 
Dolar olan proje, 25 kattan ve 180 modüler 
birimden oluşuyor. 

Antplato’da 80 m2 ve 172 m2 büyüklüğünde iki 
farklı ofis birimi yer alıyor. Bu birimler, kişisel 
tercihlere göre ister ofis ister “home office” olarak 
modüler ve esnek kat planlaması sayesinde 1032 
m2 ‘ye kadar genişletilebiliyor. 

Hem konforlu, hem “yeşil” ofisler
Çevre dostu projelere imza atan Ant Yapı, 
Antplato’yu uluslararası alanda saygınlığı en 
yüksek yeşil bina çevresel etki değerlendirme 
metodolojilerinden, Amerika merkezli LEED 
kriterlerine uygun olarak ve Leed Gold adayı 
olarak tasarladı. Elektrikli ve hibrit özel araçların 
şarj edilebileceği alanlar sunan proje, “yeşil 
kiralama modeli” ile ofisin enerji tasarrufunu 
bireysel kullanıcıların kontrolüne vererek 
sürdürülebilir bir yaşam ve çalışma alanı sağlıyor.
Ayrıntılı bilgiler www.antplato.com adresinden ya 
da 0216 630 68 68 ve 0212 692 00 32 numaralı 
telefonlardan alınabilir.

Rakamlarla Antplato
• 50 milyon Dolar yatırım değeri
• 35.000 m2 inşaat alanı
• 7000 m2 arsa büyüklüğü
• Toplam 25 kat 180 birim
• 80 m2 ya da 172 m2 ofis birimleri
• 4500 TL’den başlayan metrekare 
fiyatları
• 24 aylık inşaat dönemi
• 10.000 m2 bina cephe alanı



Caddebostan’a ‘SUNSET PARK’ geliyor
Bağdat Caddesi’nin sahil tarafına 
hayli iddialı bir proje geliyor. 
Caddebostan Kültür Merkezi 
(CKM) arkasında yer alan projenin 
adı; Sunset Park Caddebostan...

Güneşin batışının en iyi izlendiği bölgelerden 
biri olan lokasyonun, aynı zamanda Bağdat 
Caddesi’nin Şaşkınbakkal’dan sonra en değerli 
ikinci lokasyonu olduğu söyleniyor. 

Akfen ve Kentyapı ortak girişimi
Boğaziçi Üniversitesi eğitimli Sertaç Kıyıcı ve 
İlyas Akbaş’ın imzalarını koydukları Sunset 
Park Caddebostan Projesi 15 kattan oluşuyor. 
İnşaatına geçtiğimiz aylarda başlanan projenin bir 
başka cazibesi ise, Çamlıca, Marmara Denizi ve 
Prens Adaları manzaralarına sahip  olması. 2015 
yılının Temmuz ayında teslim edileceği bildirilen 
Sunset Park Caddebostan’ın Anadolu Yakası’nda 
kentsel dönüşümde ilk ‘Yeşil Bina Sertifikası’ 
alan yapı olarak kayıtlara geçeceği de yine 
söylenenler arasında...

Daire fiyatları 600 bin ile 1 milyon 
500 bin arasında değişiyor
İnşaatın ikinci kat betonu dökülmesine kadar 
gelen aşamada,  dairelerin yüzde 30’nun 
alıcı bulduğuna değinen Akfen & Kent Yapı 
Satış Müdürü Erhan Okur: “ Öncelikle proje 
bir prestij projesidir. Bölgenin iklim ve toprak 
yapısına uygun az su tüketen türlerde 
bitkilendirmeden, duman / toz sızdırmazlık 
kontrolüne kadar çevre ve insan dostu 
kriterleri yerine getiriyoruz. 
Sunset Park Caddebostan  projesinde 
1+1 dubleks, 3+1, 4+1 ve çatı dubleks 
dairelerinde; 1+1 dubleks daire fiyatları 

600.000 TL’den, 3+1  daire fiyatları ise, 1.500.000 
TL’den başlıyor...
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Büyükçekmece’ye Luxury Designer 
Outlet geliyor!

Toskana Vadisi’nin hemen 
yanında projelendirilen Designer 
Outlet, dünyanın seçkin ve lüks 
markalarına ev sahipliği yapacak.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul geliştirme 
şirketlerinden biri olan Emaar Properties 
PJSC’nin ülke iştiraki olan Emaar Türkiye, 
Toskana Vadisi projesinin hemen yanı başında, 
Türkiye’nin ilk ve kapsamlı designer outlet’ini inşa 
ediyor. 125 milyon dolarlık proje bedeliyle dikkat 
çeken luxury designer outlet, Emaar’ın Türkiye 
yatırımlarını arttırarak devam edeceğine de işaret 
ediyor. 
Emaar Türkiye, luxury Designer Outlet projesi için 
İtalyan FINGEN’in grup şirketleri RDM, FINGEN 
Group ve JM Investments ortaklığıyla çalışıyor. 
Daha önce Roma, Floransa, Milano, Venedik ve 
Napoli’de başarılı outlet projeleri geliştiren grup, 
2011 yılında Pekin’de açtığı designer outlet ile 
de Çin’deki yatırımlarına başlayan şirket 2015 
yılında hayata geçireceği Şanghay ve Guangzhou 
projeleriyle de yatırımlarına devam edecek.  
Emaar’ın Regional CEO’su Ozan Balaban, 
“Designer Outlet projemiz halkımıza ve ülkemize 
lüks perakende deneyimleri sunma kararlılığımızı 
gösteriyor. Toskana Vadisi artık tamamen 
oturmuş bir proje ve burada yeni projelendirilen 
designer outlet, hem ev sahiplerinin hem de 
ziyaretçilerin yaşam tarzına uygun daha fazla 
seçenekler bulmalarını sağlayacak. Türkiye’de 
prestijli markaların outleti konusunda önemli bir 
boşluk olduğunu da belirten Balaban, projenin bu 
anlamdaki boşluğu dolduracağının altını çizerek, 
“Türkiye Emaar için son derece önemli bir ülke. 
Bu yeni yatırım, bir kez daha Türkiye’ye yatırım 

konusunda istikrarımızı da ortaya koymuş olacak” 
dedi.

RDM CEO’su Jacopo Mazzei de, “Emaar 
Türkiye ortaklık yaparak, büyük başarı yakalayan 
Designer Outlet konseptimizi Türkiye’ye getiriyor 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Toskana 
Vadisi, zevk sahibi tüketicilere, lüks perakende 
deneyimle sunma hedefimize ideal bir ortam 
sunuyor. Türkiye’de büyüyen ekonomi, lüks 
markalarla kurduğumuz ilişkiler ve bu merkezleri 
benzersiz hale getiren özel İtalyan tasarımları 
sayesinde Türkiye’de olağanüstü bir büyüme 
potansiyeli görüyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin ilk designer outleti olan Florentia 
Village dünyanın dört bir tarafından prestijli 
markaları bir araya getiriyor. Uluslararası 
ziyaretçilerin de aynı perakende deneyimi 
yaşayabilmeleri için İstanbul’da da,  markanın 



tüm dünyada uyguladığı aynı mimarlık ve 
tasarım konsepti kullanılacak.

FINGEN, Fratini ailesinin özellikle moda, 
perakendecilik ve gayrimenkul alanlarına 
odaklanan yatırım şirketi olma özelliğini 
taşıyor. Şirket iştirakleri üzerinden İtalya ve 
Çin’deki en önemli yatırım oyuncusu olma 
özelliğine sahip. FINGEN, gayrimenkul 
geliştirme kuruluşu RDM üzerinden ise tüm 
outlet yatırımların yönetiyor ve geliştiriyor.

Toskana Vadisi’nde merkezi bir 
konumda yer alan designer outlet, 45 
bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip, 
203 bin metrekarelik bir arazinin üzerinde yer 
alacak Projenin inşaatına 2015’in ilk çeyreğinde 
başlanırken, ilk fazın 2016 yılı Haziran ayında 
açılması planlanıyor. Projenin geliştirme değeri 
125 milyon dolar.  
Emaar Türkiye ayrıca, 1.000 lüks konutun yanı 
sıra 44 bin metrekare ofis alanı ve 150 bin 
metrekarelik kiralanabilir alanıyla Türkiye’deki en 
büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Emaar 
Square Alışveriş Merkezi’ni de için de barındıran 
Emaar Square projesinin inşaatına devam ediyor.

Bir alışveriş şehri İstanbul
14 milyonun üzerinde nüfusu ve artan gelir 
seviyesiyle önemli bir perakende potansiyeline 
sahip olan İstanbul’da, mevcut perakende alanı 
2003 sonundaki 0,77 milyon metrekareden 
2014’ün birinci çeyreğinde 3,69 milyon 
metrekareye yükseldi. Halen üretim hattında olan 
projeler de dâhil edildiğinde toplam perakende 
alanı 5,01 milyon metrekareye, alışveriş 
merkezlerinde mevcut toplam kiralanabilir alan 
ise 12,44 milyon metrekareye yükselecek. 

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki nüfus yoğunluğu 
nedeniyle, perakende pazarında mevcut toplam 
kiralanabilir alanın yüzde 74’ü Avrupa Yakası’nda 
yer alıyor.

İstanbul, Türkiye’nin gelişen üst-orta sınıfı ve 
çoğunlukla Körfez ülkeleri, Bağımsız Devletler 
Topluluğu, Orta Asya’dan gelen kurumsal ve 
bireysel ziyaretçilerin etkisiyle, Türkiye’nin 
lüks tüketim pazarının da yüzde 80’ini içinde 
barındırıyor. Lüks tüketimdeki büyümede, 
sektörün tamamındaki satışların yarısını üstlenen 
Türkiye’nin üst orta sınıfı, lokomotif olmayı 
sürdürüyor. 

Neden Büyükçekmece?
• Dünyada tüm lüks markalar, kent satışına etki 
etmemesi için büyük outlet merkezlerinin şehir 
dışında olmasını özellikle tercih ediyor.
• Avrupa Yakası’nın hitap ettiği toplam nüfus 9,2 
milyon.
• İstanbul, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve 
ülkeye giren turistlerin dörtte birinden fazlası 
kentin Avrupa Yakası’ndan giriş yapıyor. Kentin 
otellerinin yüzde 90’ı da yine Avrupa Yakası’nda 

bulunuyor. 
• Avrupa Yakası’nda bulunan Atatürk 
Havalimanı, 2013 yılında 51 milyonun 
üzerinde yolcuya hizmet vererek 
uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın 
en yoğun onuncu havalimanı.
• Büyükçekmece lokasyon olarak 
hem D100 karayoluna hem de TEM 
otoyoluna en yakın mesafede. Ayrıca 
araba ile şehir merkezinden ve önde 
gelen alışveriş caddelerinden 30 
dakikalık bir mesafede, erişimi kolay 
bir bölgede. Dolayısıyla hem Anadolu 
Yakası’ndan hem de Avrupa Yakası’nda 
kolay ulaşılabilir konumda.
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Mar Yapı, “G - YOO Inspired by Starck” 
projesini tanıttı!

Dünyanın en ünlü tasarımcıları 
arasında yer alan Philippe Starck’ın 
imzasıyla tanıtılan projenin yatırım 
bedeli 200 milyon TL. 
Miami, Londra, Berlin, St. 
Petersburg, New York, Moskova, 
Paris, Buenos Aires, Hong Kong 
Münih ve Toronto gibi dünyanın 
en önemli metropollerinde imzası 
bulunan yoo markasını G projesiyle 
bir araya getiren Mar Yapı, Basın 
Ekspres yolunda hayata geçecek 
projesine G - YOO Inspired by 
Starck adını verdi.  

Toplam 17.226 metrekare üzerinde yükselecek 
olan G - YOO Inspired by Starck tamamlandığında 
95 bin metrekare alana sahip olacak. Güneşli’de 
çok merkezi bir konumda bulunan G projesi 47 
metrekareden, 113 metrekareye kadar 1+0, 1+1 ve 
2+1 tiplerinde konutları barındıracak. 

Kuzeye bakan daire yok!
Proje tasarımını 
Suyabatmaz 
Demirel 
Mimarlık’ın 
yaptığı G - 
YOO Inspired 
by Starck, 
üçgen tasarımı 
sayesinde gün 
ışığını daha 
fazla alabiliyor. 
Yine üçgen 
tasarımının 
ve projenin 
konumunun 
getirdiği bir 
başka önemli 
detay da, kuzey 
cepheye direkt 
bakan dairesinin 
olmaması. 

İç mekanlarda Philippe Starck imzası
Suyabatmaz Demirel mimarlık tarafından 
tasarlanan bu sıradışı anıtsal kulelerin SPA, 
fitness, çok amaçlı eğlence alanları, açık-
kapalı havuzları, Business Lounge gibi tüm 
ortak alanlar ile satılabilir birimlerin tüm iç 
mimari tasarımları yoo kurucu ortağı ve kreatif 
direktörü Philippe Starck ve ona bağlı tasarım 
ekibi tarafından yapıldı. Bir film yönetmeni gibi 
detaycı bir titizlikle tasarımlarını yaratan Starck, 
dünyada tek düzelikten uzak, hayal dünyasının 
sınırlarını zorlayan tasarımlarıyla tanınıyor. İki 
anıtsal kulenin yükseldiği, en son teknolojinin 
kullanıldığı, YOO Inspired by Starck rezidansları 
ve stillerini sunan G projesinde evinizin lüks 
ortamından ayrılmak zorunda kalmadan her 
ihtiyacın kolaylıkla karşılanabileceği şekilde 
tasarlandı. 

Yurtdışında YOO Inspired by Starck markasını 
takip eden yatırımcılar, markalı konutlar ile 
ilgilenen yerli yatırımcılar, beyaz yaka çalışanlar 
ve tasarıma değer veren insanların şimdiden ön 
talepler için başvurduğu proje 2015 yılının en 



iddialı ve en özel projeleri arasında yer alıyor. 

yoo markası
Phillippe Starck ve uluslararası gayrimenkul 
girişimcisi John Hitchcox tarafından 1999 
yılında kurulan yoo, dünyanın en yaratıcı 
gayrimenkul markalarından biri olma özelliğini 
taşıyor. Philippe Starck, gücünü projelerindeki 
ayrıcalıklı iç mimari tasarımlardan alan 
yoo’nun kurucu ortağı, kreatif direktörü ve 
tasarımcısı. “Kanıtlanmış tasarım dehası” 
olarak adlandırılan Philippe Starck, konut, otel, 
eğlence alanlarında gayrimenkul geliştirirken, 
kullanıcılarının yaşamayı hayal ettikleri 
mekânları yaratmasıyla tanınıyor. 

Philippe Starck: “Türkiye’deki en büyük 
projem için çok heyecanlıyım”
Tasarımları, hayata bakışı ve ayrıcalıklı yaşam 
felsefesiyle her zaman adından söz ettiren 
Philippe Starck, “Türkiye’deki en büyük projem 
için çok heyecanlıyım. Üstelik bu yıl 15. yaşını 
kutlayan yoo markasının da en iddialı projesi 
olacak” derken, Mar Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Münir Özkök de “Dünyanın yaşayan en 
önemli tasarımcılarından biriyle, yeni projemiz 
için çalışmaktan son derece mutluyuz. Birlikte 
Basın Ekspres’in en lüks rezidansını, ulaşılabilir 
fiyatlarla yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplanan ön talep, ilk satış hedefini çoktan geçti
Gerek hizmet anlayışı, gerek inşaat kalitesi, 
gerekse partnerlerinin güvenilirliği ile göz 
dolduran Mar Yapı, aynı Tri G Rotana’da da 
olduğu gibi daha proje lansmanı yapılmadan, 
büyük bir taleple karşılaştı. Daha önceki 
projelerinden ev sahibi olan yatırımcıların, 
Philippe Starck’ın tasarımlarını takip eden veya 
ilk kez ünlü bir tasarımcının yarattığı projeden 
konut sahibi olmak isteyenlerin ön talep için 

başvurmalarıyla, ilk satış hedeflerini şimdiden 
geçti. 

Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, 
bu talep yoğunluğunun kendilerini şaşırtmadığını, 
zaten böyle bir heyecan beklediklerini söylerken, 
aynı zamanda ön talep yoğunluğunun kurumsal 
stratejilerinin doğruluğuna da işaret ettiğini belirtti. 
“Dünyanın çeşitli metropollerinde yer alan yoo 
projelerinin de bazen üç saat ya da bir kaç gün 
gibi hızlı sürelerde tükenmeleri ile ilgili rekorları 
bulunuyor” diyen Özkök, bunlara bir yenisinin de 
İstanbul’da Mar Yapı ortaklığı ile gerçekleştirilen 
G - YOO Inspired by Starck projesinin 
eklenebileceğini de söyledi.

G - YOO Inspired by Starck projesi , Ağustos 
2014 itibarıyla inşaat çalışmalarını başlattı. 
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Konforlu bir yuva için Kağıthane 7000
Genyap tarafından inşa 
edilen ve Kağıthane’nin 
merkezinde konumlanan 
Kağıthane 7000 projesi 
vadi manzarası eşliğinde 
huzur ve konforu bir arada 
sunuyor…

Şehrin merkezinde konumlanan proje 
8 blokta toplam 122 adet daireden 
oluşmaktadır. Projede 90 m2 ile 260 m2 
arasında değişkenlik gösteren 2+1,3+1 
normal daire tiplerinin dışında 3+1, 
4+1 ve 5+1 olmak üzere dubleks daire 
tiplerine de yer verilmiştir. 

Genyap tarafından üretilen dairelerde ankastre 
ocak, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi ve 

mikrodalga fırın paketinden oluşan beyaz eşyalar 
ise standartlar içerisinde bulundurmaktadır.

380 bin TL’den başlayan fiyatlarla…
Haziran 2016 tarihinde teslim edilmesi planlanan 
projede daireler 380.000 tl’ den başlayan fiyatlarla 
satılışa sunulurken hazırlanan ödeme seçenekleri 
ile ev sahibi olmak kolaylaşıyor. Genyap 
tarafından uygulanan esnek ödeme seçenekleri 
anlaşmalı bankaların desteği ile daha cazip bir 
hal alıyor. 

Sosyal tesisler ile 7/24 tatil imkanı…
Aile konseptinin ön planda tutulduğu projede, 
1600 m2 üzerine konumlanan sosyal tesislerde 
bay ve bayanlar için ayrı ayrı tasarlanan kapalı 
havuzlar, fitness salonları ve saunaları ile şehir 
hayatının merkezinde 7 /24 tatil imkanı sunuyor.

Kağıthane 7000, eşsiz vadi manzarasının yanı 
sıra 3300 m2 doğayla iç içe muhteşem bahçesi 
ile huzur dolu bir yaşamın kapılarını aralıyor. 
Şehrin içerisinde fakat şehrin gürültüsünden ve 
stresinden uzak bir doğa hayatının yanında rahat 
ve konforlu bir yaşam sunan projede, çocuk oyun 
parklarından, yürüyüş parkurlarına, kafeteryadan, 
kamelyalara kadar her noktada yeşilin tonlarını 
görmek mümkün. 

Bir adım mesafede…
Şehrin merkezinde E-5 ve E-6 ‘ nın tam ortasında 
konumlanan Kağıthane 7000 projesi, İstanbul ‘ da 
ulaşmak isteyeceğiniz bütün noktalara bir adım 
mesafede… İstanbul’ un göbeğinde Taksim, Şişli, 
Beşiktaş, Levent, Etiler ve Maslak gibi merkezi 
noktalara kolay ulaşım avantajı ile yatırımcıların 
dikkatlerini üzerine çekiyor.



İnşaat ve mimarinin geleceğine yön 
verecek teknolojiler 

üçüncü kez masaya yatırıldı
“Türkiye’nin Dijital Yaşam Koçu” 
Bilkom’un sponsorluğunda 
bu yıl üçüncü kez düzenlenen 
“İnşaat ve Mimaride İleri 
Teknolojiler Semineri”, yerli ve 
yabancı konuşmacıların katılımı 
ile Şişli Radison Blu Hotel’de 
gerçekleştirildi. 
Yapı Bilgi Sistemi (BIM) 
teknolojilerindeki son dönem 
gelişmelerin yanı sıra inşaat 
sektörü ve mimari çalışmalardaki 
başarılı uygulamaların masaya 
yatırıldığı etkinliğe birçok sektör 
temsilcisi 
katılım gösterdi. 

İnşaat mimarlık sek-
töründeki teknolojik 
gelişmelerin enine 
boyuna tartışıldığı “3. 
İnşaat ve Mimaride İleri 
Teknolojiler Semineri”, 
Radison Blu Hotel 
Şişli’de Türkiye’nin 
dijital yaşam koçu 
Bilkom sponsorluğunda 
gerçekleştirildi. Bu yıl “İnşaat Projelerinde Düşük 
Risk, Verimli Süre Yönetimi ve Yüksek Kar” 
başlığıyla düzenlenen etkinlikte, artan rekabet ile 
değişimin süreklilik kazandığı inşaat sektöründe 
ileri teknoloji çözümlerinin zaman ve maliyet 
açısından sağladığı faydalara dikkat çekildi. 

Teknolojiler sektöre ivme katıyor
İnşaat projelerinin farklı süreçlerinde, işveren-

den mimara, 
yatırımcıdan 
tedarikçiye 
tüm taraflara 
hizmet eden 
teknolojilerin 
yaygınlaşması-
na bağlı olarak 
koordinasyonu 

güçlendirerek hata maliyetlerini düşüren sistem-
lerin sektörün gelişiminde yarattığı ivmeye dikkat 
çeken seminer, infoTRON İş Geliştirme Direk-
törü Aydın Özçekiç tarafından yapılan açılış 
konuşmasıyla başladı. 

Özçekiç’in konuşmasının hemen ardından “İleri 
Teknolojinin Dünyadaki Uygulamaları” başlıklı 
bir sunum yapmak üzere kürsüye çıkan Slim 
BIM Genel Müdürü Gábor Gulyás, model-tabanlı 
çözümlerin mimari, inşaat ve yapı sektörünün iş 
yapış biçimlerini son 30 yılda nasıl etkilediğini an-
lattı ve bu alanda doğru bilinen yanlışları masaya 
yatırdı. 

Etkinlikte ayrıca infoTRON tarafından “İnşaat-
ta 3+2 Boyut” ve “İnşaat Sektöründe Değişim” 
başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, PY Uluslar-
arası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Doğançay da “BIM Odaklı Yeni Nesil Proje Yöne-
timi” başlıklı sunumuyla kürsüde yer aldı. 
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Bulvar 216 
muhteşem etkinliklerle açıldı

140 milyon TL yatırımla Özak 
GYO tarafından Ataşehir’in tam 
kalbinde, 46 bin m2 inşaat ve 
5.800 m2 arsa alanında inşa 
edilen yaşam merkezi Ataşehir 
Bulvar 216, 29 Kasım tarihinde 
birbirinden farklı ve iddialı 
etkinlere ev sahipliği yaptı.

Özak GYO’nun yeni nesil mimariye sahip projesi 
Ataşehir Bulvar 216, 29 Kasım’da birbirinden 
farklı etkinliklerle misafirlerini ağırladı.

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Akbalık, alanında örnek teşkil eden yeni projeleri 
Bulvar 216 ile ilgili şunları söyledi: ‘‘Ataşehir 
Bulvar 216, yaşam merkezi olarak yepyeni bir 
konsepte sahip. Burada komşularımızın bir 
yandan günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 
diğer taraftan da evlerine yakın bir ortamda hem 
açık hem de kapalı mekanlarımızda keyifli vakit 
geçirebilecekleri bir alan yarattık. Geleneksel 
AVM mantığının ötesinde tasarladığımız Bulvar 
216, Ataşehir halkının yeni yaşam alanı olacaktır’’ 
dedi.

Ataşehir Bulvar 216’da birbirinden farklı 
ve keyifli etkinlikler
Etkinliklerde mutfak aletleri ile perküsyon şovu, 
ritim grubu performansı, Özgür Şef’in canlı 
mutfak şovu, başarılı müzisyen Ayhan Sicimoğlu 
performansı ve 93 ülkede 3 binin üzerinde 
performans sergileyen Anadolu Ateşi davul ve 
dans şovu yerini aldı.

Birçok farklı ve yeni konsept Bulvar 216’da
Geçmişten günümüze Tad Lokantası(1962), 
sosyal medyanın dahi çocuğu Özgür Alaz’ın 
dahil olduğu ve menüsü Masterchef Murat Bozok 
danışmanlığında hazırlanan ChopStory, Ordu’nun 
efsanesi Neli Pide, Özgür Şef’in çılgın burger 
konsepti Deli Kasap, Özsüt,Roseva Çikolata, 
Paşafırın, McDonald’s ve McD Cafe, Carribou 
Cafe, Cold Stone, O’Learys, Osmanlı ve Türk 
mutfağının çok özel tatlarının sunulacağı Humay 
Restoran, Uzak Doğu mutfağının enfes tatlarının 
yer alacağı Chinese Express& Sushi Express, 
Lavazza, Robert’s Coffee ile Anadolu’nun ilkleri, 
boğazın incisi Bebek Balıkçı, Etiler Harvard Cafe, 
etin en lezzetlisi Gelik Restoran, The Hunger 
Restoran ve yanı sıra projenin sürprizlerinden 
olan Avrupa’nın en büyük hamburger zinciri de 
Bulvar 216’da yer alacak gurme markalardan 
sadece birkaçı.

Projede bu gurme yıldızlar 
ile birlikte sıra Dore Müzik, 
D&R, Carrefour Gurme, 
Forum Saat, Bayram Bal 
Elegance Saloon, Doğtaş 
Exclusive, Dry Hill Kuru 
Temizleme& Terzi, Fitlab, 
Gratis, Marin Tobacco, 
Octo Kids Club, Vatan 
Bilgisayar, Watsons 
gibi günlük ihtiyaçların 
karşılanabileceği 
mağazalar mevcut.





40

European Property Awards’ta Türk 
mimarlar ve geliştiricilere ödül yağmuru

Highly Commended sınıfında 
farklı kategorilerde ödüle layık 
görülen pek çok proje ve ofis 
yeraldı.

Mimarlık Ödülleri
• Qent İstinye, toya Gayrimenkul ve İnşaat / 
Architecture Multiple Residence
• Lotus Residences, Koray Yavuzer 
Mimarlık / Best Architecture Multiple Residence
• Zümrüt Hüseyin Erikoğlu Konutu, Efekta 
Mimarlık / Architecture Single Residence
• Park Village, Profil Mimarlık ve 
Dekorasyon / Architecture Single Residence
• Paragon, Gökhan Aksoy Mimarlık / 
Commercial High-rise Architecture
• Forum Çorum Peyzaj Projesi, Türkan 
Erdem Peyzaj ve Tasarım / Commercial 
Landscape Architecture
• Tema İstanbul Showroom Peyzajı, 
Yazgan Tasarım Mimarlık / Commercial 
Landscape Architecture Turkey
• Dosso Dossi Hotels Downtown, B Design 
Mimarlık / Hotel Architecture
• Yeşimtaşı Termal Otel, Efekta Mimarlık / 
Hotel Architecture
• Vogue Hotel Bodrum, M-Ofis Mimarlık / Best Hotel Architecture
• İstanbulMarin, DAP Yapı /Leisure Architecture
• SEED Konser Salonu, NSMH /Leisure Architecture
• Trump Cadde, GAD Architecture / BestLeisure Architecture
• Mistral İzmir Projesi, DNA Mimarlık / Mixed-use Architecture
• Torba Resort Villas & Beach Club, GAD Architecture / Mixed-use Architecture
• Esas Aeropark, Tabanlıoḡlu Architects / Best Mixed-use Architecture
• Bumerang, DAP Yapı / Office Architecture
• İzPark, DÖRE Mimarlık / Office Architecture
• Seba Office Boulevard, Koray Yavuzer Mimarlık / Best Office Architecture
• Bursa Stadyumu, Sözüneri Mimarlık / Public Service Architecture
• T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Binası, Ven Architecture / Public Service 
Architecture
• Bursa Court House Campüs, Sözüneri Mimarlık / Best Public Service Architecture
• Point Bornova, Derinyeşil Mimarlık / Residential High-rise Architecture
• ONS İncek Residences, Yazgan Tasarım Mimarlık / Residential High-rise Architecture
• İconova, Sireci Açarsan İnşaat / Best Residential High-rise Architecture
• NEF 11 Peyzaj Projesi, Türkan Erdem Tasarım / Residential Landscape Architecture
• Forum Kapadokya, ERA Planlama Mimarı Danışmanlık / Retail Architecture
• Keypark, Ven Mimarlık / Best Retail Architecture



İç Mekan Ödülleri
• Edition İstanbul Hotel, Gabellini Sheppard Associates LLP / Best Hotel Interior
• Karamustafaoğlu Evi, Doğru Tasarım Mimarlık / Interior Design Apartment
• Qent İstinye, toya Gayrimenkul / Interior Design Apartment
• Rooms Galata Apartment, B Design / Best Interior Design Apartment
• İstinye House, Koray Yavuzer Mimarlık / Best Interior Design Private Residence
• Mavera Başakşehir, Gönye Proje Tasarım / Interior Design Show Home
• Setup Cafe, B Design /Leisure Interior
• Mocca Cafe, Ongun+Çağlayan Architecture&Design /Leisure Interior
• Dünya Group, Doğru Tasarım Mimarlık / Office Interior
• Kalekent, RSG / Office Interior
• Dardanel Yönetim Binası, Alataş Architecture & Consulting / Best Office Interior
• Valerön Mağazası, Serpil Cerrahoğlu + Fulin Güzeldere / Retail Interior
• Tanca Kids, SKM Projects / Retail Interior

Geliştirme Ödülleri
• Vazo Kule, DAP Yapı / Commercial High-rise Development
• Adam Kule, DAP Yapı / Commercial High-rise Development
• İstanbulMarin, DAP Yapı / Best Commercial High-rise Development
• Maltepe Royal Centre, DAP Yapı / Commercial Renovation/Redevelopment
• Palm City Mersin Alışveriş Merkezi, RETFUND – AERİUM Turkey / Commercial Renovation/
Redevelopment
• İstanbulMarin, DAP Yapı / Development Marketing
• TRİOS 2023, Pulsar İnşaat / Best İndustrial Development
• İstanbulMarin, DAP Yapı / Mixed-use Development
• Zorlu Center, Zorlu Gayrimenkul / Mixed-use Development
• TRİOS 2023, Pulsar İnşaat / Best Mixed-use Development
• Tango Kule, DAP Yapı / New Hotel Construction & Design
• Burgu Kule, DAP Yapı / Best New Hotel Construction & Design
• DAP Vadi, DAP Yapı / Office Development
• DAP Vadi, DAP Yapı / Best Public Services Development
• Sinpaş GYO Bursa Modern, Sinpaş / Residential Development
• Iconova, Sireci Açarsan İnşaat / Residential Development
• KÖY (The Village), Siyahkalem Mühendislik Danışmanlık / Best Residential Development
• Palm City Mersin Alışveriş Merkezi, RETFUND – AERİUM Turkey / Retail Development
• Forum Kayseri Alışveriş Merkezi, Union Investment / Best Retail Development
• KÖY (The Village), Siyahkalem Mühendislik Danışmanlık / Safe Home Award

Gayrimenkul Ödülleri
• Cushman & Wakefield Turkey / Property Consultancy
• EVA Real Estate Appraisal Consultancy / Best Property Consultancy
• EVA Real Estate Appraisal Consultancy / Best Property Consultancy
• Seaside Alanya Real Estate / Real Estate Agent

İstanbulMarin, 
DAP Yapı / Best 

Commercial High-
Rise Development 

ödülünü aldı.
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Anadolu Yakası’nın yükselen yıldızı 
Kartal’da hayata geçirilen 

Gökdeniz Kartal projesinin temeli atıldı
Gülsa İnşaat&Bay Yapı 
Ortaklığı tarafından 
Kartal’ın en gözde 
lokasyonları arasında 
gösterilen Kartal Esentepe 
Mahallesi’nde inşa edilen 
Gökdeniz Kartal’ın temelleri, 
Kartal Belediye Başkanı Op. 
Dr. Altınok Öz’ün katılımı 
ile atıldı. Kartal’ın değişen 
ve gelişen yönüne değinen 
Başkan Öz, “Bölgemiz, 
Gökdeniz Kartal gibi nitelikli 
projelerle yükselişine 
devam ediyor. Hızlı bir 
şekilde ilerlediğine şahit 
olduğum ve bir an önce 
tamamlanmasını beklediğim 
Gökdeniz Kartal projesi, 
bölgemizin kalkınmasına 
büyük katkı sağlayacaktır” diye 
konuştu. 

Gülsa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Satıcı ve Bay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Okyay Ertaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel 
atma törenine çok sayıda arsa sahibi de katıldı. 
Bölgede proje geliştirdikleri için mutlu olduklarını 
belirten Ortaklık, Kartal’a değer katacak farklı 
projeler de hayata geçirmek için çalıştıklarını 
söyledi.  

7 bin 80 metrekare arsa alanı üzerinde 35 bin 
metrekare inşaat alanına sahip bulunan proje,
Bin metrekare sosyal tesis ve 5 bin metrekare 
yeşil alana sahip bulunuyor.  204 konuttan 
meydana gelen Gökdeniz Kartal’ın mimarisi Ömer 
Çamoğlu imzası taşıyor. 70 milyon TL’lik yatırım 
değeri ile inşaatına Mayıs 2014’te başlanan 
projenin, Şubat 2016’da sahiplerine teslim 
edilmesi planlanıyor. 

Yarı olimpik ve çocuk havuzu, fitness, sauna, 

tenis, basketbol, cafe, TV salonu, çocuk parkı, 
yürüyüş parkuru, yaz bahçesi gibi sosyal alanlar 
ile donatılan projede, her daire için bir araçlık 
kapalı otopark alanı da yer alıyor. 26 katlı 
2 bloktan meydana gelen Adalar manzaralı 
Gökdeniz Kartal’da konutların tavan yüksekliği 
3.20 olarak açıklanıyor. 

Metro, deniz otobüsü, E5, sahil yolu, marina, 
adliye, hastane, sinema ve kültür merkezi 
gibi noktalara ortalama 7 dakikalık yürüme 
mesafesinde olan proje; Sabiha Gökçen ve 
Kadıköy’e 15, Boğaz Köprüsü’ne 20, Telekom 
Arena’ya ise 35 dakika uzaklıkta yer alıyor. Eşsiz 
adalar manzarasına karşı yükselen blokları 
ile öne çıkan Gökdeniz Kartal projesi, cazibe 
merkezi olan lokasyonu ile de dikkat çekiyor.

Deniz ve Gök bloklarından oluşan projenin 
Deniz bloğundaki Adalar manzaralı 2+1’lerin 93 
metrekare olanları 438 bin TL’den; 107 metrekare 
olanları 404 bin TL’den; 108 metrekare olanları 
508 bin TL’den; 142 metrekare olanları 671 
bin TL’den; 176 metrekare olanları ise 831 bin 



TL’den başlıyor. Yine aynı blokta yer 
alan 3+1’lerin 170 metrekare olanları 
638 bin TL’den; Adalar manzaralı 176 
metrekare olanları 831 bin TL’den; 
zemin ve bahçe kullanımlı 178 
metrekare olanları 706 bin TL’den; yine 
zemin bahçe kullanımlı dublex olanları 
ise 771 bin TL’den başlayan fiyatlarla 
konut alıcılarına sunuluyor. Gök 
bloğunda yer alan Adalar manzaralı 
1+1 dairelerin ise 84 metrekarelik iki 
farklı seçeneği bulunuyor. Daireler 
332 bin TL’den başlayan fiyatlarla 
satışa çıkıyor. Bu blokta yer alan ve 
alanları 131 ila 176 metrekare arasında 
değişen 2+1’ler 521 bin TL’den 
başlayan fiyatlarla satılıyor. Alanları 
170 ila 178 metrekare arasında 
değişen 3+1’lerin fiyatları ise 671 bin 
TL’den başlayarak 831 bin TL’ye kadar 
yükseliyor. Gökdeniz Kartal’da 4 farklı ödeme 
planı üzerinden ilerleniyor. 

İlk kampanyaya göre yüzde 50 peşin, yüzde 
50 için 52 ay sıfır faiz; ikinci kampanyaya göre 
yüzde 40 peşin, yüzde 60 teslimde banka kredisi 

şeklinde; üçüncü kampanyaya göre yüzde 4 
indirim, yüzde 5 peşin, yüzde 20 teslimde, yüzde 
75 banka kredisi şeklinde ve son kampanyaya 
göre yüzde 7 indirim, yüzde 25 peşin, yüzde 75 
banka kredisi şeklinde ödeme yapılabiliyor. 
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Kanal istanbul, arsa fiyatlarını
 son bir yılda 2 ile 4 kat oranında artırdı

EVA Gayrimenkul Değerleme 
Danışmanlık A.Ş Değerleme 
Uzmanlarından Vildan Kaya, İstanbul 
Boğazı’ndaki gemi trafiğini rahatlatmak 
için Karadeniz ile Marmara Denizi 
arasında yapay bir suyolu açacak 
olan Kanal İstanbul projesinin arsa 
fiyatlarını son 1 yılda 2 ile 4 kat 
oranında artırdığını belirtiyor.

Kamuoyuna “Çılgın Proje” olarak lanse edilen 
Kanal İstanbul’un bittiğinde İstanbul’da iki yeni 
yarımada, yeni bir de ada oluşturacağını belirten 
Kaya, kurulması öngörülen iki kentten ilkinin 
2023 yılına kadar kanalın Marmara Denizi ile 
birleştiği noktada hayata geçirileceğini söylüyor.

Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Kanal İstanbul Projesi’nin açıklanmasıyla birlikte 
bölgenin gayrimenkul yatırımcılarının akınına 
uğradığını söyleyen Kaya, 3. Havalimanı’nın bu 
bölgede konumlandırılması ve Kuzey Marmara 
Otoyolu güzergâhının kanal üzerinden geçmesinin 
bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiğini belirtiyor. 
Kaya, bölgeye ait master plan çalışmaları Çevre 
Şehircilik Bakanlığı tarafından devam ederken 
henüz netleşmiş bir imar planının bulunmamasına 
rağmen, projelerin kamuoyuna duyurulmasıyla 
birlikte Kanal İstanbul çevresinde arazi fiyatlarında 
yoğun talepten dolayı kısa sürede ciddi artışlar 
görüldüğünü vurguluyor. Kaya, araziler imara açılıp 
arsaya dönüştükten sonra fiyatlarının son 5 yılda 
%100’den fazla artış gösterdiğini belirtiyor.
Projenin açıklanmasından sonra tavan yapan arsa 
fiyatlarının son 1 yılda ise 2 ile 4 kat oranında 
artığını belirten Kaya, özellikle Arnavutköy İlçesi’nin 
Bolluca, Haraççı, Boğazköy, Boyalık, Yeniköy ve 
Taşoluk Mahalleleri, Başakşehir İlçesi’nin Kayabaşı, 
Bahçeşehir ve Ziya Gökalp Mahalleleri’ne yatırımcı 
taleplerinin oldukça artığını gözlemlediklerini 
söylüyor.  

Kaya, gayrimenkul yatırımcılarının Bakanlığın 
2014 yılı sonunda tamamlayacağı master plan 
çalışmasını merakla beklediğini de sözlerine 
ekliyor.

Proje “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı” sınırları içinde 
Projenin afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, 

iskânsız ve afet riski altındaki yapıların tasfiye 
edilerek, yeni yerleşim alanı olarak kullanılması 
amacıyla tespit edilmiş 24.475 hektar alana 
sahip “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı” sınırları 
içerisinde yer aldığını söyleyen Kaya, bu 
sınır içerisinde Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, 
Bakırköy, Başakşehir, Esenler, Eyüp ve 
Küçükçekmece İlçeleri’nin yer aldığını belirtiyor.
Kaya, 2018 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülen 
3. Havalimanı Projesi ve 3. Boğaz Köprüsü 
olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı 
yolu ile inşaatı sürmekte olan Kuzey Marmara 
Otoyolu Projesi’nin de bu yapı alanı içinde 
konumlandığını belirtiyor. Kaya, son olarak söz 
konusu bölgede 2014 - 2019 yılları içerisinde 
E-5 Karayolu – TEM Otoyolu – Arnavutköy 
Merkez ve inşaatı sürmekte olan 3. Havalimanı 
alanı istikametindeki metro hattının hizmete 
girmesinin planlandığını da söylüyor.  
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ICI Fabrika ve Yönetim Binası’na
 “Sign of the City” ödülü

Iglo Architects tarafından 
tasarlanan ICI Fabrika ve 
Yönetim Merkezi Binası, 
inşaat ve gayrimenkul 
sektörüne değer katmak 
için Hürriyet gazetesi, EY 
Türkiye ve MIPIM işbirliğinde 
organize edilen Sign of the 
City ödüllerinde “Devam Eden 
Projeler” kategorisinde “En 
İyi Endüstri Yapısı” ödülüne 
layık görüldü… 

Hürriyet gazetesi, EY Türkiye ve MIPIM 
işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve 
rekor sayıda katılım alan Sign of the City ödülleri, 
6 Kasım tarihinde Four Seasons Bosphorus’ta 
düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Iglo 
Architects tarafından Tuzla’da tasarlanan ve 
halen inşaatı devam eden ICI Fabrika ve Yönetim 
Binası, “Devam Eden Projeler” kategorisinde “En 
İyi Endüstri Yapısı” ödülüne layık görüldü.  
Türk inşaat ve gayrımenkul sektöründen büyük 

ilgi görerek 142 farklı projeyle 199 adet başvuru 
alan Sign of the City ödüllerinde Dr.Y.Müh.Doğan 
Hasol’un başkanlık ettiği jüri, 16 kategoride 
toplam 24 projeyi ödüle değer buldu. Yarışmada 
ayrıca 1 proje onur ödülüne, 3 proje de jüri özel 
ödülüne layık görüldü. Sign of the City ödüllerinin 
jürisi, oylama sistemi, kategorileri ve ödül 
töreniyle sektörün en prestijli ödülü haline gelmesi 
ve geleneksel olarak her yıl tekrarlanması 
hedefleniyor.

Iglo Architects 
tarafından 
11 bin m2 
arsa üzerinde 
Terzioğlu 
Holding 
bünyesindeki 
ICI Halıcılık 
için tasarlanan 
binada 
firmanın patchwork ve diğer halı koleksiyonlarının 
üretim birimleriyle beraber, Türkiye ve dünyadan 
sanatçı, tasarımcı ve öğrencilerin çalışabileceği, 
proje geliştirebileceği atölye ve stüdyolar da 
yer alacak. Bu niteliği ve misafir edeceği ünlü 
tasarımcılarla halı sektöründe uluslar arası 
arenada önemli bir atölye-tasarım ve üretim 
merkezi olması beklenen yapı konumlandığı 
Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi’ne de 
mimari ve kentsel çevre anlamında önemli bir 
katkı sağlayacak.



GROHE SPA® F-digital Deluxe artık 
Bluetooth özelliğine sahip

Artık Bluetooth teknolojisi ile 
donatılan GROHE SPA® F-digital 
Deluxe koleksiyonu,  günümüzün 
modern banyolarında en son 
teknolojiye sahip duş ve spa 
deneyimini sunuyor. Bu fonksiyonel 
güncelleme sayesinde GROHE 
SPA® uygulamasını çalıştıran 
geniş yelpazeye yayılmış iOS 
veya Android tabanlı mobil 
cihazlar artık koleksiyonun ışık, 
ses ve buhar modüllerini kontrol 
etmekte kullanılabiliyor. Bluetooth 
teknolojisinin kullanımı ile GROHE 
ev spasının sunduğu olağanüstü 
keyfe ulaşmak daha da kolay hale 
geliyor. 
 
GROHE SPA® F-digital Deluxe modülleri, duş 
deneyimine değer katarken kişiselleştirilmiş bir 
spa ortamı da yaratıyor. Renk terapisi sunan 
ışıklandırmadan sakinleştirici ve rahatlatıcı 
buhara ve kullanıcının en sevdiği ezgilerin 
çalınmasına kadar, GROHE SPA® F-digital 
Deluxe modülleri geleneksel duşu kişisel bir 
sağlık vahasına dönüştürüyor. GROHE SPA® 
F-digital Deluxe kurulumlarını kullananların 
Bluetooth teknolojisinden de faydalanabilmesi, 
Android akıllı telefon, iPod touch, iPhone, iPad ve 
iPad mini’yi kullanarak tüm fonksiyonları kontrol 
edebilmeleri anlamına geliyor. Ağustos ayında 
satışa çıkan yeni Bluetooth birimi, kolaylıkla 

geliştirilebiliyor. Mevcut dijital kontrol paneline 
takıldıktan sonra kullanıcılara tüm katma değerli 
duş fonksiyonlarının kontrol edilmesinde eksiksiz 
özgürlük sağlıyor. 

Yeni Bluetooth 
fonksiyonelliğini 
kullanmaya yönelik 
teknik gereksinimler, 
Bluetooth ünitesi, 2.0 
Bluetooth Baz Ünite 
Kutusu ve GROHE 
SPA® uygulamasını 
çalıştıran bir 
Bluetooth özellikli 
cihazdan oluşuyor. 
Bir reset düğmesi 
ve durum göstergesi 

bulunan 
duvara 
monte 
Bluetooth 
ünitesi, kablosuz Bluetooth 
bağlantısının kopması halinde bir 
güvenli kapatma düğmesine de 
sahip. Cihaz 10 metre sinyal çekme 
mesafesine sahip. 2.0 Bluetooth Baz 
Ünite Kutusu tüm fonksiyonları bir 
araya getiriyor. Işık, ses ve buhar 
modüllerinin yanı sıra güç kaynağı 
ve veri iletişimi için bağlantılar sunan 
kontrol ünitesi duşa istenen tüm 
uygulamaların yerleştirilmesine imkan 
veriyor. 
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Sign of the City Awards’tan 
TMB’ye büyük ödül!

Avcı Architects tarafından 
tasarlanan Ankara’daki Türkiye 
Müteahitler Birliği (TMB) Binası, 
Türk inşaat ve gayrimenkul 
sektörünü teşvik etmek amacıyla 
bu yıl ilk kez düzenlenen Sign of 
the City Awards’ta “En İyi Mimari 
Proje” ödülüne layık görüldü. 

Türk ekonomisinin amiral gemisi haline gelen, 
inşaat ve gayrimenkul sektörüne değer katmak 
için Hürriyet gazetesi tarafından EY Türkiye ve 
MIPIM’in stratejik ortaklığı, GYODER, IMSAD 
ve KONUTDER’in işbirliğiyle bu yıl ilk defa 
düzenlenen “Sign Of The City Awards” ödülleri 
6 Kasım 2014’te Four Seasons The Bosphorus 
Otel’de düzenlenen görkemli bir törenle 
sahiplerini buldu. Avcı Architects tarafından 
tasarlanan Ankara’daki Türkiye Müteahhitler 
Birliği Merkez Binası, “En İyi Mimari Tasarım” 
kategorisinde birincilik ödülünü alarak geceye 
damgasını vurdu. 

Dr. Y. Müh. Doğan Hasol’un başkanlık ettiği 
jüri heyeti, 135 farklı proje ile 200’ün üzerinde 
başvurunun yapıldığı Sign of the City Awards’ta, 
üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden sonra 
16 farklı kategoride, 1 onur ödülü ve 3  jüri özel 
ödülü de dahil olmak üzere, tamamlanmış ve 
devam eden toplam 28 projeyi ödüle layık gördü. 
“Sign of the City Awards”un jürisi, oylama sistemi, 
kategorileri ve ödül töreniyle sektörün en prestijli 
ödülü haline gelmesi ve geleneksel olarak her yıl 
tekrarlanması hedefleniyor. 

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin, Ankara 
Çankaya’daki yeni genel merkez binası için 
düzenlediği davetli proje yarışmasında birinci 
seçilerek inşa edilen binanın Avcı Architects 
imzalı tasarımını benzersiz kılan en önemli 
unsurlardan biri de, yeşil bina teknolojilerini bir 
adım öteye taşıyan termal labirent sisteminin 
Türkiye’de ilk kez bu projede kullanılmış olması. 
Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nı Londra merkezli 
danışmanlık firması Atelier Ten’in yaptığı proje, 
toprak zeminin belli bir derinliğinde yıl boyu sabit 
olan sıcaklığı kullanarak ısıtma ve soğutmadaki 

enerji tüketimini minimize eden labirent sistemi 
başta olmak üzere, bünyesindeki çok çeşitli 
ekolojik uygulamalar sayesinde standart binalara 
oranla yüzde 50’ye yakın enerji tasarrufu sağlıyor 
ve bu nitelikleriyle de Türk inşaat sektörüne 
öncülük yapıyor. 

Sürdürülebilirlik nitelikleriyle LEED Platinum 
sertifikasına sahip olan Türkiye Müteahhitler 
Birliği Binası, geçtiğimiz aylarda da İngiltere’nin 
en prestijli mimarlık ödüllerinden biri olan Building 
Awards 2014’te “Yılın En İyi Uluslararası Projesi” 
ödülüne layık görülmüştü. 

TMB Binası’nın Sürdürülebilirlik Kriterleri
Entegre tasarım: Proje, tasarım çalışmaları 
kapsamında tüm disiplinlerin mimar tarafından 
koordine edildiği, etütlerin, AR-GE çalışmalarının 
yapılarak, Türkiye’deki inşaat ve malzeme 
sektörünün gelişimine katkıda bulunan ve yerel 
malzemelerin kullanımını teşvik eden bir ‘entegre 
tasarım’ örneğidir.

Termal labirent: Yapının en dikkat çeken 
özelliklerinden biri olan termal labirent sistemi 
Ankara’nın tipik iklim özelliği olan gündüz ve 
gece arasındaki sıcaklık farkını kullanarak önemli 
ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor. Termal labirent 
yaz aylarında düşük gece ısısını depolayarak 
gündüz yapının pasif olarak soğutulmasını, kışın 
ise toprak altının öz ısısının kullanılarak yapının 
pasif olarak  ısıtılmasını sağlıyor.
MESH sistemi: Binanın cephesinde kullanılan ve 
paslanmaz çelik malzemeden üretilen mesh (ağ) 
sistemi, güneşe açık yüzeylerde aşırı ısınmayı 
önlüyor ve binanın aldığı gün ışığını optimize 
ediyor.

Mekanik sistemler: Binada kütlesel ısıtma 
ve soğutma sağlayan betonarme döşeme içi 
borular, bina iklimlendirmesinde enerji tasarrufu 
sağlayan “chilled-beam” (soğuk kiriş) sistemi, 
su tasarrufu sağlayan vitrifiye elemanları, sıcak 
su sağlanmasında kullanılan güneş kolektörleri, 
bahçe sulamasında ve tuvaletlerde kullanılmak 
üzere yağmur suyunun toplanması gibi ekolojik 
sistemler yer alıyor.
Elektrik sistemleri: Yapının enerji ihtiyacının 



yaklaşık %5’i bina çatısına yerleştirilecek 
fotovoltaik panellerle karşılanıyor. Binada 
yer alan enerji tasarruflu LED aydınlatmalar, 
binanın fiziksel durumunu kontrol altında 
tutan otomasyon sistemi, gün ışığına 
ve harekete duyarlı aydınlatma seviye 
otomasyonu ve gökyüzünde ışık kirliliğini 
azaltan dış aydınlatma tasarımı binanın 
önemli ekolojik unsurlarını oluşturuyor.
Çevreci peyzaj: Peyzaj tasarımında az su 
tüketen endemik bitkiler tercih edilerek 
bütünsel bir yaklaşım elde ediliyor. Sulama 
gerektirmeyen bitkilerin kullanılacağı yeşil 
çatı sistemi su tasarrufu sağlarken yaz 
aylarında binanın ısınma gereksinimini 
azaltarak enerji tasarrufuna da katkıda bulunuyor. 

Mimari Proje Künyesi:
İşveren: Türkiye Müteahhitler Birliği
Mimari Tasarım: Avcı Architects
Yarışma Süreci Tasarım Ekibi: Selçuk Avcı, Burak 
Ünder, Buşra Al, Markus Lehto
Mimari Uygulama Projesi Tasarım Ekibi: Selçuk 
Avcı, Burak Ünder, Tayfun Aksoy, Büşra Al, 
Begüm Tırpancı, Ufuk Berberoğlu, Cem Fırat 
Bayır, Berkin Lale, Berkan Çelik, Atılım Yılmaz
İnşaat Süreci Mimari Kontrollük Ekibi: Selçuk 
Avcı, Burak Ünder, Deniz Nar, Begüm Tırpancı, 
Buşra Al, Tuğba Öztürk, Hürsel Sarıdağ
Proje Yönetimi ve İnşaat Kontrollüğü: IMS 
Mühendislik Danışmanlık
Sürdürülebilirlik Danışmanı: Atelier Ten
İç Mekan Tasarımı: Avcı Architects
Peyzaj Tasarımı: Arzu Nuhoğlu Peyzaj Tasarım

Yerel Mimar: Tek Mimarlık
Ana Yüklenici Firma: Mesa Mesken Sanayii
Statik Proje: Ural Mühendislik
Mekanik Proje: Okutan Mühendislik
Elektrik Proje: Yurdakul Elektrik
İksa: İksa Mühendislik
Altyapı Projeleri: Kadim Mühendislik
Yangın Güvenliği: Karina Tasarım
Akustik Projeleri: Mezzo Tasarım
Leed Danışmanı: TURKECO İnşaat ve Enerji Ltd. 
Şti.
Yönlendirme: Murat Dorkip
Mobilyalar: Nurus
Yapım Türü: Betonarme
Lokasyon: Ankara
Proje Başlangıcı: 2011
İnşaat Bitimi: 2013
Arsa Alanı: 1295 m2
İnşaat Alanı: 7138 m2
Fotoğraflar: Yunus Özkazanç
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Uptown İncek FOTOMOGAN finali 
komşuları da buluşturdu

Ankara’nın göl ve orman manzaralı 
projesi Uptown İncek Konutları’nın 
düzenlediği FOTOMOGAN fotoğraf 
yarışmasında ödüller sahiplerini 
buldu.

Mart ayında başlayan ve fotoğraf sanatçılarından 
büyük ilgi gören FOTOMOGAN fotoğraf 
yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu. 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) 
onaylı yarışmayı hayata geçiren Uptown İncek 
konut projesinin satış ofisinde düzenlenen ödül 
törenine, yarışmada dereceye girenler, aileleri ve 
projeden konut alan ev sahipleri katıldı.
Uptown İncek projesi ortaklarından Emre Katırcı, 
“Başkent’in denizi” olarak da bilinen Mogan gölünden 
ilham alarak düzenledikleri fotoğraf yarışmasının 
amatör ve profesyonel çok sayıda fotoğrafçının ilgisiyle 
karşılandığını ifade ederek, “Mogan, Ankaralılar’ın 
stresten uzaklaşıp, nefes alabileceği en önemli 
yerlerden biri. Uptown İncek de Mogan gölünün tüm 
güzelliklerine karşı inşa edilen bir proje. Konutlarımızda 
yaşamını sürdürenler pencerelerinden baktığında 
gölün güzelliklerini izleyebilecek. Bu güzelliği Mogan’ı 
tanımayan, bilmeyen ya da güzelliklerinin farkında 
olamayanların da görebilmesini istedik. Bu istekle 
ortaya çıkan FOTOMOGAN fikri oldukça dikkati çekti” 
dedi.
Yarışma sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklandığını 
hatırlatan Katırcı, şunları söyledi:
“Bugün FOTOMOGAN yarışmamızda dereceye 
giren fotoğraf sahiplerine ödüllerini takdim etmek için 
bir araya geldik. Yarışmamıza katılarak muhteşem 
görüntülere imza atan tüm fotoğrafçılara teşekkür 
ediyoruz. Dereceye giren fotoğraflarımız satış 
ofisimizde sergilenecek.”

Yarışmada birinci olan Burak Tiryakioğlu 
2 bin 500 TL değerinde, ikinci Osman 
Bukan Filiz bin TL değerinde ve üçüncü 
Serkan Mutan 500 TL değerinde hediye 
çeki kazanırken, mansiyon ödülüne değer 
görülen Ali Haydar Ceylan ise 250 TL 
değerinde hediye çekinin sahibi oldu.
Eseri sergilemeye layık görülen 25 eser 
sahibi ise katılım belgelerinin yanı sıra kitap 
çeki kazandı.

Konut sahipleri bir ilkle karşılaştı
Düzenlenen ödül törenine projeden ev 
alanlar da katılınca, Uptown İncek’te 
komşular şimdiden tanışmış oldu.
Konut sahiplerine teknik bilgiler veren 
Uptown İncek Satış Direktörü Evren Acar, 
genelde ev alanların proje bitene kadar 
bir bilgi almadığını, düzenlenen teknik 
toplantıyla Uptown İncek’in bir ilki hayata 
geçirdiğini belirtti.
Projenin şuanda yüzde 60 civarında 
tamamlandığını vurgulayan Acar, “Günlük 
250 işçi şantiye sahamızda çalışıyor. Harçlı 
imalat, yani kaba inşaatın yüzde 90’ını 
tamamladık. Şu sıralar dış cephe işlerini 
hayata geçiriyoruz. Daire içlerinde ise tüm 
alçı imalatları tamamladık. Şuanda asma 
tavanlar yapılıyor” diye konuştu.
Doğrama montajları ve mantolama 
mineralleri kaplama işinin de Kasım ayı 
sonuna kadar tamamlanacağını belirten 
Acar, “Peyzaj projemiz de bu ay içinde 
tamamlanıyor. Çevre düzenleme işleri ise 
Mart ayı itibariyle başlayacak. Hedeflerimiz 
doğrultusunda ilerliyoruz” ifadelerini 
kullandı.



Ev almadan önce psikolojinizi düşünün

Uzun yıllar kira ödeyenlerin iste-
diği tek şey bir an önce kendi 
evlerine sahip olabilmek. Bu ha-
yali gerçekleştirmek isteyenlerin 
çoğu çareyi banka kredilerinde 
buluyor. Maddi yük ve ipotek altı-
na alınan uzun yılların insanların 
psikolojilerini bozabileceğine 
dikkat çeken uzmanlar, yağmur-
dan kaçarken doluya tutulmama 
hatırlatmasında bulunuyor.

Kirada oturan kişilerin her an ev  sahibi  
tarafından çıkarılma  riski  ile  karşı  karşıya 
olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Üsküdar 
Üniversitesi Etiler Polikliniği Psikiyatri Uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel, bu durumun 
kaygıyı yükselttiğini söyledi. 

Maddi külfet ruh sağlığını etkiliyor!
Günümüzde ev sahibi olmanın maddi külfetler 
altına girmeyi gerektirdiğine dikkat çeken Yrd. 
Doç. Dr. Alper Evrensel, bu külfetin  doğurduğu 
kaygıların olduğunu belirterek terazinin iki 
kefesine iki durumu koyan kişilerin tercihini daha 
çok ev almaktan yana kullandıklarını dile getirdi. 
Psikiyatri Uzmanı Yrd.Doç. Dr. Alper Evrensel, ev 
almadan önce ince eleyip sık dokumak gerektiğini 
hatırlatarak ruh sağlığının bozulmaması için şu 
uyarılarda bulundu:
Ev alma kararını vermeden önce ruhsal olarak 
buna hazır olmak ve etraflıca konuyu analiz 
etmek gerekmektedir. Zira altına  girilen  maddi  
yük  ve  ipotek  altına  alınan 10-15 yıllık zaman 
insanların psikolojilerini bozabiliyor.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın!
Ev satışı ile ilgili piyasada sürekli çok cazip 
gibi görünen kampanyalar görülmektedir. Bu 
kampanyaların hedef kitlesi kirada oturmaktan 
bunalmış, sıkıntılı, kaygılı hatta depresyonda 
olan kişilerdir. Bu kişilerin karar verme becerileri 
önemli ölçüde bozulmuş olabilir. 

Kampanyanın büyüsü ani karar vermeye 
neden olabilir!
Kampanyanın büyüsüne kapılarak tezcanlı 
şekilde acele karar verilebilir. Ardından uzun  

yıllar kredi ödeme, bu süreçte işsiz  kalma  
endişesi  gibi  kaygılar ve sorunlar ortaya çıkabilir.  
Kredinin  ödenememesi  nedeniyle  icraya  
düşme, boşanma hatta intihar gibi çok olumsuz 
sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

Fazla cesaret telafisi zor hatalara neden 
olabilir!
İnsanların kampanyalar karşısında çok daha 
bilinçli ve dingin bir ruh hali ile hareket etmesi 
gerekmektedir. Eğer aşırı cesaretli bir ruh 
hali farkediyorlarsa mutlaka bir psikiyatriste   
müracaat  etmelidirler.  Bu  ruh  halindeki  kişler  
kendi  durumlarının  farkında  olmayabilirler.  Bu  
durumda  ise  ev  almak  isteyen kişinin yakınları 
gerçeği daha net değerlendirebilir. 

Maddi imkân ve gerçeklerle bağdaşmayan 
bir adım atılma 
arefesinde 
olunduğu fark 
edilirse de devreye 
mutlaka psikiyatri 
hekimi girmelidir. 
Tedavi  sonrasında 
kişi daha ayakları 
yere sağlam 
basan şekilde 
davranacaktır.
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Isı yalıtımında yeni bir dönem başlıyor
XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri 
Derneği Başkanı Emrullah 
Eruslu, Hükümetin dün açıkladığı 
10. Kalkınma Planı-Öncelikli 
Dönüşüm Programları Eylem 
Planı’nda Enerji Verimliliği 
bölümünde yer alan, binalarda 
ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu 
öngörülerinin, binaların enerji 
verimliliği için çok önemli ve 
sevindirici bir gelişme olduğunu 
açıkladı. Eruslu, Türkiye’de 16 
milyon yalıtımsız bina nedeniyle 
her yıl oluşan 10 milyar dolarlık 
zararın bu eylem planının 
uygulanması ile azalacağına 
vurgu yaptı.  

Eruslu, Eylem planı ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada “Enerjisinin yüzde 75’ini ithal 
eden ülke olarak artan enerji ihtiyacının 
karşılanması ne kadar önemli ise de 
tasarruf yolu ile kazanılacak potansiyel 
enerji miktarı bir o kadar önemli. 
Ülkemizde yalıtımsız binaların sayısı 16 
milyona ulaşıyor. Bu da mevcut binaların 
yüzde 85’inin yalıtımsız olduğu anlamına 
geliyor. Yalıtımsız binalar yüzünden 
enerjimizi boşa harcıyoruz ve her yıl bunun ülke 
ekonomisine bedeli 10 milyar doları buluyor. Yeni 
eylem planı ile bu binaların ısı yalıtımı konusunda 
teşvik edilmesi, vatandaşın bilinçlendirilmesi ve 
kamu binalarındaki iyileştirmeler ile büyük oranda  
enerji kaybının önüne geçilmesini sağlayacak” 
dedi.

Hükümetin dün açıkladığı plan ile bu kayıpla 
mücadele ve enerji tasarrufu konusunda büyük 
bir adım atıldığını belirten Eruslu, “Binalarda ısı 
yalıtımının öncelikli plana alınması umut vericidir. 
Yeni  plan binalarımıza enerji verimliliğinde çağ 
atlatacak” diye konuştu.

Planda, özellikle binalara yalıtım için teşvik ve 
kamu binalarında enerji harcamalarının yüzde 
10 azaltılması gibi hedeflerin Türkiye’de yeni bir 
dönemi başlatacağını belirten Eruslu, “Sektör 
olarak Türkiye’de bu yalıtım seferberliğine tüm 
sanayicilerimiz ile hazırız” diye belirtti. Vatandaşın 
da bu konuda bilinçlendirilerek ve  teşvik edilerek,  

Türkiye’nin verimlilik hedeflerine ulaşmasında 
seferberliğin birer paydaşı olacağına dikkat çekti.

Eylem planında enerji verimliliğinin 
artışı için ısı yalıtımı konusunda 
öngörüler şöyle:

- 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji 
tüketiminin, 2012 yılı baz alınmak suretiyle 
belirlenecek göstergeler düzeyinde ve verimlilik 
artışı uygulamaları ile yüzde 10 düşürülmesi,

- Çeşitli finansman yöntemleriyle kamu 
binalarındaki enerji verimliliği yatırımlarının 
yaygınlaştırılması,
 
- Yalıtımı düşük ve/veya yetersiz yalıtıma sahip 
eski binalarda, binayı çevreleyen dış yapı zarfının 
ve ısıtma sistemlerinin yürürlükteki standartları 
sağlayacak şekilde ısı yalıtımlı niteliğe 
dönüştürülmesi...



Teamfores’ten akıllı ve bütüncül 
ofis tasarımı

Mimari ve iç mimari tasarımı 
TeamFores Mimarlık tarafından 
yapılan Bener Hukuk Bürosu, bina 
yapısı, iç mekan dekorasyonu, kul-
lanılan sistemler, yenilikçi uygu-
lamalar ve dış cephe tasarımıyla 
fonksiyonel tasarımın en başarılı 
örneklerinden biri olarak kullanı-
ma açıldı. 

Mimar Serter Karataban tarafından Gökbilimci 
Johannes Kepler’ın “Doğa, sadelik ve bütünlüğü 
sever” sözünden ilham alınarak tasarlanan Bener 
Hukuk Bürosu, 960 m2 toplam inşaat alanı ve 
2.230 m2 iç mekanıyla Balmumcu Itri Sokak’ta 
yer alıyor. Profesyonel hayatın zorluğu, sıkıcı 
ofis ortamları ve kapalı alan atmosferinin verdiği 
verimsizliğe karşı tasarlanan ofis, her köşesinden 
izlenebilen İstanbul Boğazı manzarası ve açık 
alanlarıyla ayrıcalıklı bir çalışma ortamı sunuyor. 
Otoparkından çatısına kadar yeşille iç içe olan 
ofisin, garaj ve garaj üstündeki yeşil kıvrımlardan 
oluşan saçakları da doğayla bütünleşik bir atmos-
fer sağlıyor. 

Yapının konumu itibariyle ağırlıklı olarak batı 
ve güney cephelerinin manzaraya hakim ol-
ması, güneş ışınlarının kontrol altına alınmasını 
sağlamış. Aksi halde güneş ışınlarının direkt 
gelmesi çalışanları rahatsız edebilir ve bu ihtimal 
karşısında manzarayı görmezden gelmek gere-
kebilirmiş. Bu kabul edilemez durumun karşısında 
CTB uygulamasına başvurularak, Türkiye’nin bu 
çaptaki ilk büyük CTB sistemi uygulanmış. Basit 
ve kolay kullanımlı güneş kırıcılarla güneşten 
etkilenmeden manzaranın rahatlıkla izlenmesi 
sağlanırken, binanın orta giriş kotu üzerindeki 
çıkmalar ile monoblok görüntüsünün de algısı 
güçlendirilmiş. 

Yalın, fonksiyonel, akıllı ve bütüncül iç 
mimari tasarım...
Mimarisinde gösterilen hassasiyet ve unsurların iç 
mimari tasarımında da yol gösterici olduğu Ben-
er Hukuk Bürosu iç mekanları, binayı tanımanın 
verdiği avantajla çok kısa sürede tamamlanmış. 
Her cephenin ayrı ölçüde bir detayı ve her deta-
yın ince, zarif bir bağlantı noktasının olduğu iç 
dekorasyonda, kullanılan doğramaların 36 mm’lik 
görüntüde olabilmesi için özel tasarım profiller 
yaptırılmış. Doğramaların zeminle birleştiği nok-
talarda yakalanılan 60 mm’lik toplam görüntü, 50 
mm süpürgelik ve 10 mm fuga detayı ile tama-
mlanmış. Tavanlardaki birleşimlerde yine 10 mm 
fuga detayının kullanıldığı iç mekan tasarımında 
tüm mobilyalar, Bener Hukuk ve Danışmanlık şir-
ketinin çalışanlarına özel olarak dizayn edilmiş. 
Mobilyaların üzerindeki deri kısımların paneller-
le birleştiği yerlerde özel eloksallı 1.2 mm’lik 
alüminyum profillerin kullanıldığı iç mekan deko-
rasyonunda aynı profiller, dayanıklılığı arttırmak 
için açıktaki tabla ve cumbalarda da kullanılmış. 
Mobilya, masa ve iç mekan bölücü sistemlerinde 
kullanılan renklerin ve profil kalınlık oranlarının 
aynı seçilmesi, binanın bütünüyle estetik bir 
uyum yakalamış. Duvarların tümünde kullanılan 
iğne deliği kamera ile çekilmiş siyah-beyaz deniz 
temalı fotoğraflar ise bina sahiplerinin deniz ve 
denizcilik tutkusunun hoş bir yansıması olarak 
düşünülmüş. 
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Endpoint ile hayat artık first class
Ayrıcalıklı dünyası ile Ankara’nın 
yaşam standartını değiştirecek 
konut projesi Endpoint, satış 
ofisinde düzenlenen şık bir davet 
ile lansmanını gerçekleştirdi. 

Ankara’nın önde gelen iş adamlarının ve seçkin 
isimlerinin katıldığı davette 34 kat ve 109 
konuttan oluşan ve Yumrutepe mevkiinde yer 
alan butik proje davetlilere tanıtıldı. Endpoint 
modern, kompakt ve işlevsel bir yaşam alanı 
sunarken, güzellik salonu, çocuk bakımı, 
çocuk oyun odaları, şöfor odalarının yanı 
sıra  playstation ve karaoke odaları ile de fark 
yaratıyor. Hem çevre düzenlemesi hem de 
bina içi tasarımıyla şık ve güvenilir bir atmosfer 
sağlayan Endpoint,  sizlere evinizde otel 
konforu sağlıyor. Gökhan Aksoy ve Neşet Güne 
tarafından tasarlanan mimarisiyle trendleri takip 
etmeyi değil yeni bir trend yaratmayı amaçlayan 
proje müştrilerini değil misafirlerini bekliyor.

Şehri ayaklarınızın altına seren manzarası ile gün 
doğumundan gün batımına tüm anların keyfini 
en iyi şekilde yaşamak isteyenlerin yeni adresi 
Endpoint ayrıcalıklı hizmetleri ile Ankara’ya yeni 
bir soluk getiriyor.
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Dünya devleri Cannes’da
Türkiye yatırım ortamını tartıştı

Alışveriş Merkezleri ve 
Yatırımcıları Derneği  (AYD) 
ve MAPIC Fuarı Türkiye 
Temsilcisi Alkaş’ın birlikte 
organize ettiği, açılış 
konuşmasını TC Maliye 
Bakan Yardımcısı Abdullah 
Erdem Cantimur’un 
gerçekleştirdiği “Türkiye’ye 
Doğrudan Yatırım 
Potansiyeli” adlı panel, 
bugün sabah saatlerinde 
fuar alanı içinde yer alan 
Champs-Elysees salonunda 
gerçekleştirildi. Bir gün önce 
Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları 
Derneği’nce Majestic Barriere 
Hotel’de düzenlenen akşam 
yemeğinde ise; uluslararası 
yatırımcılar, Türk yatırımcı ve 
perakendeciler bir araya gelme 
fırsatı buldu.

Fransa – Cannes’da gerçekleşen ve yarın 
sonlanacak dünyanın en büyük gayrimenkul 
ve perakende buluşması MAPIC 2014, bugün 
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD) ve MAPIC Fuarı Türkiye Temsilcisi 
Alkaş’ın birlikte organize ettiği “Türkiye’ye 

Doğrudan Yatırım Potansiyeli” adlı panele ev 
sahipliği yaptı. Açılış konuşmasını TC Maliye 
Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur’un 
gerçekleştirdiği panelin moderatörlüğünü ise; 
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
Başkanı Hulusi Belgü yaptı. Panelde “MULTI 
CEO – Jaap Blokhuis, Corio NV CEO - Gerard 
Groener ve TC Başbakanlık Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı Daire Başkanı Arda Ermut 
konuşmacı olarak yer aldı.  

TC Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem 
Cantimur oturum konuşmasında; Avro 
bölgesinde krizin ve istihdam probleminin halen 
devam ettiğini, Türkiye’nin ise gerçekleştirdiği 
yapısal reformlarla  krizlere karşı çok daha 
dayanıklı bir ülke haline geldiğini ifade etti. 

Konuşmasında; kriz 
sürecinde özel sektöre 
verilen desteklerin 
önemine dikkat çeken 
Cantimur, 6 bölgede 
yatırımcıların kurumlar 
vergilerinin %2’ye kadar 
düşürüldüğünü, istihdamı 
arttırmak amacıyla sigorta 
prim desteği verildiğini de 
sözlerine ekledi. Türkiye’nin 
birçok ülke için model bir 
ülke olduğunu belirten 
Cantimur, Türk insanın 
müteşebbis ruhunun 
krizlerin atlatılmasında etkili 



olduğunun da 
altını çizdi. 
TC Maliye 
Bakan 
Yardımcısı 
Abdullah Erdem 
Cantimur’un 
ardından 
söz alan 
Başbakanlık 
Yatırım Destek 
ve Tanıtım 
Ajansı Başkan 
Yardımcısı 
Arda Ermut ise 
özellikle son 11 
yılda Türkiye’de 
yaşanan büyük 
değişime 
vurgu yaparak 
Başbakanlık 
Yatırım Destek 
ve Tanıtım 
Ajansı’nın faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.  
Türkiye Ekonomisine ait rakamları katılımcılarla 
da paylaşan Ermut, 2002’ye kadar siyasi 
iktidarların ortalama ömürlerinin 17 ay olduğunu 
dikkat çekti ve Ak Parti iktidarının 140 aydır 
devam ettiğini belirterek siyasi istikrarın önemini 
vurguladı.

AYD Başkanı Hulusi Belgü moderatörlüğünde 
gerçekleştiren “Türkiye’ye Doğrudan Yatırım 
Potansiyeli” konulu panelde “MULTI CEO’su 
Jaap Blokhuis ve Corio NV CEO’su Gerard 
Groener de, Türkiye’de yatırım yapmış olmaktan 
duydukları memnuniyeti ve bundan sonra da 

sektörün gelişmesine engel olabilecek yasal 
düzenlemelerin olmaması halinde yatırımlarına 
devam etmek istediklerini ifade ettiler. Her iki 
panelistte Türkiye’nin tüm Avrupa ülkelerinden 
çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu 
belirterek,  Türkiye’nin genç nüfusuna da 
özellikle dikkat çektiler… 

AYD’nin düzenlediği akşam yemeğine 
uluslararası firmaların ilgisi yoğundu
Majestic Barriere Hotel’de Alışveriş Merkezleri 
ve Yatırımcıları Derneği (AYD)  düzenlediği 
akşam yemeğinde ise; uluslararası yatırımcılar 

ile Türk yatırımcı ve perakendeciler 
bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişinin 
bir araya geldiği akşam yemeğine 
uluslararası birçok firmanın temsilcisi 
ve basın mensupları da katıldı. Yemek, 
Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği 
Başkanı Hulusi Belgü’nün, misafirlere 
AYD ve Türk perakende sektörüyle ilgili 
bilgiler verdiği hoşgeldiniz konuşmasıyla 
başladı. Başkan Belgü sonrasında 
söz alan TC Maliye Bakan Yardımcısı 
Abdullah Erdem Cantimur gecede 
yaptığı konuşmasında özellikle son 
yıllarda Türkiye’de yaşanan büyük 
değişime vurgu yaparak, Türkiye’nin 
daha stabil ve krizlere çok daha 
dayanıklı bir ülke haline geldiğini belirtti. 
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Gayrimenkul sektörünün öncülerinden 
Vestel standına büyük ilgi

Vestel, ülkemizin 
amiral gemisi 
haline gelen inşaat 
ve gayrimenkul 
sektörünün 
gelenekselleşme 
hedefiyle yola 
çıkan yarışması 
Sign Of The City’de 
ayrıcalıklı mutfak 
ürünlerini sergilediği 
standı ile yer aldı. 

Vestel, standında yer alan 
çarpıcı mutfak ürünleriyle 
gayrimenkul sektörünün öncü 
isimlerinden Ağaoğlu Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ağaoğlu’nun da 
dikkatini çekti. Ağaoğlu, standı ziyaret ederek; 
Vestel ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Türkiye ekonomisinin en etkin büyüme 
alanlarından biri olan gayrimenkul sektörünün 
gelişmesine katkı sağlayan böyle bir yarışmanın 
ülkemizde gerçekleşmesinin olumlu bir gelişme 
olarak değerlendirdiklerini belirten Vestel Ticaret 
A.Ş Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Ergün Güler yarışma ile ilgili şunları 
söyledi: 

“Sign Of The City gibi yarışmalar sektördeki 
projelerin görünürlüğünü artırarak; sektörün 
gelişim alanlarının daha kolay fark edilmesini 
sağlamak açısından büyük önem taşıyor. 
Gayrimenkul sektöründe ileriye doğru atılan her 
adım doğrudan dayanıklı tüketim sektörünün 
gelişimine ivme kazandırıyor. Vestel olarak 
elektronik, beyaz eşya ve LED aydınlatma 
ürünlerimizle yeni kurulan ev ve ofisleri 
Vestellendirmek için çalışıyoruz.”

Vestel yeni ankastre serisiyle teknoloji 
ve doğallığı bir araya getirdi
Türk inşaat ve gayrimenkul sektörüne değer 
katmak amacıyla inşaat ve gayrimenkul 

projelerinin ödüllendirildiği Sign Of The City 
Yarışması’nın sponsorları arasında yer alan 
Vestel, standında Davlumbaz, Ocak ve Fırın’dan 
oluşan Rustik Ankastre Mutfak Serisi ve Çok 
Bölmeli Entegre Soğutucusunu sergiledi.

Kır yaşamının doğallığını ve huzurunu mutfaklara 
taşıyan Rustik Ankastre Serisiyle dikkat çeken 
Vestel, ürünlerin kolay temizlenebilme özelliği ve 
farklı ihtiyaçlara uygun pişirme opsiyonları ile de 
fark yarattı.  Rustik Serisi ankastre ürünler krem 
renginin sade şıklığı ile de mutfakları göz alıcı 
hale getiriyor. 

Vestel’in standında yer alan Türkiye’nin en geçiş 
hacimli Exclusive serisi el yapımı buzdolabı 
göz kamaştırdı. Çok Bölmeli Entegre Soğutucu,  
paslanmaz çelik yüzeyi ile kolay kullanımı, şıklığı 
ve hijyeni bir arada sunarken; kullanıcılarına 
uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyor. Exclusive 
6D, çok amaçlı soğutma, dondurma ve saklama 
bölmeleri ile farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. 
Ürün, İç aydınlatmaları, kullanımı kolaylaştırılmış 
çekmeceleri, çekmeceli şişe rafları ve nemli 
saklamaya ayarlanabilir gıda bölmesi ile de 
kullanım kolaylığı sağlıyor.
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TEB’de konut kredisi faizi 
%0,85’e düştü 

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut 
kredisi için yeni bir kampanya 
başlattı.  “Kışın sıcak yuvanıza TEB 
ile girin” kampanyası kapsamında 
TEB, konut kredi faizlerini yüzde 
0,85’e kadar düşürdü. Böylece 
TEB, konut kredilerinde en uygun 
fiyatlama ile kredi veren bankalardan 
biri haline geldi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı 
kampanya ile ev sahibi olmak ya da 
konuta yatırım yapmak isteyenler için 
kredi faiz oranını %0,85’e düşürdü. “Kışın 
sıcak yuvanıza TEB ile girin” kampanyası 
kapsamında; TEB konut kredilerini 120 ay vadeye 
kadar yüzde 0,85’e indirdi. Bu yeni konut kredisi 
faiz oranları ile TEB, konut kredilerinde en uygun 
fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri haline 
geldi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel 
Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları söyledi: 
“’Kışın sıcak yuvanıza TEB ile girin’ kampanyamız 
kapsamında tüm müşterilerimize, yüzde 0,85’ten 
başlayan oranlarla konut kredisi faizi imkanı 
sunuyoruz. Aynı zamanda tüm müşterilere 
ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları 
oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için 
önemli olan müşterinin bütçesine ve ihtiyacına 

göre kendisini zora sokmayacak en uygun 
çözümü üretmek.”

Maaşlı çalışanlara 3 saatte kredi sonucu 
Bununla birlikte TEB müşterilerine evraklarını 
tamamlar tamamlamaz 3 saat için de kredisi 
başvuru sonucunu bildiriyor. Konu ile ilgili 
olarak Gökhan Mendi, “Kampanya ile sadece 
faiz oranını düşürmekle kalmıyor, konut 
kredisi kullanmak isteyen müşterilerimize 
kredi talebi sonuçlanma süresiyle ilgili de 
kolaylık sağlıyoruz. Örneğin, maaşlı çalışan 
müşterilerimize özel olarak, gerekli evrakları 
tamamlamaları durumunda 3 saat içinde kredi 
sonucunu verebiliyoruz” dedi. 
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Şişecam’ın 29’uncu Cam Sempozyumu 
22 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti

Şişecam Topluluğu’nun bu yıl 
29’uncusunu düzenlendiği “Cam 
Sempozyumu” üniversitelerin 
işbirliğiyle Kadir Has Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.  Ana teması “Cam ve 
Cama Değer Katan Kaplamalar” olarak 
belirlenen sempozyum, aralarında 
yurtiçi ve yurtdışındaki 22 üniversiteden 
54 akademisyenin yer aldığı toplam 400 
katılımcıyla düzenlendi.
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Kırman, sempozyumun açılışında 
yaptığı konuşmada, Topluluğun bugün 
yaklaşık 20 bin çalışanıyla 13 ülkede 
üretim yapan küresel bir oyuncu haline 
geldiğini belirterek, “2020 vizyonumuz 
doğrultusunda dünyadaki en büyük cam 
üreticisinden biri olmayı hedefliyoruz. 
Bu hedefe giden yolda ise Ar-Ge 
yetkinliğimizi daha da geliştirmek 
büyük önem taşıyor” dedi. 

Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme 
Başkanlığı’nın bu yıl 29’uncusunu düzenlediği 
“Cam Sempozyumu”, 7 Kasım 2014 tarihinde 
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde “Cam 
ve Cama Değer Katan Kaplamalar” teması ile 
gerçekleştirildi. Paralel oturumlarla birlikte 47 
bildirinin paylaşıldığı sempozyum, yurtiçi ve 
yurtdışındaki 22 üniversiteden 54 akademisyenle 
birlikte toplamda 400 katılımcıyla gerçekleştirildi.  

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan 
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, temelleri 1934 
yılında ülkenin temel cam ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla atılan Şişecam’ın bugün yaklaşık 20 
bin çalışanıyla 13 ülkede üretim yapan küresel 
bir oyuncu haline geldiğini belirterek, “2020 
vizyonumuz doğrultusunda dünyadaki en büyük 
cam üreticisinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu 
hedefe giden yolda ise Ar-Ge yetkinliğimizi daha 
da geliştirmek büyük önem taşıyor. Bu amaçla 
1976 yılında temelleri atılan kurumsal Ar-Ge 
faaliyetlerimizin altyapısı ve insan kaynakları, 
bu yıl faaliyete geçirdiğimiz, ülkemizin cam 

alanında en büyük 
ve en kapsamlı 
Ar-Ge merkezi olan 
Şişecam Bilim ve 
Teknoloji Merkezi ile 
birlikte nitel ve nicel 
olarak büyüyüp 
güçlenecektir.”

Cam sektörünün 
geleceğinin 
belirleyicisi yeni 
ve daha ileri 
teknolojilere dayalı 
inovatif ve katma 
değeri yüksek 
ürünler olduğuna 
dikkat çeken Kırman, 
“Düzcamın, optiksel, elektriksel, mekanik, 
kimyasal ve dekoratif özelliklerinin değiştirilmesi 
ile oluşan dünya kaplamalı camlar pazarı 21 
milyar dolara ulaştı. 2015-2019 arası yaklaşık 
yüzde 9 büyümesi beklenen bu pazarda, 
yenilikler ancak araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri yoğun olan şirketler tarafından değere 
dönüştürülebilmektedir“ dedi.

Üniversite-Sanayi işbirliği
Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme 
Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ise yaptığı 
konuşmada, bu yıl 29’uncusu düzenlenen 
Cam Sempozyumu’nun özellikle son yıllarda 
ulusal ölçekte cam ve cama değer katan 
bütün alanları kucaklayan bilim insanlarının 
buluştuğu bir platforma dönüştüğünü ifade etti. 
Türkiye’de 2013 yılında gerçekleştirilen toplam 
Ar-Ge harcamasının 14 milyar TL seviyesinde 
olduğunu belirten Oktik, “Bu yatırımın yaklaşık 
6,2 milyar TL’si özel sektör, 6 milyar TL’si kamu 
kuruluşları ve 1,5 milyar TL ise üniversiteler 
tarafından yapılmıştır. Ar-Ge’ye ayrılan ülkemiz 
kaynaklarının etkin kullanılmasının üniversite-
sanayi işbirliğiyle mümkün olacağına inana 
Şişecam, bugün 12 üniversite ve araştırma 
kuruluşuyla ortak projeler yürütmektedir” diye 
konuştu.

Ahmet Kırman
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Odeabank Ekonomi Zirvesi’nde 
ekonominin rotası konuşuldu

Yenilikçi ve sorumlu 
bankacılık anlayışıyla sektöre 
katkı sunmak üzere önemli 
çalışmalara imza atan 
Odeabank, ikinci kez ayrıcalıklı 
bir zirveye ev sahipliği yaptı. 
“Türkiye Ekonomisinin Bugünü 
ve Geleceği” başlığıyla 
düzenlenen zirveye, dünyanın 
önde gelen ekonomistlerinden 
Daron Acemoğlu konuşmacı 
olarak katıldı.

Türk Bankacılık sektörünün genç ve dinamik 
oyuncusu Odeabank, farklı ve vizyoner duruşuyla 
ekonomi dünyasında adından söz ettirmeye devam 
ediyor. Sorumlu bankacılık anlayışıyla sektörde 
birçok ilke imza atan Odeabank, Varlık Yönetimi 
Ekonomi Zirvesi’nin ikincisini düzenleyerek 
dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Daron 
Acemoğlu ile “Türkiye Ekonomisinin Bugünü ve 
Geleceği?” ne ışık tuttu.

Zirve, Odeabank müşterileri ve ekonomi 
basınının önemli temsilcilerini biraraya getirdi. 
Zirveye katılamayan Odeabank müşterileri 
de bilgisayarlarından ve mobil cihazlarından 
Odeabank’ın web sitesine giriş yaparak konferansın 
canlı web yayınını izledi. Katılımcılar ayrıca 
konferans süresince twitter’a girerek “#odeazirve” 
hashtag’i ile konuşmacılara sorularını ilettiler.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Odeabank 
Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Cem Muratoğlu; Dünya’da gelişen 
teknoloji ve buna bağlı olarak değişen tüketim 
şekillerine dikkat çekti ve sözü konuşmacılara 
bıraktı.

Muratoğlu’nun ilk sözü verdiği  Odeabank 
Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, yaşanan 
gelişmeleri doğru yorumlayabilmek ve 
sağlıklı öngörülerde bulunabilmek için 
gerçekçi analizler yapmanın önemine vurgu 
yaparak “Sıfırdan kurduğumuz Bankamız ile 
sektörümüze farklı ve yeni bir soluk getirdik. 
Sektöre böylesi hızlı bir girişin ardından 2014 
yılı bizler için başarılarımızı pekiştirdiğimiz 
ve sağlıklı büyümeye devam ettiğimiz bir 
dönem oldu. Müşteri odaklı yenilikçi banka 
yaklaşımımız ile sektör sıralamasında bu yıl bir 
basamak daha yükseldik. 49. sırada girdiğimiz 
sektörde 13. mevduat bankası, 10. özel 
mevduat bankası olduk. Türkiye Bankacılık 
Sektörü gibi rekabetin en üst noktalarda olduğu 
bir alanda bu sonuca ulaşmanın, sadece 
ülkemizde değil uluslararası platformlarda da 
bir “başarı hikayesi” olarak nitelendirildiğini 
belirtmek isterim. Göstermiş olduğumuz üstün 
performans sonucu 2014 üçüncü çeyrekte 
aktiflerimizi 22,0 milyar TL’ye yükseltirken, 
kredilerimiz 15,4 milyar TL’ye, mevduatlarımız 
da 17,8 milyar TL’ye ulaştı. Bugün itibariyle 
48 şubemiz ve 1387 çalışanımız var. Her 
adımımızı sonsuz bir heyecan içerisinde 
atarken kurduğumuz yapının sağlıklı bir şekilde 
büyüyor olması bizleri mutlu ediyor” dedi.
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Akfen Holding’in 2014 yılı dokuz aylık 
net karı 18 milyon TL oldu

Altyapı platformu gibi hareket 
eden ve yüksek büyüme 
potansiyeli bulunan deniz yolu 
taşımacılığı ve liman işletmeciliği, 
havalimanı işletmeciliği, şehir 
otelciliği, su imtiyazları, altyapı ve 
enerji gibi sektörlerde yatırımları 
bulunan Akfen Holding’in Ocak-
Eylül 2014 dönemini kapsayan 
dokuz aylık finansal sonuçları 
açıklandı. Akfen Holding, yılın ilk 
dokuz aylık döneminde toplam 18 
Milyon TL net kar elde etti. Aynı 
dönemde Holding’in toplam cirosu 
84 milyon TL, Faiz Amortisman 
ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 20 
milyon TL; FAVÖK marjı ise yüzde 
24 olarak gerçekleşti. 

Diğer yandan bağlı ortaklıklar ve özkaynak 
yöntemiyle konsolide edilen iştiraklerin tümü 
dikkate alınarak bakıldığında ve finansalları 
karşılaştırılabilir bir hale getirmek amacıyla, 
Karasular HES’te gerçekleşen hisse satışlarına 
göre düzeltildiğinde ise Holding’in cirosu bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 
artış ile 921 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz 
Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (“FAVÖK”)  
yüzde 24 artış ile 316 milyon TL, FAVÖK 
marjı yüzde 34, aktif büyüklüğü ise yüzde 8’lik 
artış ile 5,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 
Yapılan toplam yatırım miktarı ise 238 milyon TL 
seviyesine ulaştı.

2014 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını 
değerlendiren Akfen Holding CEO’su Süha 
Güçsav, 2013 yılında uygulamaya başlanan 
UFRS 11 standartlarına göre hazırlanan finansal 
tablolarda daha önceden oransal olarak konsolide 
edilen TAV Havalimanları, TAV Yatırım, MIP, İDO 
ve Akfen Su özkaynak yöntemiyle konsolide 
edilmeye başlandığını, bu sebeple bu şirketlerin 
gelir tablosuna katkılarının sadece net kar 
kaleminde gözükmekte olduğunu, ciro ve FAVÖK 
rakamlarına yansımadığını belirtti. 

Ocak-Eylül 2014 döneminin yatırımların devam 
ettiği ve sermaye piyasası araçlarının oldukça 
verimli kullanıldığı bir dönem olarak kayıtlara 
geçtiğini vurgulayan Akfen Holding Süha Güçsav, 
sözlerine şöyle devam etti: 

“Ocak-Mart aylarının sonunda 140 milyon TL ve 
200 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli iki tahvil arzı 
gerçekleştirdik. 7 Mart 2014 tarihinde 200 milyon 
TL tutarında tahvil anapara ödemesini yaptık. 
Ayrıca, yapılabilecek en iyi yatırımlardan biri 
olduğu düşüncesiyle devam ettiğimiz Hisse Geri 
Alım Programı’nı yaptığımız alımların sermayenin 
yüzde 10’una ulaşması sonrasında Nisan 2014’te 
tamamladık. 

Hisse geri alım programı kapsamında geri 
alınan paylara ilişkin mevzuatta belirlenen 
yüzde 10 oranındaki işlem sınırının şirketimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilmesi ve 
geri alınan bu payların itfa edilmesi vasıtasıyla 
bir sermaye indirimine gidilmesi amacıyla SPK 
nezdince gerekli başvuru yapıldı. Hisselerimizin 
geri alınması ortaklarımızın elindeki hisselerin 
getirisini arttıracaktır. Şirketimiz paylarının gerçek 
değerini yansıtmasının, yatırımcımızın korunması 
açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. 
Hisselerin itfa edilmesi tüm yatırımcılar 
açısından mevcut fiyatlardan satış yapmayı 
düşünmediğimizin göstergesi olacaktır. Ayrıca 
hisse geri alım programı kapsamında aldığımız 
hisselerin itfa edilmesi yolu ile ortaklarımıza 
bir şekilde temettü dağıtımı yapmış olacağız. 
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Bunun da yatırımcılar ve tüm piyasa oyuncuları 
açısından önemli olduğu görüşündeyiz.” dedi.

İncek Loft’ta 637 konut satıldı
Yılın üçüncü çeyreğinin Holding’in bağlı 
ortaklıkları ve iştirakleri açısından çok verimli 
geçtiğini ifade eden Süha Güçsav, “Akfen 
İnşaat’ın 2 hidroelektrik santrali, 1 otel projesi, 
İncek Loft, Isparta Şehir Hastanesi ve Hacettepe 
Yurt Projesi de dahil olmak üzere devam eden 
toplam iş hacmi (“backlog”) 355,8 milyon 
Avro seviyesinde bulunuyor. Ayrıca Akfen 
İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve 1.199 
konuttan oluşan İncek Loft projesinin ikinci etap 
satışlarına Ekim ayında başladık. İlk lansmandan 
bugüne kadar toplam 637 adet konut satışı 
gerçekleştirdik” diye konuştu. 

Isparta Şehir Hastanesi’nin inşaatı 
başladı
Mayıs ayında Renkyol’un Hacettepe Teknokent’te 
bulunan yüzde 45 oranındaki hisselerinin satın 
alınmasıyla birlikte Hacettepe Üniversitesi 
içerisinde hizmet verecek, yaklaşık 7.340 kişi 
kapasiteli öğrenci yurdu, ticari alanları ve sosyal 
tesislerinin yer aldığı bir kompleks yatırımına 
başladıklarını hatırlatan Süha Güçsav, kamu-özel 
sektör işbirliği (PPP) modeli ile hayata geçirilen 
ve toplam 573 milyon TL yatırım bedeli bulunan 
755 yatak kapasiteli Isparta Şehir Hastanesi’nin 
ihale sözleşmesinin 26 Ağustos 2014 tarihinde 
imzalanmasının ardından projenin inşaat 
çalışmalarına hızla başladıklarını söyledi. 

Enerjide hasat mevsimi devam etti
Yenilenebilir enerji projelerine önem verdiklerini 
ifade eden Güçsav, devam eden yatırımlarla 
birlikte 15 hidroelektrik santralinden oluşan, 
toplam 339,5 MW kurulu güce ve yıllık 1.220,1 
GWs enerji üretim kapasiteli bir portföye sahip 
olduklarını söyledi. Süha Güçsav, “Yılın üçüncü 
çeyreği enerji yatırımlarımız açısından hasat 
mevsimi olarak geçti. Ağustos ayında Doğançay 
HES Projesinin ilk iki ünitesi, Eylül ayında 
Doğançay HES projesinin kalan ünitesi ve 
ardından Doruk HES’in faaliyete başlamasıyla 
birlikte toplam 203 MW Kurulu güce ve yıllık 
847,8 GWs enerji üretim kapasitesine sahip 
toplam 11 hidroelektrik santralimizde enerji 
üretimi devam ediyoruz. 23,7 MW Kurulu güce 
ve 68,3 GWs enerji üretim kapasitesine sahip 2 
projemizin de inşaatı sürüyor. Ayrıca yeni bir iş 
kolu olarak yatırımına başladığımız rüzgar enerjisi 

projelerimiz için bir RES Grubu oluşturduk. 
Rüzgâr ölçüm direklerinin dikilmesi ve rüzgar 
ölçümlerinin yapılması amacıyla yedi adet şirket 
kuruldu ve ölçümlerine başladık. Bunun dışında 
ölçüm direkleri kurulan ve ölçümlerine başlanan 
dört adet şirket satın aldık”dedi.

Ibis Otel Esenboğa hizmete açıldı
Akfen GYO’nun Türkiye, Rusya ve KKTC’de 
17’si faal 3 tane de yatırımı devam eden toplam 
3.641 oda kapasiteli otel portföyüyle faaliyetlerine 
devam ettiğini söyleyen Güçsav, “30 Eylül 2014 
tarihinde Ankara’da geliştirdiğimiz 147 odalı Ibis 
Otel Esenboğa’yı hizmete açtık. Novotel Karaköy, 
Ibis Otel Tuzla ve Ibis Otel Moskova projelerimizin 
de inşaatına devam ediyoruz” diye konuştu. 

TAV Bodrum’da İç Hatlar Terminali’ni 
devraldı
Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav: “Bağlı 
ortaklıklarımızdan TAV Havalimanları Holding, 
Milas-Bodrum Havalimanı’nın İç Hatlar 
Terminali’nin işletmesini Temmuz 2014 itibariyle 
devraldı. Dış Hatlar terminali de 2015 yılının son 
çeyreğinde devralınacak. TAV Havalimanları’nın 
iştiraki ATÜ de Ağustos ayında Umman Salalah 
Uluslararası Havalimanı’nda bulunan gümrüksüz 
satış alanlarının kiraya verilmesi ihalesinde en 
iyi teklifi veren şirket seçildi. ATÜ, Ocak 2015’ten 
itibaren 2 yıl opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına 
kadar (10+2 yıl) gümrüksüz satış alanlarının 
işletmesini üstlenecek. ATÜ ayrıca, Tunis-
Carthage, Djerba-Zarzis, Sfax-Thyna, Tozeur-
Nefta ve Tabarka-Ain Draham olmak üzere 
Tunus’da beş uluslararası havalimanında yer alan 
gümrüksüz satış mağazalarının işletme hakkını 
Kasım 2014 tarihinde başlamak üzere 8 yıl 2 ay 
süre boyunca kazandı” dedi. 

MIP’de genişleme çalışmaları başladı
Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile ilgili de 
değerlendirmelerde bulunan Akfen Holding 
CEO’su Süha Güçsav, “Mart ayında Genişleme 
Projesi’nin temeli atıldı. 18 ay sürecek tevzi 
yatırımının toplam tutarı yaklaşık 160 milyon ABD 
Doları olacak. Liman derinleştirmesi için ihtiyaç 
duyulan tarama izninin de tamamlanmasının 
ardından inşaat sürecine başlandı. Bu yatırımın 
tamamlanmasının ardından 10.000 TEU ve üzeri 
kapasiteli büyük gemilerin limana uğraması 
için gerekli 16m derinlik ve draft zorunlulukları 
sağlanmış olacak. Böylece MIP, Akdeniz’de 
önemli bir aktarma limanı konumuna ulaşacaktır’’ 
dedi.
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MÜSİAD Fuarı’nda Türkiye’nin farklı 
ülkelere yatırım imkanları tartışıldı

15. MÜSİAD Uluslararası 
Fuarı kapsamında 
düzenlenen farklı panellerde, 
Türk şirketlerinin Fransa, 
Rusya, Malta, Macaristan, 
Şili, Meksika ve Peru gibi 
ülkelere yatırım yapmasını 
özendirmeye ve bu ülkelerin 
Türkiye ile olan ticaret 
hacmini artırmaya yönelik 
fırsatlar paylaşıldı.
 
15’inci MÜSİAD Uluslararası Fuarı 
kapsamında düzenlenen panellerde 
Türkiye ile farklı ülkelerde yatırım imkanları 
tartışıldı. Pek çok ülke ticaretini artırmaya 
yönelik çalışan kurumların temsilcilerinin katıldığı 
panellerde ülkelerdeki cazip yatırım koşulları 
değerlendirildi.

Fransa ve Türkiye Arasında Ticaret ve Yatırım” 
konulu bir panele MÜSİAD Avrupa Koordinatörü 
Zeki Güvercin, Fransız Kobiler Federasyonu 
(CGPME) Başkanı Jean- François Roubaid 
ve Fransız Uluslararası İş Geliştirme Ajansı 
UBIFRANCE Türkiye Direktörü Eric Fajole katıldı. 
Fransız Kobiler Federasyonu (CGPME) Başkanı 

Jean- François Roubaid 1,6 milyon Fransız 
şirketi temsil ettiklerini söyleyerek, Türkiye’de 
dinamik bir piyasa olduğunu ve iki ülkenin eski 
dost olduğunu vurgulayarak, bu dostluğun 
1960’lı yıllarda başladığını hatırlattı. Roubaud, 
Fransa’nın AB’nin ikinci ekonomik gücü olduğunu 
belirterek Fransa’nın yatırım yapmak için önemli 
bir ülke olduğunu anlattı. Fransızların Türkleri, 
Türklerin de Fransızları sevmesi gerektiğini 
aktaran Roubaid, “İki ülkenin karşılıklı ticaret 
hacmini artırmak için çalışıyoruz. İki ülke de bu 
konuda çok çekici ülkeler” diye konuştu.

Türkiye’de 500 bin Fransız KOBI var
Fransız Uluslararası İş Geliştirme Ajansı 
UBIFRANCE Türkiye Direktörü Eric Fajole ise 
konuşmasında 3 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve 
Fransa’daki şirketlere Türkiye’nin yatırım ortamını 
anlatmaya çalıştığını söyledi. Fajole, Türkiye’de 
500 binden fazla Fransız KOBİ düzeyinde şirketin 
faaliyet gösterdiğini belirterek, “Fransız şirketleri, 
Türk şirketlerinin kendilerini, Ortadoğu’ya, 
Asya’ya ve Afrika’ya taşıyabileceklerini anladı. 
Türkiye’den Fransa’ya yapılan ihracat 6 milyar 
Avro seviyesine geldi. Bu hacmi daha da artırmak 
istiyoruz” dedi. 

Türkiye Rusya’nın stratejik partneri
Rusya Yatırım Ajansı tarafından düzenlenen 
“Rusya Zamanı” isimli oturumda ise Rusya 
Federasyonu içerisinde bulunan 4 farklı bölgenin 
yatırım imkanları hakkında detaylı bilgi verildi. 
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Rusya’nın en önemli stratejik partnerinin Türkiye 
olduğu ifade edilen toplantıda 2013 yılında 
Türkiye ile Rusya arasında 32,7 milyar dolarlık 
ticaret hacmi gerçekleştiği bilgisi verildi. Kaluga, 
Volorad, Bashkortostan ve Drozhanovsk Bölgesi 
yatırım ajansı temsilcileri, Türk yatırımcıları kendi 
bölgelerinde turizm, tarım, petrokimya, seramik 
gibi sektörlerde yatırım yapmaya çağırdılar.
Macaristan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 
“Macaristan’da Yatırım” başlıklı toplantıya 
Macaristan Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Dr. 
Csaba Balogh katıldı. Macaristan’da otomotiv, 
elektronik, bilişim, yazılım ve 100 yılı aşkın bir 
geçmişi bulunan ilaç ve medikal sektörlerine Türk 
işadamlarını yatırım yapmak üzere davet etti.

Meksika – Türkiye serbest ticaret 
anlaşması 2015’te
Pasifik Ticaret Ofisi tarafından düzenlenen 
Pasifik İttifakı – Şili, Meksika, Kolombiya ve 
Peru” isimli oturumda ise Pasifik İttifakı üyesi 
ülkelerin temsilcileri ülke 
sunumlarını yaptılar. Pasifik 
İttifakı Meksika Temsilcisi 
Jorge Cruz, ittifakın 3 yıl 
önce, Türkiye de dahil olmak 
üzere 32 üye ülkenin üyeliği 
ile kurulduğunu söyledi. Bu 
dört ülkenin 214 milyon kişiyi 
kapsayan bir pazara hitab 
ettiğinin altını çizen Cruz, 
Meksika ile ilgili olarak da 
45 ülke ile serbest ticaret 
anlaşması olduğunu, 2015 
yılında da Türkiye ile serbest 
ticaret anlaşması imzalamayı 

planladıklarını söyledi. 

Şili’den 4.4 milyar nüfusa 
erişim
Şili’nin 17 buçuk milyon nüfusu 
olduğunu söyleyen Şili Ticaret 
Temsilcisi Gülşan Atalay ise 
ülkede madencilik sektörünün 
geliştiğini, özellikle bakır 
madenleri konusunda 104 milyar 
doları aşkın yatırım planlandığını 
aktardı. Atalay ayrıca Türk 
şirketlerinin Şili’de benzer 
iklim sebebiyle tarım ürünleri, 
güneş enerjisi alanında da 
yatırım yapabileceğini sözlerine 
ekledi. Şili’nin 24 serbest ticaret 

anlaşması ile şirketlerin 64 ülkede 4.4 milyar 
nüfusa ulaşma imkanı bulduğunu belirtti. 
Toplantıda konuşan Kolombiya Temsilcisi 
Marcila Monroy ve Peru Temsilcisi Fernando 
Albareda ise ülkelerinde otomotiv, tarım, bilişim, 
yazılım, kozmetik, enerji, petrokimya, enerji gibi 
sektörlerde yatırım yapmak üzere işadamlarına 
davette bulundu.

Malta yatırım için cazip 
Malta Enterprice şirketi adına panele katılan Philo 
Meli, “Malta’nın ekonomik gelişimini sağlamaya, 
yabancı yatırımcıları Malta’ya çekmeye ve fabrika 
arsası sağlamaya çalışan bir şirketiz” dedi. 417 
bin nüfuslu, bir AB ülkesi olan Malta hakkında 
ayrıntılı bir sunum yapan Meli, turizmiyle meşhur 
olan Malta’nın, endüstriyel ürünleri on yıllardır 
ihraç ettiğini ve yabancı yatırımlar konusunda 
cazip bir ülke haline geldiğini söyledi. 
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Doğal ahşap görünümüyle sofistike, 
yalın ve sıcak mekanlar 

Ahşabın vazgeçilmez zarafeti, NG 
Kütahya Seramik’in deneyimli ellerinde 
göz alıcı bir yalınlığa bürünüyor. 
Üç farklı renk ve dekor seçeneği 
bulunan Rovere, mekânlara sadece 
ferahlık değil, sıcak bir atmosfer de 
kazandırıyor. İç ve dış mekanlarda ve 
ıslak zeminlerde kullanılabilen Rovere, 
ahşabın doğallığını yalın bir şıklıkla 
buluşturuyor.
 
NG Kütahya Seramik’in ahşap görünümlü yeni 
tasarımı Rovere, yenilikçi fikirlerle modern 
yaşam alanları yaratılmasını sağlıyor. Ahşabın 
vazgeçilmez zarafetini göz alıcı bir yalınlıkla 
buluşturan Rovere, ormanların doğallığını 
mekanlara getiriyor.

Doğaya ait görünümleri dijital ürün teknolojisi ile 
evlere taşıyan NG Kütahya Seramik, tasarımlara 
özgürlük sunuyor. Sade ama bir o kadar da 
gösterişli mekanlar yaratılabilen Rovere, üç farklı 
renk seçeneği ve modern desenleri ile sıcak 
bir atmosfer oluşturuyor. Kahve, kiraz ve gri 

renklerinde mat ve parlak olarak sunulan teknik 
granit seramik, nano teknolojiyle üretiliyor.

21 x 122 santimetre ölçüsündeki rektifiye karolara 
özel bir teknikle ahşap görünümü kazandırılıyor. 
Rovere’yi iç ve dış mekanlarda dört mevsim 
kullanmak mümkün oluyor. Kolay temizlenme 
özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlayan karolar, 
mekânlara şık ve sıcak bir görünüm kazandırıyor. 
Büyük ebatlı karolar, mekanda az derz 
kullanılmasına neden olarak kusursuz yüzeyler 
yaratılmasını sağlıyor.

Evlerden mağazalara, alışveriş merkezlerinden 
özel mimari projelere kadar pek çok yerde 
kullanılabilen modern formlara sahip dekoratif 
karolar ile mükemmel kombinler yapılabiliyor. NG 
Kütahya Seramik kalitesini ahşap görünümüyle 
buluşturan Rovere, sofistike dokunuşlarla sıra dışı 
mekanlar yaratmayı mümkün kılıyor.
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Bien sponsorluğunda 
Hülya Avşar’lı tenis rüzgarı

Dünyaca ödüllü tasarımları 
ile Türkiye’de birçok ilki 
gerçekleştiren Bien Seramik, 
17-29 Kasım tarihleri 
arasında 14. Kez düzenlenen 
HülyaCup tenis turnuvasına 
sponsor oldu.

 T.E.D Spor Kulübü Tesisleri’nde 
düzenlenen turnuva, 29 Kasım’da 
gerçekleşen ödül töreniyle son buldu. 
Spora destek olmaya devam edeceğini 
açıklayan Bien, ödül töreninde Hülya 
Avşar’a sunduğu Bien tasarımı özel 
megafon ile dikkat çekti. Türkiye’de 
ilk kez Bien’in ürettiği megafon, Hülya 
Avşar tarafından çok beğenildi. Türk 
tenisine profesyonel ve başarılı tenisçiler 
yetiştirmenin amaçlandığı turnuvaya destek 
veren Bien, bundan sonraki dönemde de bu tür 
organizasyonların arkasında olacağını belirtti.
Binden Fazla Tenis Sever Hülyacup’ta Buluştu
Her sene daha fazla tenis severin ilgi gösterdiği 
HülyaCup’a, bu yıl binden fazla katılım 
gerçekleşti. Bien’in turnuvanın oynandığı kapalı 

tenis kortuna kurdukları tasarımsal ve özgün stant 
çalışmasıyla da yer aldığı organizasyonda, 800 
tenisçi kıyasıya bir rekabet yaşadı. Bien, özellikle 
de doğadan ilham alarak tasarladıkları ürünleri, 
yine doğal maddeleri kullanarak tanıtmayı tercih 
etti. Kum, taş ve desenin uyumunu yansıtan 
stant, markanın ürünlerinin neden tasarım ödülleri 
aldığını kanıtlar nitelikteydi.
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Isı tasarrufu da, Enerji Verimliliğinin 
Geliştirilmesi Programı’na dahil edilmeli

Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği 
(ETADER), Yapısal Reform 
Eylem Planı’nda yer alan Enerji 
Verimliliğinin Geliştirilmesi 
Programı’na destek veriyor 
ve ısı tasarrufunun da enerji 
verimliliği konusunun dışında 
düşünülemeyeceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Sn. Ahmet 
Davutoğlu tarafından açıklanan 25 maddelik 
Yapısal Reform Eylem Planı’nın ekonomiye 
ilişkin ilk 9 maddesi arasında yer alan “Enerji 
Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı”, Enerji 
ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER) tarafından 
heyecanla karşılanmıştır. Sn. Davutoğlu’nun 
bu eylem planı çerçevesinde açıkladığı “Enerji 
Verimliliği” alanındaki yatırımların destekleneceği 
açıklaması, Türkiye’nin kanayan yaralarından 
biri olan enerji ve ısı tasarrufu alanında devlet 
nezdinde atılmış önemli bir adım olarak 
görülmektedir. 

Tüm dünyada kısıtlı olan enerji kaynaklarının 
ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle ülkeler, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedirler. 
Ancak hem klasik enerji kaynakları hem de yeni 
teknolojilerle geliştirilen enerji kaynakları için 
enerji tasarrufu büyük önem taşımaktadır.

Araştırmalara göre, Türkiye’nin enerji yoğunluğu 
OECD ülkeleri ortalamasının iki katı. Yani bir 
dolarlık mal veya hizmet üretmek için Türkiye’de 
OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının iki 
katı enerji kullanılıyor. 

Tekrar belirtelim ki ETADER olarak, atılan bu 
adımları büyük bir heyecanla karşılıyor ve 
önemsiyoruz. 

Buna karşın, 
ısı tasarrufu 
alanında 
atılması 
gereken 
adımların 
da ”Enerji 

Verimliliği” 
programının 
olmazsa 
olmaz bir 
ana başlığı 
olduğunu 
düşünüyoruz. 
Türkiye’nin 
bir başka 
kanayan 
yarası 
olan ısı 
tasarrufu da 
kamuoyunun 
gündemine, 
yine kamu 
yararına 
taşınmalıdır.

Türkiye’de 
harcanan 
enerjinin yüzde 40’ı konutlarda tüketiliyor. 
Konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 80’i ise 
ısınma amaçlı kullanılıyor. Dolayısıyla evlerdeki 
ısı kayıplarının engellenmesi ile önemli oranda 
enerji ve yakıt tasarrufu sağlanacaktır. Böylece 
evlerdeki ısı tasarrufu ile hem aile bütçesi hem  
devlet bütçesi kazanmış olacak. 

Tasarruf dostu ısımma yöntemi teşvik 
edilmeli
ETADER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer 
Yavuztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada 
şunları söyledi; “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi 
Programı Eylem Planı’na ısınma ile ilgili de enerji 
tasarrufu yapılabilecek konuların eklenmesinin 
yararlı olacağını düşünüyoruz. Isı tasarrufunun 
da programa dahil edilmesi devlet ekonomisine 
büyük katkı sağlayacaktır.  Konutlarda diğer 
ısınma yöntemlerine göre daha tasarruflu ve 
daha temiz doğalgazlı sistemler desteklenmelidir. 
Türkiye’de ısı tasarrufu bilincinin artırılması 
konusunda önemli çalışmalara imza atan 
ETADER olarak, ısı pay ölçer kullanımının, 
doğru ve çağdaş izolasyon yöntemleri ve tüketici 
bilincini artırmasıyla Türkiye’deki ısı tasarrufunun 
da dünya standartlarına taşınacağına inanıyoruz.”
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İstanbul’da düzenlenen ingiliz teknoloji 
zirvesi’nde, ısınma giderlerini azaltan 

endotherm tanıtıldı
Isınma giderlerinde yüzde 
15’e varan yakıt tasarrufu 
sağlayan İngiltere merkezli Endo 
Enterprises ürünü EndoTherm ile 
küçük ve büyük ölçekli ısınma 
sistemine sahip yapıların yeni 
gözdesi Ekonova, İstanbul’da 
düzenlenen “Birleşik Krallık 
Teknoloji Zirvesi”ne katıldı. 
Zirvede; Eski İngiltere Dışişleri 
Bakanı Jack Straw, Ekonova 
standını ziyaret ederek, yüzde 
15’e kadar yakıt tasarrufu 
sağlayan yenilikçi ürünü 
EndoTherm hakkında bilgi aldı.

Enerji tasarrufunun yeni adresi Ekonova, Birleşik 
Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı (UKTI) tarafından 
İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımı 
desteklemek amacıyla yürütülen GREAT 
kampanyası kapsamında, İstanbul’da düzenlenen 
“Birleşik Krallık Teknoloji Zirvesi”ne katıldı. 
Rolls Royce ve BP gibi şirketlerin sürdürebilirlik 
alanında sunum yaptığı ve Birleşik Krallık 
Başbakanlığı Türkiye Ticaret Elçisi Lord 
Janvrin, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack 
Straw ile Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu 
Leigh Turner’ın yanı sıra şirketlerin üst düzey 
yöneticilerinin de konuşmacı olarak katıldığı 
zirvede, Ekonova özel bir stant açtı. 
Yalnızca Birleşik Krallık’tan UKTI tarafından 
seçilen yenilikçi ve ileri teknoloji ürünlerin stant 
açabildiği zirvede, Ekonova hem yerli hem de 
yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Eski 

İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw da Ekonova 
standını ziyaret ederek, yüzde 15’e kadar yakıt 
tasarrufu sağlayan yenilikçi ürünü EndoTherm 
hakkında bilgi aldı. 
Zirveyi değerlendiren Ekonova Kurucusu 
Kurtuluş Şahan, “Bu yıl Türkiye ile tanıştırdığımız 
ürünümüz EndoTherm fuar katılımcılarından 
büyük ilgi gördü. İngiliz Endo Enterprises 
tarafından üretilen ürünümüz, sadece ısınma 
giderlerini düşürüp enerji tasarrufu sağlamıyor 
aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılmasını da 
destekliyor” dedi. 

EndoTherm nedir?
Avrupa’da ısınma gideri yüksek olan binlerce 
sağlık kuruluşunda, kamu binasında, konutlarda, 
spor merkezlerinde ve aralarına İngiltere’deki 
iki Hilton Oteli’nin de dâhil olduğu otel/turizm 
sektöründe de kullanılan yakıt tasarruf ürünü 
EndoTherm, tüm kazanlı ısıtma sistemlerinde 
yüzde 15’e kadar yakıt tasarrufunu mümkün 
kılıyor.
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Avrupa Birliği için Sürdürülebilir Enerji 
Politika ve Stratejileri konulu  

14. IAEE Avrupa Konferansı sona erdi
Uluslararası Enerji 
Ekonomisi Birliği (IAEE) 
Seçilmiş Başkanı Prof.
Dr. Gürkan Kumbaroğlu: 
Üç günün sonunda yapılan 
değerlendirmelerde 
Avrupa’nın enerji 
politikalarının zayıf 
dizayn edildiğini, sağlam 
temellere dayanmadığını, 
bunun yanı sıra 
uygulamalarda çok ciddi 
sorunlar bulunduğunu 
gördük.

Prof. Dr. Lars Bergmann:
“Avrupa Komisyonu’nun tutturulması oldukça zor  
hedefleri ile karşı 
karşıya kalmış durumdayız”

Avrupa Komisyonu’ndan Prof. Dr. 
Samuele Farfari:
“Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan 
anlaşmayla bu kış Avrupa’nın arz güvenliğini 
sağlanmış oldu. Ancak Rusya’ya olan bağımlılık 
azalmalı. Bunun için de Avrupa’nın güney ve 
güneydoğusunda, 
Akdeniz çevresinde yeni projeler geliştirmeliyiz” 

“Avrupa Birliği için Sürdürülebilir Enerji 
Politika ve Stratejileri” konulu 14. IAEE Avrupa 
Konferansı’nda  “Avrupa’nın enerji politikalarının 
yetersiz olduğu ve mevcut çalışmalarla 2050 
yol haritasında ortaya konulan hedeflerin 
tutturulamayacağı” sonucunun elde edildiği 
bildirildi.
Üç gün süren konferansın kapanış oturumunu 
yöneten Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği 
(IAEE) Seçilmiş Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu 
yapılan değerlendirmelerde “Avrupa’nın enerji 
politikalarının zayıf dizayn edildiğini, sağlam 
temellere dayanmadığını, bunun yanı sıra 
uygulamalarda çok ciddi 
sorunlar bulunduğunu” gördüklerini belirterek, “Bu 
sorunların giderilmesi adına enerji politikalarına 

yön verecek çok sayıda öneri de 
sunduk” dedi.
Kumbaroğlu, Konferans 
süresince Avrupa’nın 2050 yılı 
yol haritasını iktisadi prensipler 
doğrultusunda tüm yönleriyle ele 
aldıklarını ifade ederek, şöyle 
devam etti:
“Üç günün sonunda yapılan 
değerlendirmelerde Avrupa’nın 
enerji politikalarının zayıf dizayn 
edildiğini, sağlam temellere 
dayanmadığını, bunun yanı 
sıra uygulamalarda çok ciddi 
sorunlar bulunduğunu gördük. 
Mevcut çalışmalarla 2050 yol 
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haritasında ortaya konulan hedeflerin 
tutturulamayacağı görüldü.”

Karbon fiyatları yüksek olmalı
IAEE Eski Başkanı Prof. Dr. Lars 
Bergmann ise yenilenebilir enerji 
teknolojilerine verilen teşvikleri eleştirdi. 
Bergmann, “Yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin yaygınlaşması amacıyla 
oluşturulan hedefler piyasanın sağlıklı 
işlemesine engel olurken, ekonomik 
olarak sürdürülebilir çözümlerin 
üretilmesini zorlaştırıyor. Sürdürülebilirlik 
denildiği zaman  sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmayı destekleyen bir enerji sistemi 
düşünülmeli” dedi. 
Güneş ve rüzgar enerjisi gibi teknolojilere 
verilen uzun dönemli teşviklerin sorun 
yarattığını söyleyen Bergmann, bu 
teşviklerin sadece kısa dönemde 
düşünülmesi gerektiğini ifade etti. 
Hedeflerin sadece emisyon hacminin 
kısıtlanmasına yönelik konulması gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Bergmann, şunları söyledi:
“Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşması 
teşviklerle değil rekabetçi piyasa şartları ile 
sağlanmalı. Dolayısıyla karbon fiyatları yüksek 
olmalı. Enerji verimliliği hedeflerinde de durum 
aynı. Enerji verimliliğinin artması için enerji 
fiyatları yükselmeli. Ama şu an için bu söz 
konusu değil. Avrupa Komisyonu’nun tutturulması 
oldukça zor hedefleri ile karşı karşıya kalmış 
durumdayız.”

IAEE’nin görüş ve önerileri önemli
Avrupa Komisyonu Enerji Dairesi adına 
konuşan Prof. Dr. Samuele Farfari de komisyon 
olarak IAEE camiasının görüş ve önerilerine 

büyük değer verdiklerini kaydetti. Farfari, 
“Üye ülkeler istediklerini yapmakta serbestler. 
Amaçlarımız ortak, ancak yollarımız farklı. 
Üye ülkeler üzerinde bağlayıcı olacak, teşvik 
empoze edebilecek gücümüz yok. Herkes kendi 
politikasını geliştiriyor” dedi.  
Samuele Farfari, ayrıca Avrupa’da nükleer 
enerjinin ölmediğini ve yeni yatırıma hazırlanan 
ülkeler bulunduğunu belirtti. 
Jeopolitikanın önemine de değinen Farfari, 
“Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan 
anlaşmayla bu kış Avrupa’nın arz güvenliğini 
sağlanmış oldu. Ancak Rusya’ya olan 
bağımlılık azalmalı. Bunun için de güney ve 
güneydoğusunda, Akdeniz çevresinde yeni 
projeler geliştirmeliyiz” dedi. 

TANAP güzel ama yeterli değil
Kapanış oturumundan sonra soruları cevaplayan 
IAEE Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu Ukrayna krizinin Avrupa’da 
kaynak çeşitlendirmesinin öneminin daha iyi 
anlaşılmasını sağladığını, bunun da Türkiye için 
bir fırsat olduğunu belirtti. 
Kumbaroğlu “TANAP Türkiye için güzel bir proje 
ama tek başına yeterli değil. Bir enerji terminali 
yaratacak gücü yok. Konferansımızda öne 
çıkan ve Avrupa Komisyonu adına Farfari’nin 
de belirttiği üzere yeni projelerin geliştirilmesi, 
Avrupa’nın destekleyeceği ve Türkiye’yi 
bölgenin enerji terminali yapacak yeni fırsatların 
değerlendirilmesi için zamanlama çok uygun. Bu 
fırsat kaçırılmamalı” dedi. 
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Turkeybuild İzmir’i 
28 bin 418 kişi ziyaret etti

20. Yapı Fuarı – Turkeybuild 
İzmir’de yapı sektörünün 
bölge profesyonelleri bir 
araya geldi; fuar 28.418 
kişiyi ağırladı. 6 – 9 Kasım 
tarihleri arasında, İzmir 
Uluslararası Fuar Alanı’nda 
düzenlenen ve bölgenin 
en büyük Yapı Buluşması 
olan fuara, sektörün 
profesyonelleri yoğun ilgi 
gösterdi.

YEM Fuarcılık Genel Müdürü 
Burcu Başer, Ege Bölgesi’nde yapılan inşaat 
harcamalarının 9,2 milyar dolar olduğunu, İzmir’in 
ise Türkiye’nin en çok konut satılan üçüncü ili 
konumunda bulunduğunu belirterek “37 yıllık 
tecrübesiyle başarısını her yıl daha da ileriye 
taşıyan fuarımızın bu yıl da yarattığı yeni iş ve 
işbirliği olanakları ile öncelikle düzenlendiği Ege 
Bölgesi’ne ve ülke ekonomisine büyük katkı 
sağladığına inanıyoruz” dedi.

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen, Türk 
yapı malzemesi sektörünün Ege ve Akdeniz 
bölgesindeki en köklü ve en büyük buluşması 
olan 20. Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir, yapı 
sektörünün profesyonellerini bir araya getirdi. 
Sektör profesyonellerinin yoğun ilgisiyle 
karşılanan fuar, geçtiğimiz yıllarda %30 
büyüyerek 19.500 m²’ye ulaşan sergileme 

alanında, binlerce ürün çeşidini ve 350’yi aşkın 
firmayı, 28.418 ziyaretçiyle buluşturdu.  

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’dan sonra 
sergileme alanı bazında, 2. büyük sektör 
buluşması olma özelliğini taşıyan fuar, bölge 
yatırımcılarına sektörün dev markalarındaki 
gelişme ve yenilikleri izleme imkânı sağlarken, 
yapı sektörünü de bölgenin gündemine taşıdı. 

Türkiye ekonomisinin yükselen değeri yapı 
sektöründe, yılın en önemli organizasyonlarından 
biri olan bu fuarın önemine dikkat çeken YEM 
Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer şunları 
söyledi: “Sırasıyla önce İstanbul sonra da 
Ankara’da düzenlediğimiz fuarlarımızın ardından 
Kasım ayında Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki yapı 
profesyonellerini bir araya getirdiğimiz Yapı Fuarı 
– Turkeybuild İzmir’i başarıyla tamamladık. YEM 

Fuarcılık’ın 37 yıllık tecrübesiyle başarısını 
her yıl daha da ileriye taşıyan fuarımızın bu 
yıl da yarattığı yeni iş ve işbirliği olanakları 
ile öncelikle düzenlendiği Ege Bölgesi’ne ve 
ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına 
inanıyoruz.” 

‘Ege Bölgesi’ndeki inşaat 
harcamaları 9,2 milyar dolar’
YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, 
bölgenin 2013 yılı itibariyle Türkiye’deki 
toplam inşaat harcamalarından aldığı payın 
yaklaşık yüzde 12 olduğunu belirterek, bu 
oranın yaklaşık 9,2 milyar dolarlık inşaat 
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harcamasına karşılık geldiğini söyledi. 
İzmir’in yanı sıra, Ege Bölgesi’nin diğer 
illerde de inşaat sektöründe önemli 
gelişmeler yaşandığını ifade eden Başer, 
şu bilgileri verdi: “TÜİK verilerine göre 
bölgede yaklaşık 2,5 milyon adet konut 
stoku bulunuyor. 2013 yılında İzmir’de 
39.561, bölgede 96.990 adet yeni 
konut yapı ruhsatı alındı ve bölgenin 
Türkiye içindeki payı yüzde 11,9 oldu. 
Bölgede konut dışı bina yatırımlarında 
da hareketlilik görülüyor. 920 adeti 
İzmir’de olmak üzere toplam 3.928 bina 
yatırımı için yapı ruhsatı alındı. Bunların 
482’si otel, 470’i ofis, 663’ü ticaret ve 
430’u sanayi binası. Türkiye genelinde 
konut dışı bina ruhsatından alınan pay 
yüzde 22,9 oranında. 2013 yılında İzmir’de 72 
bin, Ege Bölgesi’nin diğer illeri Aydın, Denizli, 
Muğla, Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak’ta ise 
157 bin konut satışı gerçekleşmiştir ve bunun 
Türkiye genelindeki payı yüzde 13,61’e karşılık 
gelmektedir.”

‘Konut satışlarında İzmir üçüncü sırada’
Eylül ayında açıklanan konut satışı rakamlarının 
sektöre yeni bir ivme kazandırdığını ve 
öngörülere göre konut satışındaki hareketliliğin 
devam edeceğini belirten Başer, şunları kaydetti: 
“Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 13,2 artarak Türkiye genelinde tam 115 bin 
786 konut satışı gerçekleşti. Bu konut satışlarında 
Eylül ayları bazında tüm zamanların en yüksek 
seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor kırıldığı 
anlamına geliyor. İzmir’in bu rekorda İstanbul ve 
Ankara’nın ardından en çok konut satılan üçüncü 
il olarak önemli bir payı var. Bu sene Eylül ayında 

İzmir’de 7.103 konut satıldı. İzmir’in nüfus artış 
hızı ve aynı zamanda deprem riski yüksek olan 
bir il olması nedeniyle, konut ihtiyacı en yüksek 
olan iller arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu 
verilere göre, İzmir’de 2023 yılına kadar 340 bin 
konut ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. İzmir’de 
konut satışındaki olumlu hareketlilikle ilgili olarak 
bir diğer veri de, alınan konut kredisi verileridir. 
İzmir’de kullandırılan konut kredileri 2013 yılı 
sonunda 8,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye 
genelinde kullanılan krediler içinde İzmir’in payı 
yüzde 7,4’tür. Konut satışlarındaki artışı hem 
sektör hem de ekonomi adına olumlu buluyoruz.”

‘Planlanan kentsel dönüşüm 
çalışmalarının sektöre olumlu etkisi’
İzmir’in kentsel dönüşümde öne çıkan kentlerden 
biri olduğunu hatırlatan Başer, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Aynı zamanda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2007 yılında yürürlüğe 
konulan ve 2009 yılında revize edilen İzmir 

Kentsel Bölge Nazım İmar Planı 
ve Raporu’na göre; İzmir’de kent 
merkezinde toplam 9.525 hektar 
konut alanının 4.310 hektar alanı 
gecekondu ve imar afları sonucuna 
göre geliştiği görülüyor. İzmir 
Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nda 
12 adet kentsel yenileme ve 
sağlıklaştırma program alanı tespit 
edilmiş durumda. Bu kapsamda 
planlanan kentsel dönüşüm 
çalışmalarının hayata geçmesiyle 
ortaya çıkacak iş hacmi de inşaat 
sektörünün büyümesine olumlu katkı 
sağlayacaktır.”
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Türkiye İMSAD’ın Anadolu Turu
Gaziantep’ten başladı

Türkiye İMSAD Başkan Vekili 
Fethi Hinginar, Gaziantep’te, 
iş dünyası temsilcileri ile 
Avrupa’da ve Türkiye’deki 
enerji verimliliği projelerinde 
uygulanan güncel finansman 
alternatifleri ve teknolojinin en 
son ürünlerini paylaştıklarını 
belirterek, “Böylece 30 
yıldır birlikte büyüdüğümüz 
paydaşlarımız ile Anadolu’daki 
işbirliğimizi güçlendirmeyi, 
inşaat sektörüne ve ülkemiz 
ekonomisine yaptığımız katkıyı 
artırmayı hedefliyoruz” dedi. 

Türkiye inşaat malzemesi sanayinin lideri 78 
büyük şirketi ile alt sektörlerin tümünü temsil 
eden 29 derneğin çatı örgütü olan Türkiye 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD), 30. kuruluş yılına özel olarak Anadolu 
Turu projesi kapsamında düzenlediği ‘Sektörel 
Gelişim Toplantıları’nın ilki, Gaziantep’ten başladı. 
Kentleşme ve sanayi alanında Türkiye’nin 
Anadolu’da önde gelen örnek şehirlerinden biri 
olan Gaziantep toplantısı, il protokolü ile sanayici, 
müteahhit, mimar, mühendis ve müşavirlerden 
oluşan 100’den fazla iş dünyası temsilcisinin 
katılımıyla büyük ilgi gördü. 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, çevresel 
ve toplumsal katkı sağlamaya yönelik bir 
çerçevenin sunulduğu Sektörel Gelişim Toplantısı, 
Türkiye İMSAD Başkan Vekili Fethi Hinginar ve 
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşti. TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Halil 
Mazıcıoğlu’nun katıldığı toplantıda, İnşaat Teknik 
Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu 
(İTB) Genel Müdürü Sinan Somer ile Türkiye 
Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı 
(TURSEFF), İTÜ Enerji Enstitüsü, Trakya Cam, 
Schneider Elektrik ve Baymak temsilcileri de 
konuşmaları ile yer aldılar.  

Hinginar: Anadolu’nun inşaat sektörüne 
ve ekonomisine yaptığımız katkıyı 
artırmayı hedefliyoruz.
Türkiye İMSAD Başkan Vekili Fethi Hinginar, 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 
Anadolu’da düzenledikleri ‘Sektörel Gelişim 
Toplantıları’nın ilkini, kriz dönemlerinde dahi 
Türkiye’nin en yüksek ihracat gerçekleştiren 
altıncı kenti olan Gaziantep’te düzenlemekten 
büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. 
Hinginar, “ülkemizde ilk İlkim Değişikliği Eylem 
Planı’na sahip olan ve Ekolojik Kent modelinin 
benimsenmesi gibi farklılaşan birçok özelliği 
bünyesinde barındıran Gaziantep’in büyüme ve 
gelişme potansiyelini heyecan verici buluyorum” 
dedi. İnşaat malzemesi sanayini doğrudan 
ilgilendiren, küresel ve çok yönlü bir konu olan 
enerji verimliliği alanında yaşanan dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan 
Fethi Hinginar, sözlerine şöyle devam etti: 

“Ülkemizde ve AB ülkelerinde enerji verimliliği 
konusundaki son gelişmeleri belirlemek amacıyla 
bugün Gaziantep’te iş dünyası ile paylaştığımız 
‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ 
raporu, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına 
çevresel ve toplumsal katkı sağlamayı 
destekleyen önemli bir çalışmadır. Avrupa’da 
ve Türkiye’deki enerji verimliliği projelerinde 
uygulanan güncel finansman alternatifleri ve 
teknolojinin en son ürünleri konusunda güncel 
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uygulamalara dikkati çekiyoruz. 
Böylece 30 yıldır birlikte büyüdüğümüz 
paydaşlarımız ile Anadolu’daki 
işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşaat 
sektörüne ve ülkemiz ekonomisine 
yaptığımız katkıyı artırmayı 
hedefliyoruz.”

Bartık: İnşaatta enerjinin 
verimine yönelik modellerinin 
geliştirilmesi 200 sektörü 
pozitif etkileyecek.
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı 
Eyüp Batık da konuşmasında, 
ekonomiye ivme katan ve can suyu 
veren inşaat sektörünün, kalkınmakta 
olan ülkelerin tartışılmaz en önemli 
ve lokomotif sektörü olduğunu 
vurguladı. “Ülke gelişmeye devam ettikçe, altyapı 
ve temel inşaat yatırımları sürdükçe, inşaat 
sektörü bu önemini koruyacaktır” dedi. Batık, 
şunları söyledi: “Ülkemizde cari açığın en önemli 
sebebi enerjidir. Enerji temininde dışa büyük 
ölçüde bağımlı olan ülkemizde, bu konunun 
önemli bir gündem maddesi olması için geç 
bile kalınmıştır. Ne yazık ki enerji tasarrufu için 
elzem olmakla birlikte yapıların pek çoğunda 
yalıtım bulunmamaktadır. İnşaat sektöründe, 
enerjinin verimli kullanılmasına yönelik modeller 
geliştirildiği takdirde beraberinde 200 sektörü de 
pozitif etkilenecek ve sonuçta kazanan hepimiz 
olacağız. İşe kamu binalarından başlamalıyız. 
Kamu binalarında enerji tüketimini azaltmak için 
acil önlemler alınmalı ve bu konuya önderlik 
edilmelidir.”

Salman: KOBİ’lerin enerji verimlilik 
projelerini 5 milyon Euro’ya kadar kredi 
ile destekliyoruz.
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı 
(TURSEFF) Pazarlama Müdürü Mustafa Salman 
da konuşmasında, Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen Türkiye 
Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı 
(TURSEFF) kapsamında, enerji verimliliği veya 
yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen 
KOBİ’leri ve ticari kuruluşları desteklediklerini 
söyledi. TURSEFF kredisi ile 5 yıla kadar vadeli 
ve enerji verimliliği özellikleri içeren projeler için, 
piyasa koşullarına göre daha uygun maliyetli, 
5 milyon Euro’ya kadar finansman imkanı 
sağladıklarına işaret eden Mustafa Salman, 
“TURSEFF kredisi, bir teknik yardım paketi 
ile desteklenmektedir.  Kredi kullanıcılarının 
sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine 
ve geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra 

TURSEFF kapsamında başarılı kredi 
başvurularının hazırlanabilmesi için, 
uluslararası ve yerel uzmanlardan 
oluşan bir ekibimiz de projelerde 
görev almaktadır” dedi.

Somer: AB ülkelerinde 
geçerli ETA belgesi verme 
çalışmalarına başladık.
İnşaat Teknik Değerlendirme ve 
Bilimsel Araştırma Kurumu (İTB) 
Genel Müdürü Sinan Somer, 
yapı malzemelerinde AB ile uyum 
çalışmaları yapan bir kurum olarak; 
piyasaya disiplin getirmek, haksız 
rekabetin önüne geçmek, yenilikçi 
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ürünleri desteklemek ve üreticilerin 
önünü açmak üzere çalışmalar 
yaptıklarına dikkat çekti. İTB’nin, 
standardı olmayan, standartlardan 
sapma gösteren ve yenilikçi yapı 
malzemelerine “Ulusal Teknik Onay” 
vermek üzere görevlendirildiğini 
kaydeden Sinan Somer, tüm AB 
ülkelerinde geçerli olacak ETA / Avrupa 
Teknik Değerlendirme Belgesi verme 
çalışmalarına başladıkları bilgisini 
paylaştı. 

Ertan: Yeni yasal düzenleme ile 
Türkiye pencereden 3,5 milyar 
dolarlık enerji tasarruf edecek.
Enerjinin yüzde 71’inin ithal edildiğini 
ülkemizde, kullanılan toplam enerjinin üçte 
birinin binalarda tüketildiğini, binalardaki ısı 
kayıplarının ise yüzde 30-40’nın pencerelerden 
kaynaklandığına belirten Trakya Cam Ürün 
Yönetim Şefi Sefa Ertan ise Türkiye’de uygulanan 
TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda 
gerçekleştirilen revizyona dikkati çekti.  
Revizyonun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
ilgili birimlerince yapılacak son incelemelerden 
sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
gireceği bilgisini veren Sefa Ertan, konuşmasını 
şöyle tamamladı: 

“Yapılan revizyon kapsamında ülkemizde 
pencerelerin ısı geçirgenlik katsayısı değeri 5 
bölge için, 1,8 W/m2K olarak tanımlanmıştır. 
TS825 Isı Yalıtım Kuralları Standardında, 
pencereler için istenen ısı geçirgenlik katsayısının 
sağlanabilmesi için ‘Isıcam Sinerji veya Isıcam 
Konfor’ olarak adlandırılan Low E kaplamalı çift 
camların kullanılması zorunlu hale getirilmektedir. 
Türkiye’deki mevcut konut pencerelerinin 
tamamının kaliteli bir doğrama ile beraber ‘Isıcam 
Sinerji /Konfor’a dönüşmesi durumunda, bir yılda 
sağlanacak ısıtma enerjisi tasarrufu yaklaşık 3,5 
milyar dolar olacaktır.” 

Kulbakan: Enerji verimliliği ve 
tasarrufunu yeni teknolojik ürünlerle 
artırın.
Baymak Çevre Mühendisi Merve Kulbakan 
da toplantıda yaptığı konuşmada “Baymak 
enerjisini binalarla paylaşıyor” başlıklı bir 
sunum yaptı. Kulbakan sunumunda, enerji 
verimliliğinin sadece bina kabuğunda değil, 
ısıtma-soğutma sistemleri ve verimli cihazların 

kullanılması ile artırılabileceğini söyledi. 
Geleneksel ısıtma sistemlerinin yeni teknolojik 
ürünlerle değiştirilmesinin yanı sıra bu alana 
uygulanacak  finansal desteklerin ve ağlanacak 
devlet teşviklerinin, doğrudan ülke ekonomisine 
yansıdığını örneklerle anlatan Kulbakan, 
Baymak’ın  sanayide enerji verimli ürünlerinin 
kullanıldığı projeleri paylaştı. 

Pamay: Akıllı Pano ile Binalarda Enerji 
Yönetimi
Schneider Elektrik Enerji İzleme Sistemleri Satış 
Danışmanı Serkan Pamay ise, gün geçtikçe 
özelliği artan akıllı telefonlar gibi Schneider 
Electric’in elektrik altyapısına daha kolay ve 
kaliteli bir şekilde hükmedebilmek için yenilikçi 
çözümler ürettiğini belirtti. Pamay, Schneider 
Electric’in Akıllı Pano sistemleri ile bugün hem 
daha etkin kullanım hem de enerji yönetimini 
desteklediklerini söyledi. 

Acuner: Türkiye’de enerji verimliliği 
düzenlemeleri piyasa koşullarına göre 
düzenleniyor.
İTÜ Enerji Enstitüsü Uzmanı Ebru Acuner de 
konuşmasında,  ‘Binalarda Enerji Verimliliği 
ve Finansmanı’ ile ilgili olarak Avrupa Birliği 
ve Türkiye’deki teorik konseptin yasal 
düzenlemelerle irdelendiğini ve daha sonra 
Türkiye’deki piyasa koşullarının genel 
durumuna, ihtiyaçlar ve talepler ve mevcut 
uygulama ile finansman yöntemleri bazında 
değerlendirildiğini söyledi. Acuner, binalarda 
enerji verimliliğiyle ilgili finansman yöntemlerinin 
geliştirilmesi konusundaki önerilerini paylaştı. 


