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Yönetmen’den  

Seçim Ardından Gayrimenkul Sektöründe Neler Oluyor?

Merhaba,

Türkiye bir seçim dönemi atlattı. Her ne kadar bu seçim 
her zamanki seçimlere pek benzemese de  ben konuyu 
gayrimenkul sektörü açısından değerlendireceğim. 

Türkiye Gölcük depreminde çok ciddi bir sınav atlattı. 
Aslında yapılarımızın ne kadar çürük ve deprem 
konusunda ne kadar yetersiz olduğunu yüzümüze 
vurdu. Peki Türkiye bu sınavdan ne anladı ne yaptı. Aslına 
bakarsanız tüm sektörlerde olduğu gibi İnşaat sektöründeki gelişmelerin de 
artık neler olduğunu takip etmeye başladık. Belli başlı İnşaat şirketleri sayesinde 
markalı konut sektörü doğdu. GYODER-ÇEDBİK ve birbirinden değerli İnşaat-
Gayrimenkul sektörüne yön verecek kurumlar kuruldu. 6306 sayılı Yasa ile Kentsel 
Dönüşümle tanıştık. Türkiye adeta ayaklı bir şantiye ye döndü. Peki Yeterli mi?

Türkiye nüfusu bugün kabaca 77 milyonu geçti. Ev almak isteyenler ev fiyatlarının 
yanına yaklaşılmadığından ve kimlerin bu kadar çok parası olupta ev aldığını 
merak ediyorlar. Öte yandan Yatırımcılar Türkiye’de özellikle İstanbul’da ev 
fiyatlarının bugün hak ettiği noktada olmadığını dünyadaki trend şehirlerde (New 
york-Londra-Paris vs.) normal bir daire fiyatıyla Türkiye de bir yalı alınabildiğini 
vurguluyorlar. Özetle bir kısım fiyatların çok yüksek olmasından yakınırken diğer 
kesim halen gidilecek çok yol olduğunu düşünüyor. 

Barınma bugün insanoğlunun en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. TOKİ 
ve Emlak Konut GYO Yaptıkları veya dahil oldukları projelerle Türkiye’nin yeni 
yaşam konseptine yön verirken klasik Türk aile yapısını da göz önüne alarak  her 
ihtiyaç ve keseye uygun konutlar üretmektedirler.  Bu yarının Türkiye sin de olası 
depremleri atlatmak için atılmış önemli bir adımdır.

Gayrimenkul sektörü açısından Seçim öyle bir zamana denk geldi ki tüm 
yatırımcıları rölantiye aldırdı. Her gün gazete ve televizyonlarda artık aşina 
olduğumuz Proje reklamları yazın gelmesi ve seçim öncesi bıçak gibi kesildi. Ev 
satın alacaklar şöyle bir bekleyelim dediler. 

Bu seçim zamanlama açısından o kadar önemliydi ki.  Bugün yan sektörlerde 
düşünüldüğünde Türkiye’nin büyümesin de lokomotif rolü oynayan 
Gayrimenkul sektörünün sezonu Eylül’le birlikte başlayacaktı. Bu zamanlama 
o kadar önemliydi ki seçim stratejisinde mutlak önem taşıyordu.  Dünya 
Gayrimenkul sektörünün hız kazanacağı ay hiç şüphesiz ki Eylül ayıdır. Emlak 
Gayrimenkul Fuarları bile Eylül ayında başlayıp Nisan kadar devam eder. 

Özetle bu seçim ekonomik istikrar açısından Gayrimenkul sektörü ve Türkiye 
büyümesi açısından yola devam demekti. Eylül ve Ekim ayı ile birlikte gazete ve 
televizyonlarda hep beraber yarışan proje reklamlarını izleyeceğiz.  O kadar ki 
Eğer beklenen gelir yurtiçinden sağlanamaz ise Mütekabiliyet yasası ile elimizde 
yeni bir ihracat ürünümüz olan Gayrimenkulleri hızla pazarlayacağız. 

Keyifli okumalar dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla,

Osman Cihad Esen

cihad.esen@yeniprojeler.com
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Networks Grup Gayrimenkul Sektörünün 
Hizmet Standartlarını Yükseltecek

Networks Grup, Gayrimenkul 
sektörünün hizmet standartlarını 
yükseltmek ve sektörü yeniliklere 
entegre etmek hedefiyle yola 
çıkarak, satış, pazarlama ve 
proje geliştirme konularında 
hizmet vermek üzere, Maslak 
Veko Giz Plaza da, Emre 
Çapkın, Behzat Şimşek ve 
Serkan Gülmez tarafından 
kuruldu.

Gayrimenkul sektöründe 
her segment projenin , 
geliştirme, satış ve pazarlama 
aşamalarında görev almış ve 
son olarak Dumankaya ‘nın 
Avrupa yakasındaki projelerinin 
satış organizasyonunu yöneten Emre Çapkın 
, Dumankaya’nın Avrupa yakasındaki tüm 
projelerinin satış ve pazarlama organizasyonunda 
görev almış Behzat Şimşek, Delta Holding, 
Ukra İnşaat ve Dumankaya İnşaat olmak üzere 
sektörde 10 yıllık deneyime sahip olan Serkan 
Gülmez, hizmet alanlarını networks grup 
çatısı altında 5 alt marka altında toplayarak 
faaliyetlerine başladılar.

  

Hizmet Alanları;
• networks sales - Yurtiçi ve Yurtdışı 
Satış Organizasyonu Yönetimi • networks 
marketing – Stratejik Pazarlama 
Danışmanlığı

• networks academy – Satış Eğitimi 
Danışmanlığı

• networks garage – Proje Konsept 
Geliştirme Danışmanlığı

• networks rental – Ticari Gayrimenkul 
Geliştirme ve Kiralama Danışmanlığı

Web Sitesi: www.networksgrup.com
Tel: 0850 840 0 300 - 0212 678 68 60
E-mail: info@networksgrup.com
Adres: Ayazağa Mah. Dereboyu Cad. 
Meydan Sok. Veko Giz No:85 - Maslak / 
İstanbul
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MIPIM’den Sonra Arapların Yeni 
Gayrimenkul Adresi CNR Emlak Fuarı

11-14 Eylül 2014 tarihleri 
arasında düzenlenecek 
olan CNR Emlak Fuarı, Orta 
Doğu, Körfez Bölgesi ve Arap 
Yarımadası’ndan Türkiye’ye 
gelecek 1,5 milyar dolarlık 
yatırım hamlesine ev sahipliği 
yapacak. 
CNR EXPO Yeşilköy’de 
gerçekleştirilecek fuarda, 
200’ün üzerinde proje vitrine 
çıkacak. 
CNR Holding kuruluşlarından 
Sine Fuarcılık tarafından 
düzenlenecek “Emlak 2014 
- Konut, İşyeri Satınalma, 
Kiralama ve Finansman Fuarı”,  
11-14 Eylül 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek.  
200’ün üzerinde özgün proje, 
CNR EXPO Yeşilköy’de 
görücüye çıkarılacak.
CNR Emlak 2014’e katılacak 
firmalar arasında AKS Grup, 
Akzirve, E7 Yapı, Emir 
İnşaat, Gürler Gayrimenkul, 
Rumeli Yapı ve Yalçınlar Yapı 
da yer alıyor. A ve B sınıfı 
villa, konut ve toplu konut 
projeleri, rezidanslar, AVM 
ve iş merkezleri, plazalar, 
sanayi siteleri ve organize 
sanayi bölgelerinin tanıtımının 
yapılacağı CNR Emlak 2014 
Fuarı, 40 bin metrekarede 
yapılacak.
MIPIM’e ve Körfez Bölgesi’ne 
CNR Holding’ten çıkarma

Gayrimenkul endüstrisinin dünya çapındaki en önemli fuarlarından 
MIPIM 2014’te Emlak 2014 tanıtımı CNR Holding yetkililerince Mart 
ayında yapıldı. Türkiye’nin onur konuğu olduğu MIPIM’de CNR 
Holding yetkilileri, Emlak 2014-Real Estate Fair Türkey standı ile 
yer alarak katılımcı ve yatırımcılarla temas kurarak Türkiye’deki 
gayrimenkul fırsatlarını paylaştılar.
Roadshow faaliyetleri kapsamında da Dubai, Abu Dhabi ve Sharjah’a 
da ziyaretlerde bulunuldu. Dubai World Trade Center, Adnec ve 
Expo Centre Sharjah’da üst düzey yetkililerle, firma sahipleri ve 
acenteler ile diyalog kurulurken, Türkiye Ticari Ataşeleriyle, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin en önemli inşaat firmaları olan Nakheel ve Emaar 
ile de tanıtım faaliyetleri kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi. 
CNR yetkilileri, sektöre hizmet veren Reidin gibi kuruluşlarla da iş 
birliği yaptı. Sharjah Ticaret ve Sanayi Odası gibi çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının yetkilileri de ziyaret edildi. CNR yetkilileri Orta Doğu ve 
Körfez Bölgesi’nden yatırımcıların 1.5 milyar dolarlık bir potansiyel ile 
Emlak 2014’ü ziyaret edeceklerini belirtiyorlar.
Fuara yabancı ilgisi büyük
Nihai tüketiciler, yatırımcılar ve yabancı alıcı grupların konut, ev, işyeri 
projeleri yerinde görebileceği fuara, Orta Doğu, AB ülkeleri, Körfez 
ülkeleri, ve Türki Cumhuriyetler’den çok sayıda alıcı bekleniyor. 
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen fuarda, emlak projeleri yok satmıştı. 
CNR Emlak 2013 Fuarı’na, Suudi Arabistanlı yatırımcılar, ceplerine 
500 milyon dolar koyarak gelmişlerdi.
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Kimi zaman kendimizi 
güvende hissedeceğimiz 
mekanlar hayal ederiz...

Ailemiz ve sevdiklerimiz için her 
zaman her şeyin en güzeli olsun 
isteriz...
Ümitlerimizden vazgeçmeden, 
hayallerimize kavuştuğumuz anlar 
düşleriz...
Hayat şimdi eksikliğini 
resmettiğimiz her şeyin bir 
arada olduğu noktada, Resim 
İstanbul’da yeniden başlıyor... Bu 
resimde yer almaya hazır mısınız?
İstanbul’da yeni bir 
RESİM: Anadolu Yakası’nın 
kalbi Sancaktepe’de, üstelik 
Sancaktepe’nin de merkezinde...

İstanbul’un en yüksek ve oksijen 
oranının en fazla olduğu tepesi 
Aydos Tepesi’nde yer alan Aydos 
Ormanı, projenin sınır komşusu...
81.433 m2 arazi üzerinde 28 
blokta toplam 1.310 daire.. Kiraz 
ağaçlarıyla donatılmış bir hayalin 
gerçeğe dönmesi...
Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla 
birlikte her mevsim keyifli vakit 
geçirebilmeniz için hem açık 
- hem kapalı alanda pek çok 
farklı aktivite için hazırlanmış 
mekanlar...
1+1, 2+1, 3+1 
ve 4+1 daire 
alternatifleriyle 
farklı m2’lerde 
geniş daire 
seçenekleri...
Her 
santimetrekareleri 
kullanışlı olacak 
şekilde tasarlanmış 
daireler..

Anadolu yakasında 7 ilçeye komşu konumundaki tek ilçe 
Sancaktepe. Resim İstanbul, Sancaktepe’nin de merkezinde 
yer alıyor. E-5 ve E-6 ana arter yollarının arasında, 
Samandıra-Kartal bağlantı yolu üzerinde eşsiz bir konum 
özelliğine sahip. Bu sayede Finans Merkezi Ataşehir’e 10 
dk, Sabiha Gökçen Havalimanına 10dk, Kartal sahiline 10 
dk’da ulaşmak mümkün. Metro ile Üsküdar 24dk, Yenikapı 
36dk, Taksim 44dk. 3. Köprü bağlantı yollarına olan yakınlığı 
sayesindeyse her yere daha hızlı ulaşabilme imkanı 
sağlıyor.



Bölgesel Merkezi’ni Türkiye’ye taşıyan 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 

JLL Türkiye’yi tercih etti
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye 
Cumhuriyeti’nden gelen davet üzerine Bölgesel Merkezi’ni 
ülkemize taşıdı. UNDP’nin ve devletin tercihi, JLL Türkiye’nin mal 
sahibi temsilciliğini yürüttüğü Key Plaza oldu. Ağustos ayında 
imzalanan kiralama anlaşması 2020 yılına kadar geçerli olacak.   

Ofis kiralama anlaşması ile birlikte, UNDP’nin bölgesel 
programlarını sürdürmekle sorumlu 
UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) Bölgesel Merkezi, 
Slovakya’nın Bratislava kentinden 
İstanbul’a taşındı. Aynı zamanda, 
UN Women gibi Birleşmiş Milletler 
kuruluşları da Key Plaza’da 
konuşlanan UNDP ile yan yana 
ofislerde İstanbul’daki faaliyetlerini 
sürdürecekler.

UNDP Bölgesel Merkezi’nin 
mükemmel coğrafi konumunun program kapsamındaki Avrupa 
ve BDT ülkeleri ile daha iyi bağlantılar kurulmasına yardımcı 
olacağını belirten UNDP Yöneticisi Helen Clark, “UNDP’nin 
diğer başlıca BM kuruluşları ile aynı yerde bulunmasının diğer 
bir önemli faydası da, BM gelişim sistemindeki koordinasyon ve 
uyumun artırılması olacaktır” dedi.

UNDP’nin Avrupa ve BDT bölge ofisi, 18 ülke ve bölgeye hizmet veriyor: Arnavutluk, Azerbaycan, 
Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Cezayir, Ermenistan, Gürcistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, 
Makedonya, Moldova, Özbekistan, Kosova dahil Sırbistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve 
Ukrayna. Ofis ayrıca Kıbrıs, Romanya ve Rus Federasyonu gibi UNDP ülke ofisinin bulunmadığı 
ülkelerde de faaliyet gösteriyor.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, UNDP’nin Şişli 
Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı’na ait Key Plaza’daki İstanbul ofisinin yaklaşık 6 bin metrekare 
büyüklüğünde olduğunu belirtti. Birleşmiş 
Milletler’in küresel kalkınma ağı olan UNDP’nin 
insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam 
kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi 
savunan bir kuruluş olduğuna dikkat çeken 
Alkaş, “Bölgemiz açısından büyük önem taşıyan 
böylesi önemli bir organizasyonun ülkemiz 
üzerinden hizmet verecek olmasında deneyimli 
ekibimizle rol oynamaktan mutluluk duyuyoruz” 
dedi.   



Dumankaya
hi-fit

Gayrimenkul sektörünün önde gelen 
kuruluşlarından Dumankaya İnşaat, Avrupa 
Yakası’nın gözbebeği Bahçeşehir’de sıra dışı ve 
ayrıcalıklı bir ev konseptini hayata geçiriyor. “Evin 
fit hali: hi-Fit”
 
Kendini geliştirmeye ve ruhunu zenginleştirmeye 
ihtiyaç duyan, spor yapmayı alışkanlık haline 
getirmiş veya getirmek isteyen, sağlıklı 
beslenen ve fit kalmaya özen gösteren bireylerin 
ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan hi-Fit, Avrupa 
Yakası’nın en önemli yerleşim bölgelerinden 
Bahçeşehir’de sağlıklı yaşam uygulamaları ve 
teknolojinin bir arada hayata geçirildiği, sağlıklı, 
zinde ve fit olmak adına sunduğu sıra dışı 
konsepti ve site içi aktiviteleriyle rezidanstan öte 

insanın kendisini her an daha iyi hissedeceği 
ve sağlıklı yaşama dair deneyimlerini teknoloji 
ile zenginleştirebileceği konsept bir proje olarak 
Türkiye’de ilk defa hayata geçiriliyor. 
 
Evin en fit hali: hi-Fit
Fit ve zinde kalmaya olanak sağlayan 4.500  
metrekare Athletic-O Kulübü’ne sahip projede, 
daire sahipleri evlerinden ayrılmadan Dumankaya 
IQ akıllı ev sistemleri sayesinde Athletic-O 
eğitmenleri ile irtibata geçerek ev’de spor 
yapmanın keyfine varabilecekler.  Proje’de 
ayrıca 17 adet kat bahçesinde yoga’dan, 
golf’e, satrançtan açık hava fitness aletlerine 
kadar pek çok spor aktivitesi daire sahiplerinin 
hizmetine sunuluyor. hi-Fit’te sağlıklı yaşama 

dair hayata geçirilen 
aktivitelerin yanı sıra 
lezzet ve sağlığı bir arada 
sunan sağlıklı beslenmeyi 
eğlenceye dönüştüren, 
doğal ve lezzetli tariflerin 
hazırlanacağı bir de 
restaurant bulunuyor.  
Kalori hesaplamalarının 
yapılabileceği ve özel 
menülerin hazırlanacağı 
restaurant sayesinde Hi- Fit 
sakinleri, sağlıklı yaşamın 
en önemli adımlarından 



beslenme konusunda da destek 
alabilecekler. 
 
Bu proje ile daire sahiplerinin hayatlarına 
değer katacak iletişim ve destek hizmetleri, 
eğlence, alışveriş, sağlık ve spor çözümleri 
gibi konforlu yaşam uygulamalarının hayata 
geçirilecek. Hi-Fit’te insanlar sağlık, zindelik 
ve fit olma odaklı bir yaşam sürecekler.
 
20 dönüm arazi üzerinde 200.000.000 TL 
yatırım değeri ile hayata geçirilen proje 28 
ve 32 katlı iki kuleden 
oluşuyor.



•	 Pekdemir İnşaat tarafından hayata 
geçirilen, teslimine sadece 10 ay kalan 
projede, yüzde 0.50 oranlı özel indirimli kredi 
faizi ya da vade farksız 30 ay eşit taksit ödeme 
imkanıyla ev sahibi olabilmek mümkün. 
• Yüzde 70’inin satışı tamamlanan 
Kocaeli’nin 936 konutluk en büyük markalı 
konut projesinde ayrıca çok avantajlı ve taksitli 
peşinat ödemesi seçeneği de bulunuyor.
• Bugüne kadarki en cazip seçeneklerin 
sunulduğu tarihi fırsat kampanyası sadece 30 
gün sürecek ve 2 Ekim’de sona erecek.
Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Pekdemir İnşaat, 
teslimine sadece 10 ay kalan Kocaeli’nin en 
büyük markalı konut projesi Evimiz Kocaeli’nde 
tarihi bir fırsat kampanyası başlattı. Hızla 
değerlenen Başiskele bölgesindeki projede 
ev sahibi olmak isteyenler yüzde 0.50 
oranındaki özel indirimli kredi faizinden 
yararlanabilecekler. Kredi kullanmak 
istemeyenler ise vade farksız 30 ay eşit taksitli 
ödemeyle ev sahibi olabilecekler. Ayrıca,  çok 
avantajlı ve taksitli peşinat ödemesi imkanı da 
sunuluyor. 
Türkiye’nin en köklü, Kocaeli’nin en saygın 
inşaat şirketlerinden Pekdemir İnşaat 
tarafından geliştirilen Evimiz Kocaeli projesinde 
son 10 aya girildi. Yüzde 70’inin satışı 
tamamlanan, aileler için keyifli bir yaşam alanı, 
yatırımcılar için önemli kazanç fırsatı sunan 
936 konutluk dev projede kalan konutların 
satışı tüm hızıyla devam ediyor. 

Evimiz Kocaeli’nde 
sadece 30 gürecek 

%0.50  faizli dev 
kampanya 

Pekdemir İnşaat’ın 2 Eylül itibariyle başlayıp 2 
Ekim’e kadar devam edecek olan ve sadece 30 
gün geçerli olacak sonbahar kampanyasında 
kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Banka kredisi 
kullanmak isteyene olduğu kadar, banka kredisi 
kullanmak istemeyene de avantajlı seçenekler 
sunulan kampanya, bugüne kadar gerçekleştirilen 
en iddialı kampanya olma özelliğine sahip. 

Mert Pekdemir: Tarihi kampanyada tarihi fırsatlar
Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, 
“70’inci yıl gurur projemiz” diye tanımladığı 



Evimiz Kocaeli’nde başlattıkları Sonbahar 
Kampanyasının, bugüne kadar gerçekleştirdikleri 
en iddialı kampanya olduğunu vurgulayarak, 
“Kocaeli halkının ve yatırımcıların bu projenin 
bir parçası haline gelmelerini sağlamak 
amacıyla, bugüne kadar farklı seçenekler 
sunduğumuz pek çok kampanya yaptık. Ama bu 
kampanya, sunduğu fırsatlarla bugüne kadarki 
kampanyaların ötesine geçen, en cazip fırsatlara 
sahip kampanya olacak” dedi. 
Özellikle banka kredisi kullanacak olanlar 
için sağlanan yüzde 0.50 kredi faiz oranının, 
Türkiye’de pek rastlanmayan, piyasa oranlarının 
çok altında, özel bir faiz oranı olduğunu belirten 
Pekdemir, Evimiz Kocaeli’nde ev sahibi olmak 
isteyenler için bunun kaçırılmayacak bir fırsat 
olduğuna işaret etti.

Banka kredisi kullanmak istemeyenlere de vade 
farkı olmaksızın, peşin fiyatına 30 eşit taksitte 
ödeme imkanı sunduklarını ifade eden Pekdemir, 
peşinat ödemelerinde de çok avantajlı ve taksitli 
ödeme imkanı sağladıklarını söyledi.
Bu kampanyanın sadece 30 gün süreceğinin 
ve 2 Ekim’de sona ereceğinin altını çizen Mert 
Pekdemir, “Pekdemir İnşaat’ın 70 yıla uzanan 
kalite anlayışı ve güveniyle inşa edilen, teslimine 
sadece 10 ay kalan bu büyük projede ev sahibi 
olmak isteyen aileleri ve yatırımcıları bu fırsatı 
iyi değerlendirmeye çağırıyoruz. Bu fırsat bir 
daha gelmeyebilir. Daha ayrıntılı bilgi sahibi 
olmak isteyenleri satış ofisimize davet ediyoruz. 
Satış ofisimize gelenler örnek daireyi de görüp 
inceleyebilirler” dedi.
Temmuz 2015’den itibaren teslimlere başlanacak
İlk iki etap dairelerin büyük ölçüde tükenmesini 
takiben, son dairelerin planlanandan önce satışa 
sunulduğu projede, inşaat çalışmaları da büyük 
bir hızla devam ediyor. Tüm blokların kaba 
inşaatının tamamlanıp ince işlerin devam ettiği 
projede bazı blokların camları takılıp dış cephe 
boyaları bile yapılmış durumda. 
Pekdemir güvencesiyle, Kocaeli’nin yıldızı 
parlayan bölgesi Başiskele’de rekor bir hızla inşa 
edilen ve özellikle aileler için eşsiz bir yaşam 
alanı sunan proje bir bütün olarak Temmuz 2015 
tarihinde tamamlanmış olacak ve sahiplerine 
teslim edilmeye başlanacak. 
Kaliteye ve zamanında teslime verdiği 
önemle tanınan Pekdemir İnşaat’ın “70. 
yıl gurur projesi” olarak tanımladığı Evimiz 
Kocaeli’nde Haziran 2013 tarihinde başlayan 
inşaat çalışmaları, yaklaşık 500 işçinin yoğun 

çalışmasıyla rekor bir hızla devam ediyor. 
Projedeki inşaat çalışmalarının seyri, her ay 
çekilen hava fotoğraflarının yayınlandığı projenin 
evimizkocaeli.com adresli web sitesinden düzenli 
izlenebiliyor.
122 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen 
proje 150 milyon lirayı bulan toplam yatırım 
değeriyle Kocaeli’nin en büyük markalı konut 
projesi olacak. 
Evimiz Kocaeli’nde 2+1, 3+1 ve 4+1 tip 
dairelerden oluşan, 91 metrekare ile 193 
metrekare arası büyüklüklere sahip, altı farklı 
tipte daire bulunuyor. 2+1 daireler 111 bin liradan, 
3+1 daireler 150 bin liradan, 4+1 daireler ise 232 
bin liradan başlayan fiyatlarla satışta.
Evimiz Kocaeli: Ailece yaşam için ideal
Şehir merkezine sadece yedi dakikalık 
mesafede, şehre çok yakın ama kentin gürültü 
ve karmaşasından uzak bir lokasyonda, 
Başiskele’de hayata geçecek projenin yüzde 
75’i yeşil alana ayrılmış durumda. 122 bin 500 
metrekarelik alan üzerinde, tamamı dört katlı 
bloklardan oluşan proje, estetik mimarisiyle de 
dikkat çekiyor. 
Yaşamı keyifli hale getirecek her türlü sosyal 
donatının düşünüldüğü projede; kafe, dinlenme 
alanları, toplantı salonları, fitness salonu, çocuk 
kulübü ve uzman pedagoglar danışmanlığında 
her yaş grubuna uygun olarak farklı tasarlanmış 
çocuk oyun alanlarının bulunduğu büyük bir 
sosyal tesis yer alıyor.
2 bin metrekarelik dev bir göletin de içinde 
bulunduğu yürüyüş parkurları, rekreasyon 
alanları, iki adet basketbol sahası, görkemli 
bahçe ve çevre düzenlemesi de Pekdemir 
bütünleşik kalite anlayışının birer ürünü. 7x24 
kameralı güvenlik sistemine sahip projede, 
profesyonel bir site yönetimi işbaşında olacak. 

DAİRE TİPİNE GÖRE BAŞLANGIÇ FİYATLARI 
(TL)
2+1 : 111.000
3+1 : 150.000 
4+1 : 232.000

EVİMİZ KOCAELİ’ne Ulaşmak İçin
Adres  : Mahmutpaşa Mah. Karamürsel Cad. No: 
337 Başiskele, Kocaeli
Telefon  : 0262 323 70 00
Web  : evimizkocaeli.com





GYODER ve Bahçeşehir Üniversitesi Gay-
rimenkul Alanında Sektöre Özel İlk MBA 

Programını Başlatıyor
GYODER ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 
işbirliği neticesinde tasarlanan ‘gayrimenkul 
sektörüne özel yüksek lisans eğitimi’ kapsamında 
sektör çalışanlarına özel MBA programı hayata 
geçiriliyor. 
Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER 
ve Türkiye’de eğitime yaptığı katkılar ile dünya 
standartlarını yakalayan Bahçeşehir Üniversitesi 
(BAU), 2014 yılından itibaren gayrimenkul 
sektörüne özel kurumsal eğitim programı 
kapsamını dizayn etmek ve birlikte yürütmek 
amacıyla işbirliği kararı aldı. Yapılan işbirliği 
neticesinde içeriği sektör çalışanlarına özel 
hazırlanan eğitim programı çerçevesinde adaylar 
MBA derecesi alma imkânına sahip olacak. 
Profesyonel iş hayatında eğitimin ilk planda 
olduğunu savunan alanında öncü iki kurumun bir 
araya gelerek gerçekleştirdiği bu işbirliği ile hem 
katılımcıların hem de kurumların hedeflerini bir 
üst noktaya taşıması amaçlanıyor.
MBA programının imza töreninde konuya ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan GYODER Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Feyzullah 
Yetgin “Bugün hem derneğimiz, hem sektörümüz 
hem de Bahçeşehir Üniversitesi için bir ilke imza 
atıyoruz. Türkiye’nin gayrimenkul platformu 
GYODER olarak her zaman sektörümüzün 
gelişimini destekleyen işbirliklerinin içinde 
olduk. Eğitim konusu biz sektör temsilcileri için 
son derece önem arz ediyor ve bu yöndeki 
çalışmalarımız artarak devam ediyor” dedi.
Yetgin bu yıl itibari ile gayrimenkul sektörünün 
MBA programı olarak artık üniversitelere girdiğini 
vurgulayarak şunları söyledi: “Ülkemizin en 
seçkin üniversitelerinden Bahçeşehir Üniversitesi 
ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında 
Türkiye’de kuruma özel ilk yüksek lisans eğitimi 
olan gayrimenkul sektörüne yönelik İşletme 
Yüksek Lisans Programı’nı hayata geçiriyoruz.”
Yetgin, GYODER’in geçen sene de yine 
üniversite işbirliği ile gayrimenkul sektörünün 
gelişimine yönelik ihtiyaç duyulan araştırmaları 
tespit etmek, gerçekleştirmek, referans veriler 
üretmek ve sektöre vasıflı eleman yetiştirmek 
amacıyla Türkiye’nin ilk “Gayrimenkul Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi”ni kurduklarını 
belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi ve GYODER işbirliği 
ile hayata geçirilen MBA programının imza 
töreninde bir konuşma yapan BAU Rektörü Prof. 
Dr. Şenay Yalçın, dünyadaki gelişim, değişim 
ve dönüşümlere bağlı olarak ortaya çıkan 
talep ve ihtiyaçların yeni eğitim programlarının 
tasarlanmasını zorunlu kıldığını belirterek, bu 
zorunluluğun sürekli ve hızlı değişimler yaşayan 
küresel âlemde, iş dünyası ile üniversiteleri 
tamamıyla iç içe girmiş eğitim modelleri 
geliştirmeye yönelttiğinin altını çizdi. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin Türkiye’nin ve 
dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları ile 
iş birliği yaparak mevcut olanaklarını sanayinin 
ve iş dünyasının olanakları ile birleştirerek 
“ihtiyaçlara göre özel dizayn edilmiş” eğitimler 
geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Şenay Yalçın 
sözlerine şöyle devam etti; “Mevcut bilgi 
birikimimizi ve yetişmiş insan gücümüzü; sanayi 
ve iş dünyasının tecrübesi ve finansal gücü ile bir 
sistem dahilinde birleştirmek üzere programlar 
tasarlamaktayız. Bugün burada tanıtımı için 
toplandığımız; Gayrimenkul sektörünün en önemli 
derneği GYODER üyeleri için hazırladığımız 
MBA programı ile bu yöndeki hizmet ağımıza 
çok önemli bir halka daha eklemiş olduğumuzu 
ifade etmeliyim. GYODER gibi sektöründe 
eğitime önem veren kurumlar ile eğitimde iş 
birliği yapmak, üniversitemizin çok önem verdiği 
konuların başında gelmektedir. Bu nedenle, 
gerçekleştirdiğimiz bu eğitim iş birliğinden 
mutluluk duyuyoruz”



Ataköy’e nef imzası
Nef Ataköy 22

İstanbul’da, Avrupa 
yakasının huzur ve 
nefes veren semti 
Ataköy’de  yepyeni bir 
yaşam konsepti Nef 
Ataköy 22 ile hayata 
geçiyor.   Yaklaşık 25.000 
m2 arsa alanı üzerinde 
yer alan, 18 katlı konut, 
ofis ve otel olmak üzere 
6 bloktan oluşan Nef’in 
son keşfi Nef Ataköy 
22; Türkiye’nin ilk uydu 
kent projelerinden biri olan Ataköy’de, İstanbul’un 
en nezih yaşam merkezlerinden Florya, Yeşilköy 
ve Bakırköy’ün tam kesiştiği noktada hayata 
geçiyor. Projede 45 ile 234 m2 arasında değişen 
1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yanı sıra her 
geçen gün değerini artıran Ataköy’e; özlenen 
ev hayatı, aranan ofisler ve her türlü ihtiyaca 
cevap verebilecek mağazalar Nef Ataköy 22 ile 
geliyor.   Mecidiyeköy-Levent aksıyla beraber 
değerlendirilen “Topkapı-Bakırköy-Havalimanı” 
aksında çalışan ve eğitim gören insanlar için cazip 
bir yaşam alanı olarak diğer projelerden ayrılan 
NEF Ataköy 22, şehrin merkezinde nefes verecek



Nef Ataköy 22; Kültür Üniversitesi’nin hemen 
yanında olup, Dünya Ticaret Merkezi ile CNR Expo 
Fuarı gibi iş dünyasının önemli merkezlerine 500 
metre, Bakırköy Adliyesi’ne ise sadece 2,5 km 
yakınlıkta konumlanıyor. Airport AWM, Galeria, 
Marmara Forum gibi İstanbul’un önde gelen 
alışveriş merkezleriyle de aynı bölgede yer alan 
proje; öğrenciler, genç profesyoneller ve çocuklu 
aileler gibi geniş bir kitleye hitap ediyor. Diğer 
projelerinde olduğu gibi Foldhome ve Foldoffice 
üniteleri ile farklı ihtiyaçlara hitap edecek konsepti 
ile bölgeye yeni bir yaşam tarzı getirmeye 
hazırlanıyor.yepyeni bir yaşam alanı sunuyor. 



Kağıthane 7000’ de %20 İndirim…
Genyap tarafından İstanbul Kağıthane’ nin tam merkezinde 
inşa edilen KAĞITHANE 7000 projesi, geniş ve ferah 
dairelerinin yanı sıra huzurlu ve güvenli ortamıyla da eşsiz 
bir fırsat sunuyor…

Tasarlanan projede kullanılan tüm malzemelerin 
niteliğinden, işçiliğine kadar her aşamasında 
kaliteden ödün vermeden son derece titiz bir 
çalışma yapılmıştır. Salondan mutfağa, yatak 
odalarından banyoya kadar her m2 de 1. sınıf 
malzeme ve işçilik hizmeti sağlanmıştır. 

Kağıthane’ nin merkezinde konumlanan proje 8 

blokta toplam 122 adet daireden oluşmaktadır. 
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. Dairelerde ankastre ocak, fırın, 
davlumbaz, bulaşık makinesi ve mikrodalga fırın 
standartlar içerisinde bulunmaktadır.

%20 İndirim…

Genyap güvencesi ile satışa 
sunulan proje, 380.000 tl ‘ den 
başlayan fiyatlarla sunuluyor. 
Haziran 2016 tarihinde teslim 
edilecek projede geliştirilen 
finans sistemi ile peşin 
ödemelerde %20 indirim 
uygulanırken anlaşmalı 
bankalardan piyasa koşullarının 
çok altında kredi kullanmak 
mümkün. 60 ay sıfır vade farkı 



olanağının dışında 120 aya 
kadar vadelerde de sadece 
0,69 vade farkı oranı ile 
yatırımcılara oldukça cazip 
bir fırsat sunuyor.

Konfor Yanı 
Başınızda…

Aileler için tasarlanan 
KAĞITHANE 7000 projesi 
geniş ve konforlu dairelerini 
sosyal yaşamla hiçbir 
ayrıntıyı göz ardı etmeden 
buluşturuyor. 1600 m2 
fitness salonunun yanı sıra 
3300 m2 doğa ile iç içe muhteşem bahçesi ile de 
huzur dolu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

  Güvenlik hizmeti konusunda uzman ekibiyle 
sürekli ve etkin koruma altında olan KAĞITHANE 
7000 projesinde, bay ve bayanlar için ayrı ayrı 
tasarlanan kapalı havuzlar, fitness salonları ve 
saunaların yanı sıra 
çocuk oyun parkı, 
kafeterya gibi bir 
çok alanı içerisinde 
barındıran sosyal 
tesisleri ile geniş 
bir alanda hizmet 
vermektedir.  

İstanbul’un 
Merkezinde…

KAĞITHANE 7000, Kağıthane’ nin tam 
merkezinde vadinin eşsiz manzarasına 
sahip bir lokasyondadır. E-5 ve E-6 ‘ nın tam 
ortasında bulunan proje, şehir merkezinin 
önemli noktaları olan Mecidiyeköy, Şişli, Levent, 
Maslak ve İstanbul Boğazı’ na sadece 10 dakika 
mesafededir.



Adalar manzaralı 
Gökdeniz Kartal’da 

48 ay sıfır faizle!
Gülsa İnşaat & Bay 
Yapı Ortak Girişimi, 
Anadolu Yakası’nın 

yükselen yıldızı 
Kartal’da hayata 

geçirdiği Gökdeniz 
Kartal projesi ile 

yatırımcının yüzünü 
güldürecek

Anadolu Yakası’nın gün geçtikçe gelişen ve 
değerlenen bölgesi Kartal’da 204 konutluk 
Gökdeniz Kartal projesini hayata geçiren Gülsa 
İnşaat & Bay Yapı Ortak Girişimi, projenin 
kısa vadede yatırımcısına büyük kazanç 
sağlayacağını açıkladı. 

Kartal’ın en gözde lokasyonları arasında 
gösterilen Esentepe Mahallesi’nde yükselen 
Gökdeniz Kartal, 70 milyon TL’lik yatırım 
değerine sahip bir proje. 7 bin 80 metrekare 
arsa alanı üzerinde 35 bin metrekare inşaat 
alanına sahip projede; 1000 metrekare sosyal 
tesis, 5 bin metrekare de yeşil alan bulunuyor. 
Mimarisi Ömer Çamoğlu’na ait Gökdeniz 
Kartal’da toplam 204 konut yer alıyor. İnşaatına 
Mayıs 2014’te başlanan projenin Şubat 
2016’da sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. 
26 katlı 2 bloktan meydana gelen Gökdeniz 
Kartal’da konutların tavan yüksekliği 3.20 
olarak açıklanıyor. Sosyal donatı alanlarında 
yarı olimpik ve çocuk havuzu, fitness, sauna, 
tenis, basketbol, cafe, TV salonu, çocuk parkı, 

yürüyüş parkuru, yaz bahçesi bulunan projede; 
her daire için bir araçlık kapalı otopark alanı da yer 
alıyor.

Her bütçeye uygun ödeme planları 
Şu ana kadar yüzde 15’i satılan projenin fiyat ve 
ödeme koşullarıyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Gülsa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih 
Satıcı, Gökdeniz Kartal’da geçerli olan avantajlı 
fiyat ve ödeme planlarının ay sonu itibariyle 
güncelleneceğini belirtti. Projede fiyatların 316 bin 
TL’den başlayarak 958 bin TL’ye kadar yükseldiğini 
söyleyen Satıcı, alanları 84 metrekare olan 1+1’lerin 
316 bin TL’den; 93 ila 176 metrekare olan 2+1’lerin 
388 TL’den; 170 ila 176 metrekare olan 3+1’lerin 
612 bin TL’den; 176 metrekare olan 2+1 bahçe 
dublekslerin 708 bin TL’den;  178 metrekare 
olan 3+1 bahçeli konutların 672 bin TL’den; 195 
metrekare olan 3+1 bahçe dublekslerin 734 bin 
TL’den; 239 metrekare olan 4+1 bahçe dublekslerin 
ise 958 bin TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını 
vurguladı. 



48 ay sıfır faiz imkanı
Projede 4 farklı ödeme planı sunduklarını belirten 
Satıcı, “Gökdeniz Kartal’da uyguladığımız 
kampanyaların ilkine göre; yüzde 50 peşin alarak 
kalan yüzde 50’lik kısım için 48 ay sıfır faizle 
taksit yapıyoruz. İkinci kampanyaya göre; yüzde 
40 peşin alarak kalan yüzde 60’lık kısım için 
teslimde banka kredisi kullandırabiliyoruz. Üçüncü 
kampanyaya göre; liste fiyatları üzerinden yüzde 5 
indirim yaparak yüzde 5 peşin, yüzde 20 teslimde 
alıyoruz. Kalan yüzde 75’lik kısım için banka 
kredisi kullandırabiliyoruz. Son kampanyaya göre 
de liste fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim yapıp, 
yüzde 25 peşin alıyoruz. Kalan yüzde 75’lik kısım 
için banka kredisi kullandırabiliyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Ulaşım sıkıntısı bulunmuyor

Gökdeniz Kartal’ın yükseldiği lokasyonla ve 
bölge geneliyle ilgili yorumlarda bulunan Bay 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Okyay 
Ertaş ise “Projemizin en büyük özelliği ulaşım 
sıkıntısının yaşanmadığı bir yerde yükseliyor 
olmasıdır. Metro, deniz otobüsü, E5, sahil 
yolu, marina, adliye, hastane, sinema ve kültür 
merkezi gibi noktalara ortalama 7 dakikalık 
yürüme mesafesinde bulunan projemiz; Sabiha 
Gökçen ve Kadıköy’e 15, Boğaz Köprüsü’ne 20, 
Telekom Arena’ya ise 35 dakika uzaklıkta yer 
alıyor” diye konuştu. 

Büyükada, Heybeli, Kınalı, Burgaz tablo gibi 
karşınızda…
Kartal bölgesinin özellikle son yıllarda yükselişe 
geçtiğinin altını çizen Metin Okyay Ertaş, 
“Kartal’ın; sahil, TEM, E-5, metro, Adalar, 

marmaray ve 
adliye sarayı 
gibi önemli 
yerlere ulaşım 
açısından 
avantajları 
bulunuyor. 
Kartal’ın her 
geçen gün 
artan değerini 
dikkate 
alarak bu 
bölgede proje 
geliştirmeyi 
tercih ettik. 
Projemizden 
bakıldığında 
Büyükada, 
Heybeli, 

Kınalı, Burgaz tablo gibi 
görülebilecek. Gerek 
yükseldiği lokasyon, 
gerekse sahip olduğu 
ayrıcalıklar bakımından 
yatırımcısına kısa sürede 
büyük kazanç sağlayacak 
projemizde şu an için 
metrekare birim fiyatımız 3 
bin 600 TL’den başlıyorken, 
projenin teslim tarihinde bu 
fiyat 5 bin 500’lere kadar 
yükselecektir” dedi. 



Ataköy’ün En Değerli Projesi; 
Selenium Ataköy

İstanbul’un merkezi lokasyonlarında gayrimenkul projeleri 
gerçekleştiren Aşçıoğlu Grubu yeni projesinde de bu gelenekten 

vazgeçmiyor. 15 katlı 3 bloktan oluşan Selenium Ataköy, ulaşım ve 
sosyal yaşam anlamındaki lokasyon değeriyle öne çıkıyor

Aşçıoğlu Grubu’yla özdeşleşen ve 
sektöre “Selenium standartları” kavramını 
getiren konseptin Ataköy projesi; 
Selenium Ataköy’ün basın lansmanı, 
satış ofisinde önceki gün gerçekleştirildi. 
Grubun Fulya, Gayrettepe, Ulus, Göktürk 
konutları ve ofis bloklarından sonraki 
yeni projeleri Selenium Ataköy, her blokta 
107 dairenin yer aldığı toplam 3 bloktan 
oluşuyor. Toplam 74 bin metrekare 
inşaat alanına sahip projede; bahçe 
dubleksleri, Loft, 1+1’den 5+1’e (89 m2 – 
281 m2) geniş ve her biri balkonlu daire 
seçenekleri yer alıyor. 

ATAKÖY’ÜN ÇEHRESİ 
DEĞİŞECEK

Uras-Dilekçi Mimarlık tarafından 
projelendirilen elips formundaki 
Selenium Ataköy’ün en çarpıcı 
mimari özelliklerinden biri 
de blok ortalarında yer alan 
galeri boşluğu. Gün ışığını 
içeri alan cam tavanın yer 
aldığı galeri boşluğunda 
panoramik asansörler 
bulunuyor. Galeri boşluğu 
aynı zamanda sanat ve peyzaj 
alanı olarak da kullanılacak. 
Güney cephelerinden deniz 
manzarasına hakim olan 
projeyle birlikte Ataköy’ün de 
çehresi değişecek. Proje Atatürk 
Havalimanı ve Ataköy Marina’ya 
5 dakika mesafede bulunuyor.
İnşaat ruhsatı alınan Selenium 
Ataköy’ün ayrıcalıkları arasında; 
ferah lobi alanı, profesyonel 
bina yönetimi, her daire için 



rakamı daire tipine ve konumuna göre değişkenlik 
göstermekle birlikte metrekare birim fiyatları 6250 
TL’den başlıyor. Projenin, 2016 yılının üçüncü 
çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. Selenium 
Ataköy satış sürecinde sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında Tohum Otizm Vakfı’na destek 
olunuyor. Projeden daire alanlar, vakfa 1000 TL 
kişisel bağış yapmış oluyor. 

depo alanları, daire içi taze hava 
sistemi, bisiklet ve yürüyüş pisti, 
5 dönüm geniş peyzaj alanı, 
geliştirilmiş bina ısı dinamikleri, 
yüzme havuzu, güneşlenme 
terası, çok amaçlı spor sahaları, 
fitness ve çok amaçlı stüdyo alanı, 
SPA, çocuk odası, oyun bahçesi 
ve squash yer alıyor.

PROJE TESLİM TARİHİ 2016
Satışlarına nisan ayında başlanan 
projenin Haziran 2014 itibariyle 
160 daireden 81’i satılmış 
bulunuyor. Yatırım değeri 130 
milyon dolar olan projede satış 



İstanbul’un 
Artık Bir Tema’sı Var

İstanbul’un yeni yaşam kültürü: 
Tema İstanbul...  333.000 m2 

bir alana yayılan Tema İstanbul 
Konutları, 3610 dairesi ile yeni 
bir yaşam kültürü yaratmanın 

yanı sıra, büyük bir yatırım 
değeri taşıyor.



Dinamik ve çağdaş mimarisi ile 1+1’den 4+1’e 
kadar değişen daire tipleri farklı yaşam tarzlarına 
sahip kimselere çok sayıda seçenek sunuyor. 

Tema İstanbul
Yeni yaşam kültürü Tema İstanbul, Tema İstanbul’da 
hem yaşamınız hem de geleceğiniz değerleniyor. 
333.000 m2 bir alana yayılan ve Avrupa’nın en 
modern eğlence parklarından birine komşu olan 
Tema İstanbul, yeni bir yaşam kültürü yaratmanın 
yanı sıra, büyük bir yatırım değeri de taşıyor.  

Konumu :  Tema İstanbul hızla gelişmekte olan 
İstanbul’un Avrupa yakasında Atakent’te yer alıyor. 
Olimpiyat stadının yakınında bulunan proje ile 
Atatürk Havalimanı’nın arasında yalnızca birkaç 
kilometre var. Tema İstanbul’un güney kıyısındaki 
komşuları ise Küçükçekmece Gölü ve Marmara 
Denizi.  

Yatırım Değeri :  İstanbul’un en hızlı gelişen 
semtlerinden Atakent’te yükselen Tema İstanbul, 
karma kullanım konseptiyle değerine değer katıyor. 
Tema İstanbul eşsiz bileşenleri ile hem Avrupa ve 
Ortadoğunun yeni çekim merkezi olacak, hem de 
yarınlarınıza değer katacak.  

Sosyal Yaşam :  Tema İstanbul, sakinlerine sosyal 
imkanlarda zenginleştirilmiş bir yaşam ve pek çok 
farklı aktivite olanakları sunuyor. Açık ve kapalı 
yüzme havuzlarından fitness salonuna, SPA’dan 

tenis kontu ve bisiklet parkurlarına kadar sayısız 
sosyal aktiviteyi bir arada sunan Tema İstanbul’da 
sağlıklı yaşama ve eğlenceye doyacaksınız.  

Peyzaj :  Tema İstanbul’un peyzajı eşsiz konut 
mimarisi ile paralellik gösteriyor. Geniş meydanları, 
gösterişli yansıma havuzları, yeşilin her tonuna 
sahip meyve bahçeleri ve baş döndürücü çiçek 
kokularıyla Tema İstanbul sizi içine çekecek.  

Tema İstanbul’un Ev Tipleri  Farklı yaşam 
tarzlarına sahip kesimlere geniş bir yelpazede 
çok sayıda seçenek sunan dinamik ve çağdaş 
mimarisiyle kesin olan bir şey var:  Tema 
İstanbul’un hangi ev tipini seçerseniz seçin, 
yaşamak için doğru yerdesiniz.  1+1’den 4+1’e 
farklı daire tipleri... Hepsi modern, hepsi konforlu...



İstanbul’da Yepyeni 
Bir Vadi Doğuyor!

İstanbul’un kuzeyindeki 
Belgrad Ormanı’yla, şehrin 
merkezi olarak nitelendirilen 
Maslak’ı birleştiren 
Vadistanbul, Türkiye’nin ödüllü 
mimarlık ofisi İki Design ile 
Amerika’nın dünyaca ünlü 
projelerine imza atmış SOM 
Architecture tarafından 
tasarlandı.

 1 milyon 100 bin metrekarelik 
inşaat alanına sahip 
Vadistanbul, teras evler, 
rezidanslar, ofisler, alışveriş 
caddeleri, kafeler, oteller ile 
alışveriş merkezlerinin yanı 
sıra eğlence alanlarına sahip 
olacak. 3 parselden oluşan ve 
toplamda 424 bin metrekarelik 
arsada geliştirilecek olan 
Vadistanbul, 3 farklı etaptan 
oluşacak.

 Projede 3 bin konut, 55 
bin metrekarelik alışveriş 

merkezi, ve 750 metre uzunluğundaki cadde üzerinde yer alan 28 
bin metrekarelik cadde mağazaları, restoranlar, ofis alanları ile 48 bin 
metrekare toplam alana sahip 5 ve 4 yıldızlı oteller bulunacak.



  Projenin yer aldığı vadinin kuzeyinde yer alan ve 
projeyi içerdiği fonksiyonlarla eşsiz bir konsepte 
dönüştüren ikinci etabın 2015 sonunda teslim 
edilmesi planlanıyor. Projenin kalbi konumundaki 
etapta yüksek donatılı ofis alanları, alışveriş 
merkezi, cadde mağazaları ve oteller bulunuyor. 
Vadistanbul’un üçüncü ve son etabı ise konut ve 
ofis alanlarından oluşuyor.   

AYAZAĞA’NIN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI 
SAĞLIYOR   

Doğayla iç içe bir konumda yer alan Ayazağa’nın 
dönüşümünde büyük rol oynayan Vadistanbul, 
bölgedeki sanayi alanlarının taşınmasıyla birlikte 
çevrenin gelişimine katkı sağlıyor.   Doğayla iç 
içe bir noktada projelendirilen proje, İstanbul 
Boğazı’nın temiz sularını taşıyan ve projeyi 
boydan boya kat eden, Sadabad 
Deresi’yle de emsalsiz bir nitelik 
kazanıyor.   

Proje içinden geçen doğal derenin 
etrafında oluşturulacak yaşam 
alanlarıyla da eşsiz bir alan 
oluşturularak bölgeye de canlılık 
katacak. Konut bloklarının yanı 
sıra ofis, alışveriş ve yaşam 
alanlarıyla da İstanbulluların 
buluşma noktası olacak 
Vadistanbul, Ayazağa’nın yeni bir 
merkez olmasını sağlıyor.   

VADİSTANBUL PROJE 
DETAYLARI   
•    Projenin Adı: Vadistanbul 
•    Lokasyon: Ayazağa 
•    Yapımcı Firmalar: Artaş Grubu, 
Aydınlı Grup ve Keleşoğlu İnşaat 
•    Lansman Tarihi: 6 Aralık 2012 
•    Teslim Tarihi; 1. Etap Aralık 
2014 – 2. Etap 2015 sonu 
•    İnşaat Alanı: 1.100.000 metrekare 
•    Arsa Alanı: 424.000 metrekare 
•    Etap Sayısı: 3 
•    Mimarlık Ofisleri: İki Design Mimarlık ve SOM 
Architecture 
•    Yatırım Bedeli: 1 milyar 500 milyon TL 
•    İlk Etabın Yatırım Maliyeti: 300 milyon TL 
•    Projeden Beklenen Ciro: 2 milyar dolar 
•    Toplam Konut Sayısı: 3.000 

•    Ticari Alanlar: Vadi İstanbul’da toplam 55 bin 
metrekarelik alışveriş merkezi, ve 700 metre 
uzunluğundaki cadde üzerinde yer alan 28 bin 
metrekarelik cadde mağazaları, restoranlar, 240 
bin metrekare ofis alanı ile 48 bin metrekare 
toplam alana sahip 5 ve 4 yıldızlı oteller 
bulunacak. 

•    İlk Etaptaki Konut Sayısı: 1.111 
•    İlk Etaptaki Blok Sayısı: 8 
•    Etapların Konsepti: İlk etap 8 blokta 1.111 
konuttan oluşuyor. İkinci etap projenin yer aldığı 
vadinin kuzeyinde yer alıyor ve projeyi içerdiği 
fonksiyonlarla eşsiz bir konsepte dönüştürüyor. 
Projenin kalbi konumundaki etapta yüksek donatılı 
ofis alanları, alışveriş merkezi, cadde mağazaları 
ve oteller bulunuyor. Vadistanbul’un üçüncü ve son 
etabı ise konut ve ofis alanlarından oluşuyor. 

•    Proje Bitiminde Yaşayacak Kişi Sayısı: 
Vadistanbul’un teslimleri tamamlandıktan sonra 
proje genelinde ortalama 35 bin kişi yaşayacak. 

•    Ulaşım: Proje dahilinde Türkiye’nin ilk özel 
metrosu da Vadistanbul’un içinden geçecek. 
Vadi İstanbul’a özel olarak inşa edilecek olan 
metro, şehrin metro ağına bağlanacak. Proje bu 
özelliğiyle de dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte 
bir değere sahip. 



  Vadistanbul, TEM, Metro ve üçüncü köprü 
yolu bağlantısıyla da her yöne ulaşım 
imkanları sunabilen, ender bir yaşam  
merkezi olacak. 

•    Sadabad Deresi: Doğayla iç içe bir 
noktada projelendirilen Vadi İstanbul, 
İstanbul Boğazı’nın temiz sularını taşıyan 
ve projeyi boydan boya kat eden, Sadabad 
Deresi’yle de emsalsiz bir nitelik kazanıyor. 
Proje içinden geçen doğal derenin 
etrafında oluşturulacak olan yaşam alanları 
benzersiz bir keyif sunarken bölgeye de 
renk ve canlılık katacak. 
•    Konut Tipleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 
5+1 dubleks 
adi
•    Konut Metrekareler: 1+1 (69,80 m2 – 
90,91 m2) 2+1 ( 130,28 m2 – 148,85 m2) 
3+1 (165,74 m2 – 184,13 m2) 4+1 (202,88 
m2 – 244,39 m2) 5+1 Dubleks (305 m2) 
•    Ödeme Planı: 120 aya kadar %0,66 faiz 
oranıyla kredi kullanılabiliyor. 
•    Satış Ofisi: Ayazağa Mah. Kemerburgaz 
Cad. No:1 Şişli – İstanbul 





İstanbul’da 
Küçük Venedik

Gaziosmanpaşa’da yükselmeye başlayan 
Via/Port Venezia,size İstanbul’un stresinden 
uzak,tatil gibi bir hayat sunuyor.Farklı 
boyutlardaki daire seçenekleri,işinize 
uygun farklı boyutlardaki ofisler,Alışveriş 
Merkezi,yüzme havuzları ve daha fazlası Via/
Port Venezia’da..  

Atatürk Havalimanı’na 15.km uzaklıkta Avrupai 
bir yaşam.

Via/Port Venezia’nın lokasyonu ile İstanbul’un 
tamamına,yaşam standartları ile de Avrupa’ya 
yakın bir hayat sizi bekliyor.Özellikle Via/Port 
Venezia’nın kapısının önünden geçen Metro ve 
Tramway hatta hem hayatınızı kolaylaştıracak 
hem de İstanbul’u ayaklarınızın altına serecek.
Atatürk Havaalanı ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsüne 15 km uzaklıkta 
yaşayacağınız huzur dolu bir 
hayat sizi bekliyor..
  

Venedik’te olsaydınız ne yapmak isterdiniz?  

Filmlerde gördüğünüz o kusursuz Venedik 
yaşamını,gerçekten Via Port Venezia’da 
hissedeceksiniz.Dilediğiniz an aileniz ve 
arkadaşlarınzla birlikte keyifli dakikalar geçireceğiniz 
cafe ortamları.Gecelerinize Venedik tadı katacak 
lüks restoranlar.İstanbul’un yorgunluğunu anında 
üstünüzden atmanıza yardım edecek usta kurulu 
masaj salonu.Uzman kadrosuyla hayatınıza hareket 
katacak,sizi dinç kılacak Fitness Center.  

Giyimden aksesuara,elektronik eşyadan fast food’a 
kadar herşey Venedik tadında, Via Port Venezia’da ! 
Via Port Venezia’nın içinde bulunan Avm sayesinde 
aradığını herşey yanı başınızda olacak.  Venedik 
işinize de gelecek!  Şimdi de sıra işinizde.



Hepiniz harika planlar yapıyor ama 
işiniz hep size engel oluyor.En yakın 
arkadaşlınız tatile gidip eğlenirken,siz 
hep çalışmak zorunda kalıyorsunuz.
 
Kiptaş’ın da proje ortağı oldugu 
ViaPort Venezia oluşan büyük güç 
birliği ile bütün beklentilere cevap 
veriyor.  Yaklaşık 2.500 konut, 70.000 
m2 kiralababilir alana sahip alışveriş 
merkezinden 50 bin m2lik ofis alanlı iş 
merkezi hatta eğlence merkezine kadar 
herşey burada Venedik tadında.  

Bayraktar ve Gürsoy gibi iki 
sektör devinin oluşturdugu 
sinerji,gerek Viaport Venezia 
Projesi gerekse yeni projeler 
geliştirip,yeni ve farklı 
konsept projelere imza 
atmayı hedeflemektedir.



Larus Loft’la Fırsatlara Koşacaksınız
Sonra bakarsın ma-
ketten binalara, Larus 
Loft’un  gerçeği Larus Palas’ta.
Larus Loft’dan bir daire sahibi olmayı 
düşünüyorsanız çok şanslısınız çünkü 
hemen yanı başındaki Larus Palas’ta 
hayat başladı! Satış ofisimize geldiğinizde 
tamamı bitmiş olan Larus Palas’ı kendi 
gözlerinizle görebilir, aynı mimari felsefe 
ve kaliteyle yapılacak olan Larus Loft’u 
gözünüzde canlandırabilirsiniz.

Sonra yaşarsın sıkışık 
konutlarda, ferah bir 
yaşam Larus Loft’ta.
Yüksek kapıları, yüksek 
pencereleri ve özel ses izo-
lasyonu sayesinde Larus 
Loft’ta her daire kendi müstakil 
yapısıyla son derece ferah 
ve gürültüden uzakta. Çünkü 
eviniz, özeliniz.

Sonra devam edersin 
borsaya,  akıllı yatırım 
Larus Loft’ta.
24 ayda %33’e kadar kazanç 
sağlama fırsatı Larus Loft’ta 
sizi bekliyor. İster %0.95 faizli 
konut kredisi imkanından fay-
dalanın, ister 24 ayda ödeyerek %0 faiz 
fırsatını yakalayın. Hesap ortada. Siz de 
dairenizi Larus Loft’tan alın, son yılların en 
akıllı yatırımını kaçırmayın.

Sonra oturursun uzaklarda, Larus Loft  yeni 
havaalanına 20 dakika.
El değmemiş doğası ve modern mimari yapısıyla İs-
tanbul’un öne çıkan semtlerinden biri olan Göktürk, 
yeni havalimanına, üçüncü köprü güzergahına ve şehir 
merkezine olan yakınlığıyla son yılların cazibe merkezi 
olmayı sürdürüyor. Gelin, siz de bu ayrıcalıklı semtteki 
yerinizi alın.
Sonra alışveriş yaparsın Nişantaşı’nda, en 
iyi  markalar Larus Sokak’ta.



İstanbul’un yeni çekim merkezi 
Göktürk, Göktürk’ün yeni çekim 
merkezi Larus Sokak. Birbirin-
den seçkin mağaza, kafe ve 
restoranlarla donatılmış olan 
Larus Sokak sayesinde eşsiz 
bir alışveriş deneyimi evinizin 
hemen önünde sizi bekliyor. 
Düşünsenize, size özel hazırlan-
mış bir sokaktan daha özel ne 
olabilir ki?



Kavuklar Gayrimenkul’den 
İzmir’e 5 yılda 600 milyon dolarlık yatırım

İzmir’in en güvenilir ve en kaliteli projelerine imza atan Kavuklar 
Gayrimenkul, 5 yıl içinde gerçekleştirdiği 600 milyon dolarlık 
yatırımları ile İzmir’e değer katmaya devam ediyor.
Ege Bölgesi’nin büyüme ve gelişme sürecinde İzmir’in sembolü 
olacak projeleri hayata geçiren Kavuklar, gayrimenkul ötesinde 
İzmirlilere yeni bir yaşam tarzı sunarken;  Ege Suits, Bayraklı Tower, 
Point Bornova gibi konforlu yaşama odaklı projeleri ile gayrimenkul 
sektörüne yeni bir bakış açısı getiriyor. 
Yüzde 94 doluluk oranıyla yatırımcıların en çok tercih edilen adresi 
olmaya devam eden İzmir’in en akıllı ve en kullanışlı binası Bayraklı 
Tower, yatırımcıların taleplerini canlı tutan çalışma sistemiyle 
fark yaratmaya devam ediyor. ‘Yaşam-Eğlence-Spor-Alışveriş’ 
deneyimlerini bir arada sunan Point Bornova Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nin kısa sürede gösterdiği satış başarısı ise Kavuklar 
Gayrimenkul Geliştirmenin İzmir’de yapacağı yeni yatırımlara yön 
veriyor.



Altındağ’a 1160 dairelik konut projesi
İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği Bayraklı 
Tower ve EGE Suits projesinin ardından, 
2015 yılının 4. çeyreğinde tamamlanacak 
olan, 350 milyon dolar yatırımla AVM ve 
rezidanstan oluşan İzmir’in en büyük karma 
projesi Point Bornova Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi hızla devam ederken, şimdi de 
Altındağ’da 1160 dairelik konut projesine 
başlıyor. 
Kavuklar, 150 milyon dolar yatırım yaptığı, 
Altındağ bölgesinin kentsel dönüşümüne 

yeni bir soluk getirecek olan yeni projesinde, 
toplu konutlarda da yüksek yaşam standartlarının 
uygulanabildiğini göstermeyi hedefliyor.  
Kavuklar Gayrimenkul Geliştirme Grup Başkanı Metehan 
Kavuk, Altındağ projesiyle ilgili yaptığı açıklamada 
“2015’te de İzmir’in en büyük gayrimenkul geliştirme 
şirketi olmaya devam ederken, İzmir’de daha önce 
gerçekleşmeyen bir projeyi hayata geçiriyoruz. İzmirlilere 
yatırım potansiyeli çok yüksek olan Altındağ projesi 
ile yepyeni bir yaşam şekli sunacağız. Eşsiz körfez 
manzarasına sahip Altındağ’da gerçekleştireceğimiz yeni 
projemiz, bölgedeki yaşam alanı kapasitesini iki katına 
çıkaracak. 150 milyon dolar yatırımla 50 bin metrekare 

arsa üzerinde yükselecek olan 
konutlar, 180 bin metrekare 
inşaat alanına ve 28 bin 
metrekare rekreasyon ve peyzaj 
alanına  sahip. Çevreye ve 
doğaya duyarlı projemizde, ani 
su taşkınlarını, çevre kirliliğini 
önleyen, sıcaklık değişimlerinin 
etkisini azaltmaya yardımcı olan 

birçok özelliğin yanı sıra ekolojik dengenin 
sürdürülebilirliği açısından büyük önem 
kazanan ‘Yeşil Çatı Sistemini’ kullanıyoruz. 
Deniz manzarasından maksimumum 
derecede faydalanacak şekilde 
konumlandırdığımız dairelerimizi; 1+1, 
2+1, 3+1 seçenekleriyle sunuyoruz.Yüzme 
havuzu, parti alanı, spor ve oyun alanları 
gibi sosyal yaşam bölümleri ile konut 
sahiplerinin yaşam kalitesini yükseltecek 
projemiz, havaalanı, otoyol, şehir merkezine 
kolay ulaşımı ile de avantaj yaratıyor. Konut 
sahibi olmak isteyenler artık ne istediklerini 
çok iyi biliyor. Bu yüzden onlara kendilerini 
özel hissedecekleri ve yaşadıkları mekana 
duygusal değerler yükleyebilecekleri 
mekanlar yaratıyoruz.” dedi.



“Sayfiye”nin ev sahipleri brunchta 
biraraya gelerek, şimdiden yeni 

komşularıyla tanıştı

Rönesans Konut’un İstanbul’daki 300 
konutluk ilk projesi “Sayfiye”’de 4 ay gibi bir 
sürede 200 konutun satışı gerçekleştirildi.  
Kaba inşaatının %70’i tamamlanan projede 
200 dairenin ev sahipleri 16 Ağustos 
Cumartesi günü düzenlenen brunchta 
biraraya geldi. Cumartesi saat 10:00 – 
15:00 saatleri arasında Sayfiye’nin satış 
ofisinde gerçekleşen brunchta ev sahipleri 
taşınmadan komşularıyla tanışarak, 
komşuluk ilişkilerini geliştirdi. 

Ev sahiplerinin bir araya getirildiği brunchta 
yeni ev sahibi olacaklara da özel fırsatlar 
sunan Rönesans Konut, Sayfiye’den 
ev almak isteyenlere “Şimdi Al, Seneye 
Öde” kampanyası ile tanıştırdı. Sayfiye 
yatırım amaçlı daire alanların yanısıra gerek 
konumu gerekse de sunduğu diğer avantajlar 
dolayısıyla oturum amaçlı olarak almak 
isteyenler tarafından da ilgi görmeye devam 
ediyor.

Brunchta biraraya gelen daire sahipleri 
projenin şimdiden yaşayan bir proje 
olacağını, güçlü komşuluk ilişkilerinin 
sürdürüleceğini dile getirdiler. Ayrıca 
havuz, sauna, fitness, yoga, pilates odaları; 
basketbol, voleybol ve tenis oynanabilen 
çok amaçlı saha, sinema salonu, çardaklar, 
yürüyüş alanları, koşu parkurları ve çocuk 
oyun alanlarını daire sahipleri keyifle 
kullanacakları ve beraber faydalanmaktan 
keyif alacaklarını bellirttiler.

31 Ağustos’a kadar devam edecek olan 
kampanyada Sayfiye’den ev alacak olanlar, 
yüzde 25 yerine sadece yüzde 1 peşinat 
verecek ve kalan yüzde 24 peşinatı da 1 
yıl sonra ödeyecekler. Peşinat ödemesi 
haricinde kalan kısım içinse anlaşmalı 
bankalardan konut kredi kullanılabilecekler. 

1,5+1; 2,5+1; bahçeli dubleks, kat bahçeli 
dubleks ve teraslı olmak üzere farklı  ve 
çok seçenekli daire büyüklükleriyle yoğun 

ilgi gören ve satışa çıktığından bu yana kısa sürede 
yüzde 65’den fazla dairenin satıldığı Sayfiye’de daire 
fiyatları ise 257 bin tl ile 698 bin TL arasında değişiyor. 
Sayfiye’de daireler 15 ay gibi kısa bir sürede teslim 
ediliyor. 

Aydos Ormanı’nın yanıbaşında “sayfiye tadında bir 
hayat”
Şehrin gelişen bölgesi Kartal-Yakacık’ta inşa edilen 
Sayfiye, İstanbul’un eski sayfiyesinde, Aydos 
Ormanı’nın yanı başında, bir tarafı yemyeşil orman bir 
tarafı ise zemin kattan itibaren kapanmayacak Adalar 
manzarasıyla bölgeye farklı bir imza atıyor. 

Sakinlerine “sayfiye tadında bir hayat” sunulması 
hedeflenen proje, İstanbul’un balkonu olarak da bilinen 
Kartal’da  Aydos Ormanı’na yürüme mesafesinde 
yükseliyor. Sayfiye’nin tüm dairelerinde isteyenlere 
orman, isteyenlere deniz manzarası bulunuyor. 
Manzara keyfini pencerelere bağımlı olmaktan 
çıkararak geniş balkonlar, teraslar ve kat bahçeleri ile 
açık alana taşındığı Sayfiye’de zemin kattan itibaren 
sahiplerini karşılayan deniz manzarası ve ormanın 
içinde yürüyüş ayrıcalığı standart olarak sunuluyor. 

TEM-E5 bağlantı yolu üzerinden Sayfiye’ye direkt 
erişilebilme kolaylığı ile rahat bir ulaşım imkanı 
sunuluyor. Sayfiye bulunduğu konum itibariyle, E-5 
ve Kartal Metro istasyonuna 3 km, TEM’e ise 4 km 
uzaklıkta. Özel araçla ulaşımın yanısıra toplu taşıma 



ile de ulaşım rahatlığına sahip. 

Sayfiye hayatında olduğu 
gibi geniş balkonların, 
terasların, kat bahçelerinin 
yer aldığı Projede, farklı daire 
seçeneklerinden oluşan tercih 
imkanları sunuluyor. Bahçeli 
1+1, bahçeli dubleks, kat 
bahçeli dubleks, teraslı 2+1, 
teraslı 3+1 gibi geniş daire 
seçeneklerinin bulunduğu 
Sayfiye’de, 1+1’den 3+1’e 
kadar 68 ile 186 m2 arasında 
farklı tip ve büyüklükte daireler 
yer alıyor.

Hem Adalar hem de orman 
manzarasının keyfini doyasıya 
sunmak üzere, Sayfiye’de bazı 

dairelerde 10 m2 büyüklüğe 
varan geniş balkonlar 
bulunuyor. Teraslar ise 20 
m2’den başlayıp 70 m2’ye 
kadar çeşitlilik gösteriyor.

Yaklaşık 14 bin metrekare 
arsa üzerine inşa edilen 
Sayfiye’nin 8 bin 500 
metrekare yeşil alan, bin 500 
metrekare ise sosyal tesis 
alanı bulunuyor. Projenin 
toplam inşaat alanı ise 
yaklaşık 50 bin metrekare.

Çok seçenekli daire büyüklükleri 
ile bazı daire tiplerinde 
mutfaklarda yer alan kiler 
alanları, çamaşır odaları, 
kullanıcılara özel tahsisli depo 
alanları ise daire sahiplerine 
sunulan önemli avantajlar olarak 
yer alıyor.



Avrupalı Ünlü Peyzaj Tasarımcısı 
Raıner Schmidt 

Ormanada için Tasarladı  

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım’ın 
konut projesi Ormanada, Avrupa’nın peyzaj alanında 
en başarılı isimlerinden Rainer Schmidt Landscape 
Architects’in 
tasarımlarında hayat buldu.

Avrupa’nın peyzaj alanında önde gelen isimlerinden 
Rainer Schmidt Landscape Architects’in tasarımlarıyla 
hayat bulan Ormanada, uzman ekipler tarafından 
özenle şekillendirildi. Doğadan esinlenerek çevreyle 
uyumlu özenle seçilmiş ağaç ve bitki türleri, 
Zekeriyaköy’de “Sürdürülebilir bir çevre” anlayışıyla 
özel bir yaşam alanı yaratan Ormanada’da yerini aldı. 

Projenin 25 Dönümü Yeşil Alan Olarak Tasarlandı

Ormanada arazisindeki 233 ağacın taşınarak ve doğal tarım alanımız Adabostan’da ekilmesinin yanı 
sıra, 4 bin adet yeni ağaçlandırma projesi yürütüldü. Ormanada’da benzeri az görülen bir konsept 
olan “Adabostan” adı verilen 5 dönümlük bir doğal bostan alanı bulunuyor. İlaç ve gübre kullanmadan, 
tamamen yerli tohum ve fidelerle, doğal tarım yapılan Adabostan’da doğal tarım uygulamasıyla birlikte 
projede toplam 25 dönümlük bir alan yeşillendirildi. 
 İşletmesini Kanyon yönetiminin yaptığı Ormanada bostanlarında yetişen 12.000 sebze fidesi, 11.000 
meyve fidesi ve 100 meyve ağacının organik meyve ve sebzeleri, Cumartesi günlerin kurulan pazardan 
taze taze alınabiliyor.
Toplam 44 bin m2 çim alana sahip Ormanada, Zekeriyaköy’de, dört bir yanı orman ve yeşil alanlarla 
kaplı, doğanın içinde bir hayat sunuyor

Ormanada’ya Hayat Veren Bitkiler

Ormanada’ya hayat veren bitkiler arasında:
- 4 bin adet çınar, meşe, gürgen, süs elması, manolya, ıhlamur, kırmızı yapraklı süs eriği, lale 
ağacı, defne, dut, akçaağaç, dişbudak, servi
- 39 bin adet alev çalısı, kartopu, lavanta, karayemiş, güzellik çalısı
- 11 bin adet orman sarmaşığı, mum yasemin, Amerikan sarmaşığ
- 100 bin adet funda çalısı, Cezayir menekşesi, dağ muşmulası yer alıyor.



Rainer Schmidt Landscape Architects 
peyzaj mimarı Herman Salm proje 
özelinde şöyle yorumlarda bulundu: 
“Çevre ve ormanların dokusunu içimizde 
yaşatabileceğimiz, doğası ve peyzajı 
ile özel bir ada hayal ettik. Doğal bitki 
örtüsüne saygı göstererek master planı 
oluşturan ana ve ara yollar için seçtiğimiz 
bitkiler; mevsimlere, çiçek ve yaprak 
renklerine göre farklılık gösteriyor. Site 
içindeki yön ve konum duygusunu 
vurguluyor. Ormanada içinde planlanan 
parklar, site sakinlerine nefes alma 
imkanı sağlıyor. Geometrik şekillerin bu 
parklara verdiği sakinlik ve huzur, çocuk 
oyun alanlarıyla hareketleniyor.” 

Peyzaj alanında örnek bir proje ortaya 
koyan Ormanada, her aşamada en ince 
ayrıntısına kadar doğadan ilham alınarak 
oluşturuldu.



Uptown İncek Huzur Verecek

Birbiri ardına inşa edilen projelerle konut anlayışı 
baştan sona değişti. Artık konutlar barınma ihtiyacını 
karşılamanın dışında keyifli yaşamı oluşturacak 
ayrıntılara özel yer ayırıyor. Asosyal yaşamın 
günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğunu 
vurgulayan psikologlar, sosyal ve konforlu yaşamın ruh 
sağlığına katkı sağladığına işaret ediyor.
Temel ihtiyaçlardan olan barınmanın yalnızca “başını 
sokacak bir yer” olmadığını ifade eden Psikolog Didem 
Tan Arıkan, doğru konutun aile bireylerinin dinlenme, 
grup halinde yaşam ve sosyalleşme aktivitelerini 
gerçekleştirebileceği yerler olduğunu kaydetti.
Arıkan, nezih bir semtte yer alan, manzaralı ve sosyal 
alanlara sahip konutlarda yaşamını sürdürenlerin 
daha sağlıklı olduğunu ifade ederek, “Ruh ve beden 
sağlığında,  kişinin tüm çevresi ve yaşadığı fiziksel 
alan etkili olmakta. Yapılan araştırmalar da bu durumu 
doğruluyor. Örneğin, samimi ve güvenilir komşuluk 
ilişkileri,  sosyal imkanları ve etkinlik fırsatları barındıran 
çevrede yaşayan bireylerin; sağlıksız ve sosyal 
imkanlardan izole alanlarda yaşayanlardan daha mutlu 
ve stressiz hissettiklerini söyleyebiliriz” dedi.
Artık konut üretilirken sosyal alanlara da daha çok önem 

verilmeye başlandığını kaydeden Arıkan, böylece yaşam kalitesinin arttığını ve kişilerin yaşamlarını 
daha mutlu sürdürdüğünü bildirdi.
Komşuluk ilişkilerinin de bu mutlulukta payı olduğunu vurgulayan Arıkan, “Eskiler ‘komşu komşunun 
külüne muhtaç’ der. Günümüzde fazla önem verilmeyen komşuluk ilişkilerinin aslında kişilere çok büyük 
katkısı var. Komşularla samimi ilişkilerin kurulması, birlikte etkinliklere katılmak, kapısını çalıp sıkıntısını 
anlatmak ruhen büyük bir rahatlamayı beraberinde getirir” ifadesini kullandı.



-Sosyalleşmek isteyenlerin adresi
Sosyal donatı alanlarına verdiği önemle dikkati 
çeken Uptown İncek konut projesini hayata 
geçiren LEMA Grup’un ortaklarından Emre 
Katırcı, konut anlamında Ankara’da yeni bir tarza 
imza attıklarını söyledi.
Eşsiz ODTÜ ormanı ve Mogan gölü manzaralı 
projede yaşamını sürdüren herkesin Uptown 
İncek’te keyifli yaşam için kendisine uygun 
konsepti bulabileceğini söyleyen Katırcı, şöyle 
devam etti:
“Uptown İncek’te yaşam asla durağan olmayacak. 
Büyükten küçüğe herkesin keyif alabileceği 
“town” adı verdiğimiz kulüpler sayesinde Uptown 
sakinleri hem eğlenecek hem de komşularıyla 
bir araya gelebilecek. Komşuluk ilişkileri ne yazık 
ki büyükşehirlerde unutulmaya yüz tutmuş bir 
gelenek. Uptown İncek’te yaşayanlar ise sosyal 
donatı alanlarının fazlalığı sayesinde birbirleriyle 
kaynaşabilecek. Kısacası Ankara’nın gözde 
semtlerinden İncek’te inşa ettiğimiz Uptown’da 
yaşayanlar keyifli bir hayata merhaba derken, 
konut projesinden çok ‘yaşam merkezi’nde 
hayatını sürdürecek”



Rusya Başbakanı Medvedev, Rönesans 
Holding’in Moskova’daki En Önemli 
Projelerinden Comcity’i Ziyaret Etti.

Moskova’nın yeni 
yerleşim bölgesinin 
en büyük ve en 
prestijli iş ve ticaret 
merkezlerinden 
biri olan Comcity 
Projesini Rönesans 
Holding inşa ediyor.

Moskova’nın büyüyen 
yüzü ile bizzat 
ilgilenen Medvedev, 
Comcity Projesi’nin 
aşamalarıyla ilgili 
Rönesans Holding 
yetkililerinden bilgi 
aldı.

430 Bin Metrekarelik İnşaat Alanına Sahip Comcıty, Ofis Binaları İle 
Alışveriş Ve Yaşam Merkezi, Otel, Spor Merkezi, Çocuk Oyun Alanı, 
Restoranlar Ve Bankalardan Oluşacak.
Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Rönesans Holding’in inşa ettiği Moskova’nın yeni yerleşim 
bölgesinin en önemli projelerinden Comcity şantiyesini ziyaret etti. Moskova’nın en büyük ve en 
prestijli iş ve ticaret merkezlerinden biri olan Comcity Projesi, şehrin yeni büyüyen bölümünde adeta 
yeni bir şehir kuruyor. Başbakan Medvedev, Comcity şantiyesini Moskova Belediye Başkanı Sergey 
Sobyanin ile birlikte ziyaret ederek, projenin aşamalarıyla ilgili bilgi aldı. 
Rusya’nın en büyük yabancı 
inşaat şirketi olan Rönesans 
Holding’in bu ülkedeki projeleri 
hız kesmiyor. Moskova’nın 
yeni yerleşim bölgesinde yer 
alan ve çok amaçlı iş ve ticaret 
merkezi olarak hizmet verecek 
olan Comcity şantiyesi, 20 
Ağustos 2014 tarihinde 
Rusya’nın önemli iki ismine ev 
sahipliği yaptı. Moskova’nın 
yeni büyüyen bölümü ile bizzat 
ilgilenen Rusya Başbakanı 
Dmitry Medvedev ile Moskova 
Belediye Başkanı Sergey 
Sobyanin’in ziyaretleri 



sırasında Rönesans İnşaat Rusya CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Düzyol hazır bulundu.

Rönesans İnşaat Rusya CEO’su ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Düzyol, projeyle ilgili bilgi verirken, 4 
aşamadan oluşan projenin, 196 bin metrekarelik 
alanda inşa edilen ilk aşamasının, 2 yıl gibi kısa 
sürede tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi. 

Düzyol, “Rönesans olarak Moskova bölgesinde, 
Comcity projesinin yanı sıra, 12 ayrı projemiz 
bulunuyor. Rusya’nın kalbi Moskova Uluslararası 
İş Merkezi’nde inşaatını gerçekleştirdiğimiz 
projelerinden olan iki farklı kule yatırımımız ise son 
hızla devam ediyor. Rönesans Holding’in kendi 
yatırımı olan bu proje, 1,3 milyar dolara mal olacak” 
dedi.

Yeni Moskova Rönesans Holding’e emanet!
Moskova Çevre Yolu (MKAD) ile çevrili Moskova’nın 
dışında mikro bölgeler (yerleşim bölgeleri) bulunuyor. 
Rusya Başbakanı Medvedev, söz konusu bölgelerin 
Moskova’ya katılması için alınan kararı bizzat 2011 
yılında imzalayan isim. Rönesans Holding’in inşa 
ettiği Comcity ise eski şehre katılacak olan bu 
bölgede yer alıyor. 

Medvedev’in bölgedeki gelişmeleri görmek için 
şantiye ziyareti yaptığı Comcity Projesi tam 430 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir proje… 
Tamamlandığında 11 ofis binası, alışveriş ve yaşam merkezi, otel, spor merkezi, çocuk oyun alanı, 
restoranlar, bankalar gibi birçok yapıyı bünyesinde barındıracak ‘A sınıfı çok amaçlı bir iş ve ticaret 
merkezi projesi’ olan proje 4 aşamadan oluşuyor. 

Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan birinci aşama 196 bin metrekarelik bir alanda inşa 
ediliyor. Bu aşama, ofis binaları, yeraltı alışveriş merkezi ve yaşam alanı, bir fitness merkezi, bir 
otel kompleksi, bir çocuk yuvası çok sayıda banka ve restoran inşaatını kapsıyor. Daha sonraki 
aşamalarda ise yine A+ ofis binaları inşa edilecek. Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak bu dev 
kompleks, Rostelecom gibi Rusya’nın önemli firmalarına da ev sahipliği yapacak.

Çevreci yatırım
Vnukova Havaalanı yolu üzerinde olması nedeniyle stratejik konuma sahip olan proje ayrıca 
çevreci bir yatırım olarak da tasarlandı. Rusya’da bu tarz yapılarda pek de rastlanmayacak şekilde 
yeşillendirme alanına sahip olan ve rakip yatırımlara göre oturum alanının önemli kısmı peyzaja 
ayrılan Comcity Projesi, çevreci binalar için verilen LEED Sertifikası’nı almayı hedefliyor. 



Maslak Sırtlarında 
Maslak 1453 Yükseliyor

Türkiye’nin en önemli ve büyük projelerinden 
biri olan Maslak 1453, Ağaoğlu İmzasıyla 
İstanbul’un en değer bölgelerinden Maslak 
sırtlarında yükseliyor.  
Maslak 1453 5 bin 300 bağımsız bölümden 
oluşan ve içerisinde 4 bin 700 konut 
barındırıyor. Şehir içinde şehir konseptiyle 
kendi içinde ayrı bir yaşam merkezi olacak 
Maslak 1453 özellikle yurt dışından büyük 
Talep görüyor. Yapı hızla süren proje de 
A,B,C Kuleleleri, Teras Evler, Adını projeden 
Alan Cadde 1453, Meydanlar, Restoranlar ve 
Cafe’ler bulunuyor. Her türlü sosyal aktivitenin 
olduğu, hayatı dolu dolu yaşayabileceğiniz 
proje Bağlantı yolları ve konumuyla da 
istediğiniz bölgeye en kolay şekilde ulaşmanız 
için bağlantı yollarıyla tasarlanıyor. 

Kuzey’den Fatih Ormanına komşu, Projenin 
her noktasında yeşil alana rastlayabileceğiniz 
planlarıyla Maslak 1453 geleceğin yaşam 
şekillerini şimdiden şekillendiriyor.

Maslak 1453 A, B ve C bloklar olmak üzere 
3 farklı tipte 24 adet kuleden oluşmaktadır. 



Kulelerde kat yükseklikleri 3,25 ila 3,5 mt 
arasında değişen 4.039 adet konut yer 
almaktadır. Her kulenin kendisine ait resepsiyon 
bölümü ile güvenlik ve konforu yaşayacaksınız. 
Cadde 1453’ten kulelere direk bağlantı imkanı, 
ve otoparklara doğrudan asansörler aracılığı 
ile bağlanma imkanı ile hayatın tam içinde 
olacaksınız. Emsallerine nazaran geniş ve ferah 
daire planları ile optimum metrekare kullanımı ile 
benzersiz bir hayat sizi bekliyor. 

642 konuttan oluşan teras evlerden cadde 
1453’e direk bağlantı noktası mevcuttur. Bu 
sayede vaktinizi daha etkin kullanabilecek 
ve tüm ihtiyaçlarınızı kısa sürede 
karşılayabileceksiniz.  Teras evler asansörler 
ile otoparklara direk bağlantılı olacak şekilde 
tasarlanmıştır.  Her bir teras evin kendine 
ait resepsiyon bölümü ile kendinizi özel 
hissedeceksiniz. Teras evler tamamen yeşil bir 
alan ve doğa manzaralı cepheye bakacak şekilde 
konumlandırılmıştır.



Future Park’ta yıllık yüzde 10 kira 
garantisi, yüzde 60 ila 80 arasında gelir 

prim potansiyeli!
Birçok dünya markasının yer alacağı alışveriş 
merkezi; konferans salonları, toplantı odaları 
ve restoranların bulunacağı otel, nitelikli ofis 
alanları ve rezidans birimlerinden oluşan 
Future Park’ta satışların yarısı tamamlandı.

Hiper Gayrimenkul tarafından Haramidere 
Parklar mevkiinde hayata geçirilen Future 
Park projesine yabancı yatırımcı yoğun ilgi 
gösteriyor. Yükseldiği bölgede tek karma proje 
olan Future Park; konumu, fiyat aralığı, akıllı 
ev uygulaması ve sunduğu ödeme planıyla 
dikkatleri üzerine çekiyor. 

Yıllık yüzde 10 kira garantisi 

Satışların büyük bir hızla devam ettiği projeyle ilgili son durumu paylaşan Hiper Gayrimenkul Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Genç, yüzde 50’si satılan Future Park’ın bölgedeki tek karma proje olduğunu 
belirtti. Esenyurt’un en merkezi bölgesinde yükselen projenin yabancı yatırımcı tarafından tercih 
edilme sebepleriyle ilgili bilgi veren Genç, “Projemizin yıllık yüzde 10 kira garantisi ve yüzde 60 
ila 80 arasında gelir prim potansiyelinin olması yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor. Kendi 
bünyemizde yaptığımız faizsiz vadelendirme sistemi ise özellikle yabancı yatırımcı için çok cazip 
oluyor. Banka kredisi kullanmak istemeyen yabancı yatırımcı yüzde 30 oranında vereceği peşinattan 
sonra 36 ay boyunca sıfır faizle konut sahibi olabiliyor” dedi. 



Fiyatların 125 bin TL’den başladığı Future 
Park’ta Mayıs 2013’ten bu yana inşaat devam 
ediyor. 2015’in sonunda teslim edilmesi plan-
lanan projede alanları 50 ila 196 metrekare 
arasında değişen 1+0’dan 4+1’e kadar farklı 
konut tipleri yer alıyor. 35 bin metrekare arsa 
alanı üzerinde, 265 bin metrekare inşaat 
alanına sahip olan Future Park; 11, 25 ve 30 
katlı 9 blokta 1800 konut ve 2 bin bağımsız 
bölümden meydana geliyor.  Projede, 30 bin 
metrekare ticari alan, 3 bin metrekare sosyal 
tesis alanı bulunuyor.

Hiper Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Genç, “450 milyon TL’lik yatırım 
değerine sahip Future Park projemizde akıllı 
ev uygulamasını hayata geçirdik. Projede 
uyguladığımız teknolojik donanımlar dünyada 
gelinen en ileri düzeyi temsil etmektedir. 
Evden çıktıktan sonra kapatılmayan enerji 
ve gaz sistemleri kullanılmadığında otomatik 
olarak kapanacak ve riskli durumlarda 
güvenlik sistemi devreye girecektir. Ayrıca 
konut sahipleri elektrik ve doğalgaz gibi enerji 
sarfiyatlarını da diledikleri tasarruf biçimine 
göre ayarlayarak faturalarını kontrol altında 
tutabilecekler” şeklinde konuştu.  Akıllı ev 
teknolojisinin yediden yetmişe herkesin 

kullanabileceği kolaylıkta olacağının altını 
çizen Genç, “Ev sahipleri evlerine gelmeden 
sıcaklığı ve aydınlatmayı ayarlayabilecek, 
tüm faturaları ortak uygulamalar sayesinde 
otomatik olarak ödeyebilecek ve siteye ait tüm 
duyuruları otomatik mesaj ile ekrandan takip 
edebilecekler” dedi.

Yüzde 75’i yeşil alana ayrılan Future Park’ta; 
400 metrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru, 
fitness salonu, sauna, açık-kapalı havuz, 
basketbol sahası, voleybol sahası, buhar 
odası, tenis kortu, kapalı otopark, cafe, yüzme 
havuzu, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları 
yer alıyor. Metrobüse yürüme mesafesinde 
yükselen Future Park, TEM bağlantı yolunun 
hemen yanında ve İDO Yakuplu iskelesine 
5 dakika uzaklıkta bulunuyor. Ayrıca Future 
Park’ın 5 kilometrelik alanı içerisinde devlet ve 
özel hastaneler, devlet ve özel okullar, alışveriş 
merkezleri ve kamu kurumları da yer alıyor.



İtalyan ve Türk tasarımcıların ortak eseri 
Stüdyo 24’te yaşam başlıyor!

Çizgi dışı yaşam markası 
Stüdyo 24’te teslim heyecanı 
yaşanıyor!
Kişiye özel butik rezidans anlayışıyla inşa 
edilen Stüdyo 24 projesi, 4 ay erken teslim 
ediliyor. 
 
24 Gayrimenkul A.Ş. ve Emlak Konut Proje 
Pazarlama tarafından Ispartakule’de hayata 
geçirilen Stüdyo 24 projesinde yaşamın 
başlaması için geri sayım yapılıyor. Ağustos 
sonu itibariyle yaşamın başlayacağı projede 
tatlı bir heyecan yaşanıyor. 

Yatırım değeri 60 milyon TL’nin üzerinde olan 
ve kişiye özel butik rezidans anlayışıyla inşa 
edilen projede satışlar da tamamlandı. 

Alanları 38 ila 207 metrekare arasında değişen 
489 stüdyo daireden meydana gelen ezber 
bozan Stüdyo 24’te stüdyoların alanları 
38 metrekare ile 54 metrekare arasında, 
1+1 dairelerin alanları 69 metrekare ile 75 
metrekare arasında, 1+1 dubleks ve teraslı 
konutların alanları ise 77 metrekare ile 207 
metrekare arasında değişiyor.  

15 katlı 2 kuleden meydana gelen Stüdyo 24’te 
cep sinemasından, toplantı odasına, fitnessdan, 
açık yüzme havuzuna, oda temizlemeden kuru 
temizlemeye kadar birçok hizmet ve donatı 
bulunuyor.  

Bioİstanbul, Sağlıkkent ve MagnetCity’e komşu 
konumuyla dikkat çeken Stüdyo 24’e ulaşım için 
TEM Mahmutbey gişelerinden girdikten sonra 
Ispartakule’ye direk çıkış bulunuyor.



Ünlü Mimar Falah-Al Salman Farkıyla
Metropolitan İstanbul’da Son 1+0 Daireler 

Satışta!
Yatırım ve konsept danışman-
lığı Londra Merkezli API Inven-
stment tarafından yürütülen 
Metropolitan İstanbul Kule’de 
5 yıldızlı lüks hotel dairelerinde 
son 1+0 daireler sahiplerini bek-
liyor. Bu özel dairelere sadece 
1400 USD’den başlayan me-
trekare fiyatlarla sahip olun!

İstanbul Avrupa yakasında 
Esenyurt bölgesinde yüksel-
en Wish Projesi icerisinde yer 
alan Metropolitan İstanbul Kule, 
Türkiye’de son yıllarda rağbet 
görmeye başlayan Hotel Apart-
ments konseptiyle yükseliyor. 
Avrupa yakasının otel sorununa 
çözüm olarak tasarlanmış lüks 
dairelerden oluşan Metropolitan 
İstanbul Kule 5 yıldızlı lüks bir 
hotel gibi işletilecek 1+0, 1+1, 
2+1 ve 3+1 tipinde otel daireler-
ine sahip. Daire büyüklüklerinin 
40 metrekareden başladığı Met-
ropolitan İstanbul Kule’de 1+0 
daireler hem fiyat olarak hem 

hotel dairesine sahip olmanın verdiği ayrıcalıkla sizleri bekliyor. 

Metropolitan İstanbul Kule ayrıcalıkları içerisinde; fitness, toplantı 
salonları, çocuk oyun alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları, oto-
park alanı, güvenlik hizmeti ve spor sahaları bulunuyor.

Metropolitan İstan-
bul Kule yatırım 
danışmanlığını 
yürüten API Group 
sirketinin Yönetim 
Kurulu Başkanı Alp-
er Apaydın “İngiltere 
ve Dubai pazarın-
da çok tecrübeli 
olduğumuz Hotel 
Apartments kon-
septini İstanbul’da 
Metropolitan İstanbul Kule’de hayata geçirdik. 5 yıldızlı bir otel gibi 
işletilecek olan Metropolitan Istanbul Kule’de aslında konut yatırımı 
maliyetine ‘bir otel dairesi’ satın alıyorsunuz. Yatırımınız aylık kira 
gelirinin çok üstünde, günlük kiralama olarak size geri dönüyor. 
Konut aliminda yatiriminiz en az 15 senede kendini amorti eder-
ken Hotel Apartments konseptinde 7 ile 9 senede kendini amaorti 
edebiliyor.  Bu uygulama yerli ve yabancı yatırımcıların çok ilgisini 
çekiyor.” dedi.

Şafak İnşaat tarafından yapılan Metropolitan İstanbul Kule’de me-
trekare birim fiyatları lansman fiyatları avantajı ile 1,400 USD’den 
başlıyor. Mayıs 2016 tarihinde teslim edilmesi planlanan projeden 
satın alma peşin, banka kredisi ya da taksitlendirme ile yapılabili-
yor. Projenin taksitli ödeme planı kapsamında yüzde 20 peşinat 
sonrasında 36 ay için faizsiz taksitlendirme uygulanıyor.



Uğur Dumankaya: “Seçim Dönemini Geride 
Bırakan Yatırımcı, Eylül Ayından İtibaren 

Satışları Hareketlendirecek”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
konut satışları istatistikleri 
verilerine göre Temmuz ayında 
toplam konut satışları yüzde 20,2 
düşüşle 85,101 adet olurken, 
Ocak-Temmuz döneminde ise 
yüzde 9,7 gerileyerek 609,877 
adet olarak gerçekleşti. 

Konu ile ilgili açıklama yapan 
Dumankaya İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, 
2014’ün ilk sekiz ayının seçim 
gündemi ile geçtiğini ve seçim 
dönemlerindeki belirsiz siyasi 
ortamın ister istemez gayrimenkul 
sektörünü de olumsuz etkilediğini 
belirtti. Dumankaya sözlerine 
şöyle devam etti: 

“Türkiye’ye yakın coğrafyalardaki olayların düşen 
satışlarda etkisi olmuş olabilir. Merkez Bankası 
kararı ile faizler düştü ve yüzde 1’in altına indi. 
Buna rağmen satışlar düşüyor. Kısa vadede bazı 
segmentlerde fazla arz olduğunu düşünüyorum. 
Yanı sıra 2013 yılının son aylarından bu yana 
Türkiye bir seçim döneminden geçmekteydi. 
Seçim dönemlerindeki belirsiz siyasi atmosfer 
yatırımcının planlarını etkilemesine sebep oluyor. 
Hal böyle olunca da bu durumdan gayrimenkul 
sektörü de etkileniyor. Fakat bu konjonktürel 
durumun son evresine geldiğimiz kanaatindeyim. 

Ramazan ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sonrasında satışlarımızın arttığını gözlemledik. 
Ülke gündemini uzunca bir süredir meşgul 
eden seçimlerin geride kalması ile siyasi 
belirsizlik yerini istikrara ve güvene bırakıyor.  
Bu şartlar altında biz, seçim dönemini geride 
bırakan yatırımcının, Eylül’den itibaren satışları 
hareketlendirmesini bekliyoruz.” 

“Yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış ile 
iç satışlardaki düşüşü kompanse ettik”

Yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış 
ile iç satışlardaki düşüşü kompanse ettiklerini 

belirten Uğur Dumankaya, TÜİK verilerinde Ocak-
Temmuz döneminde yabancıya gerçekleştirilen 
satışlardaki yüzde 57’lik artış ile ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“TÜİK verilerine göre Temmuz ayında yabancılara 
yapılan satışlar yüzde 32’lik bir artış göstermiş, 
Ocak-Temmuz dönemini baz aldığımızda bu 
oran yüzde 57’lere çıkıyor. Dumankaya İnşaat 
olarak yabancıya satış oranlarımızdaki artış ile iç 
satışlardaki düşüşü yumuşattığımıza inanıyorum.”



Torunlar GYO Faaliyet 
Raporu’na

ABD’den üç Oscar
“Bestseller” kitap şeklinde tasarlanan Torunlar GYO 2013 
Faaliyet Raporu, Merkezi New York’ta bulunan ve tüm dünyada 
yatırımcı ilişkileri profesyonelleri tarafından, “Faaliyet Raporlarının 
Oscar’ları” olarak bilinen ARC Awards’tan üçü altın, bir gümüş 
toplam 4 ödül aldı.
Rapor, “Gayrimenkul”, “Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı”, 
“Kapak Tasarımı ve Geleneksel Olmayan Faaliyet Raporları” 
kategorilerinde en iyi seçilerek altın ödüle layık görülürken, 
iç tasarım alanında ise ikinci olarak Gümüş Ödül almaya hak 
kazandı.  

Türkiye gayrimenkul sektörünün en büyük yatırımcılarından 
Torunlar GYO, 2013 Yılı Faaliyet Raporu ile Faliyet Raporlarının 
Oscar’ları olarak bilinen ARC Awarsd’tan üç Oscar ve bir Gümüş 
Ödül kazandı. 

İş, alışveriş ve yaşam alanları geliştirmek üzere en iyi 10 iyi fikir konseptiyle hazırlanan faaliyet 
raporu “Bestseller”, Torunlar GYO’nun 2013 yılı finansal durumunu ve gayrimenkul sektöründeki bilgi 
birikimini ve deneyimini anlatıyor.

Ödüle ilişkin görüşlerini dile getiren Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun; “Türkiye’nin 
birçok bölgesinde, başta ekonomik olmak üzere sosyal ve kültürel değişim ve dönüşüm yaratan 
projeler hayata geçiriyoruz. Her zaman ‘en iyiye’ ve ‘insana’ odaklanan bir anlayış içerisinde, 
katma değer sağlama amacıyla hareket ediyoruz. İşte bu rapor, bütün bu projelerin hayata geçiriliş 
hikâyelerini, girişimcilere ve yatırımcılara örnek olacak ve cesaret verecek şekilde anlatıyor. Torunlar 
GYO olarak 60 yıllık deneyimimizi, bilgi birikimimizi bir kitaba sığdırdık diyebilirim. Şirketimizin 2013 
yılı finansal durumunun ve köklü geçmişimizin buluştuğu bu raporun kitap tadında keyifle okunacağını 
düşünüyorum” dedi. 

Torunlar GYO 2013 yılı faaliyet Raporu ayrıca, yine ABD’de düzenlenen LACP Vision Awards’ta da 
“Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” kategorisinde Altın, “En İyi Finansal Rapor” kategorisinde ise Onur 
Ödül’ü aldı.



Konut sektörü büyümenin lokomotifi 
olmayı sürdürecek

Emlak Konut, gayrimenkul sektörü için referans 
niteliğinde bir araştırma raporu yayımladı. 
‘Gayrimenkul ve Konut Sektörüne Bakış’ 
raporuna göre Türk inşaat ve konut sektörü, 
ekonomik büyümeyi tetikleyen lokomotif 
sektörlerden biri olmayı sürdürecek.
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım 
ortaklığı şirketi olan Emlak Konut GYO, 
gayrimenkul sektörü için referans niteliğinde 
ayrıntılı bir rapor yayımladı. ‘Gayrimenkul ve 
Konut Sektörüne Bakış’ raporunda, sektöre 
ilişkin eğilimler, Türkiye’de ve dünyada konut 
fiyatları ve küresel ekonomideki gelişmelerin 
konut sektörüne etkileri, ayrıntılı grafiklerle ve 
sayısal verilerle değerlendirildi.
Orta ve alt gruba ait konut ihtiyacı sürüyor
Raporda,  orta ve alt gruba ait konut ihtiyacının 
yoğun olarak sürdüğü vurgulandı. ‘Gayrimenkul 
ve Konut Sektörüne Bakış’ raporunda, konuyla 
ilgili şu ifadeler yer aldı: “Türk konut sektöründe 
orta ve orta alt guruba ait konut ihtiyacı oldukça 
yoğun olarak sürmektedir. Orta üst ve lüks 
segmentte ise talebin artarak devam ettiği 
söylenebilir. Türk inşaat ve konut sektörü 
büyüyen Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden 
biri olmaya devam edecektir. Demografik ve 
ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında ve 
dünya ile kıyaslandığında sektörün daha çok 
potansiyel içerdiği görülecektir. Ancak fiyatlar 
konusunda zaman zaman yaşanabilecek 
dalgalanmalar ‘çöküş’ veya ‘balon’ olarak 
adlandırılmamalıdır. Hangi tip varlık olursa olsun 
ne daima fiyatı artacak ne de daima düşecektir. 
Dolayısı ile gerek ülkemiz ile ilgili gerekse 
sektörle ilgili istikrar ve dinamik yapı devam 
ettikçe orta vadede eğilim büyüme yolunda 
olacaktır. 

Varlık fiyatlarını etkileyen birçok değişken var
Emlak GYO’nun raporuna göre gayrimenkul 
ve özelinde konut fiyatlarına etki eden pek çok 
etmen bulunuyor. Çalışmada, küresel sistemik 
riskler olarak, dünya ekonomisinde yaşanan 
gelişmeler ve bu gelişmelerin Türk ekonomisine 
etkileri ile son on yılda elde edilen kazanımların 
yarattığı durum incelendi. Buna göre, varlık 
fiyatları gerek küresel gerekse ülkeye has başta 

her türlü ekonomik gelişmeler olmak üzere pek 
çok farklı değişkenden etkileniyor. Ancak her 
dalgalanma ve kriz içinde bulunulan şartlara 
göre incelenip yorumlanmalı. Aynı ülkede 
farklı zamanlarda benzer özellikler taşıyan 
dalgalanmaların bile ayrı sebep ve sonuçları 
olduğu unutulmamalı. 
2008 öncesi ve sonrası
‘Gayrimenkul ve Konut Sektörüne Bakış’ 
raporunda, 2008 küresel krizinin konut 
sektörüne etkileri irdelendi. Raporda, konuyla 
ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:  “Dünya 
ekonomisine yönelik yapılan analizde iki 
farklı dönem dikkat çekiyor. Birincisi, 2008 
küresel krizi öncesi dönemdi. Bu dönemde 
batı ekonomileri daha çok hizmetler sektörüne 
kaymış, reel sektör üretimlerini Uzakdoğu, Asya 
ve kısmen Afrika’daki ülkeler aracılığı ile yapar 
olmuşlardır. Üretim kapasiteleri ve teknolojik 
birikimleri ile yüksek katma değerli mal ve hizmet 
üretimine devam etmeleri GYSH açısından önde 
olmalarına olanak vermişlerdir. 1980’ler itibarı ile 
batı finans sektöründe yaşana hızlı gelişmeler 
pek çok farklı ürününde doğmasına neden 
olmuş, risk ve varlık yönetimi giderek önem 
kazanmaya başlamıştır. Bu amaçla oldukça 
farklı işlemler ve piyasalar doğmuş bunun 
sonucu da oldukça karmaşık bir işleyiş ortaya 
çıktı. 2008 küresel krizinin çıkışında uzun vadeli 
konut kredilerinin (ki bu tip kredilerin önemli bir 
bölümünün geri ödenmeme riski bulunmasına 
rağmen) menkul kıymetleştirilip (özellikle türev 
ürünler halinde) dünyanın farklı yerlerindeki 
finansal kurumlar ve yatırımcılar tarafından 
alınması büyük rol oynadı. Konut teminatlı bu tip 
ürünler, çoğu tüketiciye kolaylıkla verildiği için 
konut fiyatlarında kriz öncesi çok hızlı yükselişler 



oldu. Konut fiyatlarının artığını gören yatırımcılar 
ve ucuz kaynak maliyeti sayesinde konut ihtiyacı 
olan yatırımcıların talebi fiyatları köpürterek bir 
‘balon’ oluşmasına neden olmuşlardır. Daha 
sonra faizlerde yaşanan yükselişler ve fiyatların 
da doygunluğa ulaşması ile azalan talep riski 
yüksek olan kredi sahiplerinin de kredi geri 
ödememesi ile birleşince, konut fiyatlarında ve 
bunlara bağlı çıkarılan menkul kıymetlerde çok 
hızlı düşüşlere neden olmuştur. ABD dışından 
bu tip varlıklara yatırım yapan banka, finans 
kurumu ve yatırımcıda düşüşten zarar görerek 
kendi ülkelerinde de bu tip bir gelişme olma 
olasılığına karşı oradaki varlıklarını satma 
yolunu seçmiş bu da domino etkisi yaratarak 
krizin bir anda küreselleşmesine sebebiyet 
vermiştir.”

Fiyat artışları ‘balon’ değil
Araştırma raporunda, gerek Türkiye geneli, 
gerekse İstanbul özelinde yaşanan fiyat 
artışlarının balon oluşturmaktan uzak olduğu ve 
artışın sağlam temel nedenlere dayandığı ifade 
edildi. Bunları kısaca sıralayacak olursak;
• Mortgage kredileri yani uzun vadeli konut 
kredilerinin 2007 yılında bankacılık sisteminde 
devreye girerek vadeyi arttırması sonucu alım 
gücünü attırması,
• Son 10 yılda kişi başı milli gelirin 3.000ABD 
Dolarından, 10.000 ABD Dolarının üzerine 
çıkması
• Faiz oranlarının hem küresel bazda hem de 
Türkiye’de tarihin en düşük oranlara inmesi,
• Ulaşım projeleri sayesinde daha hızlı seyahat 

olanağı sağlanan şehrin dış bölgelerindeki uygun 
fiyatlı projelere 
• Köyden kente göçün devam ederek konut 
ihtiyacını arttırması,
• Mütekabiliyet yasası sayesinde artan yabancı 
talebi,
• Kentsel dönüşüm ile merkezi bölgelerdeki 
yenilenen konut varlığı ve düşük vergi imkânları,
• Ekonomik istikrar, OVP hedefleri [104]ve cari 
açık da azalma eğilimi,
• Gelişen ülkelerin büyükşehirdeki konut 
fiyatlarına nazaran İstanbul’daki konut fiyatlarının 
göreceli olarak 
• Türkiye’de, ABD’deki gibi mortgage kredilerine 
dayalı finansal varlıkların bulunmaması sonucu 
olası finansal spekülatif hareketlere maruz 
kalınmamasını sayabiliriz.
Sonuç olarak, ‘Gayrimenkul ve Konut Sektörüne 
Bakış’ raporunda, Türk konut sektörünün, 
ekonomik büyümede lokomotif sektör olmaya 
devam edeceği, konut sektöründe ‘balon’ 
olmadığı ve varlık fiyatlarını etkileyen birçok 
unsurun var olduğu saptandı.



Selenium’da Zöet
 Farkıyla Büyülüyor

depo alanları, daire içi taze hava 
sistemi, bisiklet ve yürüyüş pisti, 
5 dönüm geniş peyzaj alanı, 
geliştirilmiş bina ısı dinamikleri, 
yüzme havuzu, güneşlenme 
terası, çok amaçlı spor sahaları, 
fitness ve çok amaçlı stüdyo 
alanı, SPA, çocuk odası, oyun 
bahçesi ve squash yer alıyor. 
Satışlarına nisan ayında 
başlanan projenin Temmuz 2014 
itibariyle yüzde 60’ı satılmış 
bulunuyor.

PROJE TESLİM TARİHİ 2016
Yatırım değeri 130 Milyon 
Dolar olan projede satış rakamı 
daire tipine ve konumuna göre 
değişkenlik göstermekle birlikte 
metrekare birim fiyatları 6.250 
TL’den başlıyor. Projenin, 2016 
yılının üçüncü çeyreğinde teslim 
edilmesi planlanıyor. Selenium 
Ataköy satış sürecinde sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
Tohum Otizm Vakfı’na destek 
olunuyor. Projeden daire alanlar, 
vakfa 1.000 TL kişisel bağış 
yapmış oluyor. 

sistemlerinde, 
sponsora 
Life Style, 
Concert Hall ve 
Hollywood adlı 
3 özel paketteki 
ürün liste fiyatı 
üzerinden 
yüzde 25 indirim 
imkanından 
faydalanacak. 
Zöet aynı 
zamanda her 
bir rezidans için 
müşterilere özel 
paket ve otomasyon dahil sistem 
dizayn desteği verecek.
Projenin anlaşmalı kuruluşu olan 
Zöet, Selenium Ataköy Projesi 
Sosyal Tesisi’nde son teknoloji 
bir ‘Cep Sineması’ tasarlayacak. 
Projenin örnek dairesinde yer 
alacak olan ses ve akıllı ev 
sistemleriyle de Zöet kalitesi test 
edilecek.

YÜZDE 60’I SATILDI
Selenium Ataköy, her blokta 
107 dairenin yer aldığı toplam 3 
bloktan oluşuyor. Toplam 74 bin 
metrekare inşaat alanına sahip 
projede; bahçe dubleksleri, Loft, 

1+1’den 5+1’e 
(89 m2 – 281 
m2) geniş 
ve her biri 
balkonlu daire 
seçenekleri yer 
alıyor. Selenium 
Ataköy’ün 
ayrıcalıkları 
arasında; ferah 
lobi alanı, 
profesyonel 
bina yönetimi, 
her daire için 

Dünyaca ünlü Zöet Ses ve 
Görüntü Sistemleri, konut 
sektörünün en köklü gruplarından 
Aşçıoğlu Grubu ile Selenium 
Ataköy projesinde işbirliği yaptı. 
İki firma arasındaki işbirliği 
Selenium Ataköy konut alıcılarına 
avantajlı indirim fırsatları olarak 
yansıyacak.

Kendi kalite standartlarını 
yaratarak bir markaya dönüşen 
“Selenium Projesi”ni Ataköy’e 
taşıyarak, İstanbul’un en gözde 
lokasyonlarından birinde yepyeni 
bir yaşam deneyimi sunan 
Aşçıoğlu Grubu, Zöet ile işbirliği 
yaptı. İki firma arasındaki işbirliği 
Selenium Ataköy konut alıcılarına 
avantajlı indirim fırsatları olarak 
yansıyacak.

SELENIUM MÜŞTERİLERİNE 
ÖZEL ÜRÜNLER
Zöet’in Selenium Ataköy 
müşterilerine özel ilk fırsatı 
hazırladığı özel ürün gruplarında 
indirim fırsatları olacak. 
Selenium Ataköy konut sahipleri, 
yapılan işbirliği kapsamında 
satış sonrası süreçte daire içi 
dekorasyonlarında ve akıllı ev 



Binaların en önemli deprem kalkanı:
‘Su yalıtımı’

her türlü yapı için teknik çözümler 
sunmaya devam ederken, iletişim 
çalışmaları ve eğitim toplantıları 
gibi faaliyetlerle su yalıtımlı 
binaların sayısının artırılması için 
önemli adımlar atıyor. Su yalıtımı 
konusunda her kesimin sorumluluk 
alması gerektiğine inandıklarını 
belirten Kalekim Genel Müdürü 
Altuğ Akbaş, “Depreme dayanıklı 
binalar için su yalıtımı şart ve 
bunun her binada uygulanmasının 
hızlandırılması için öncelikle ‘Su 
Yalıtımı Mevzuatı’nın çıkarılması 
gerekiyor. Kentsel dönüşümün 
gündemde olduğu günümüzde 
hayata geçirilecek mevzuatla 
birlikte, su yalıtımının zorunlu 
tutulduğu yapılarda kullanılan 
malzemelerin denetlenmesi de 
sağlanmış olacak” diye konuştu.

Türk yapı kimyasalları sektörünün 
öncü firması Kalekim, deprem 
sırasında meydana gelen büyük 
yıkımların en önemli nedeninin 
korozyon olduğuna dikkat 
çekerek, su yalıtımlı binaların 
artılırması yönünde çalışmalar 
yürütüyor. Ülkemizde su yalıtımı 
konusunun hayati önem taşıdığını 
vurgulayan Kalekim Genel 
Müdürü Altuğ Akbaş, “Korozyon 
nedeniyle yapılarımız depreme 
karşı dayanıksız hale geliyor. 
Oysa su yalıtımı yapılmış bir bina, 
hem korozyona karşı senelerce 
direniyor hem de depremin yıkıcı 
etkilerine karşı korunmuş oluyor” 
dedi.

Kalekim, su yalıtımı alanında 
ürettiği güçlü ve kaliteli ürünleri ile 

Su yalıtımı olmayan yapılar depreme karşı 
dayanıksız hale geliyor
Su yalıtımı olmayan binalarda oluşan korozyon 
nedeniyle yapıların depreme karşı dayanıksız 
hale geldiğine dikkat eçeken Altuğ Akbaş, “Oysa 
su yalıtımı yapılmış bir bina hem korozyona 
karşı senelerce direniyor hem de depremin yıkıcı 
etkilerine karşı korunmuş oluyor. Normal şartlarda 
80-100 yıl gibi bir süre için tasarlanması ve ömrünü 
bu sürede tamamlaması gerekiyor. Ancak su 
yalıtımı olmayan binaların taşıyıcı sistemi, korozyon 
(paslanma) nedeniyle 10 yıl içinde başlangıçtaki 
taşıma kapasitesinin yüzde 66’sını kaybediyor. Bu 
da binanın erken yaşlanmasına, en önemlisi de 
depremin yıkıcı etkilerine davetiye çıkarıyor” dedi. 

Yüzde 79’u hasarlı çıkan binaların yüzde 64’ünde 
korozyon tespit edildi
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespit 
Komisyonu tarafından 55 bin 651 konut ve 
işyerinde yapılan kontrollerde, korozyon tehlikesinin 
somut olarak ortaya çıktığını kaydeden Altuğ Akbaş, 
bu araştırma kapsamında incelenen binaların 
yüzde 79’unun hasarlı çıktığını ve bu binaların 
yüzde 64’ünde su ve nemin yol açtığı korozyon 
(paslanma) tespit edildiğini söyledi. 



Çelik yapıda otur 
depremde evinden çıkma

kendi enerjisini kendisi ürettiğini 
ve enerjiyi en verimli şekilde 
kullanarak enerji verimliliği 
esaslarını en üst düzeyde 
karşıladığını kaydeden Aydın, 
“Enerjide dışa bağımlı ülkemizde, 
yükselen enerji fiyatları ve fosil 
enerji kaynaklarındaki azalma 
da göz önüne alındığında, bu tür 
binaların artması hem sağlığımız 
ve çevremiz, hem de ülke 
ekonomimiz açısından çok önem 
taşımaktadır” dedi.

standartlar ile üretilen ve bir 
sanayi ürünü olan çelik binaların 
kuruldukları günkü dayanıklılığını 
ömürleri boyunca aynı değerde 
sürdürdüğünü söyleyen Aydın,  
çeliğin ahşaptan 21 kata kadar, 
betonarmeden ise 10 kat daha 
esnek olduğuna dikkat çekti. 
Çelik yapıların çok hızlı inşa 
edildiğine de işaret eden Aydın, 
bu sayede kentsel dönüşüm 
projeleri için de önemli bir 
alternatif olduğunu kaydetti. 

İlk çelik ekolojik evi üretti

Steelife Genel Müdürü Mimar 
Bülent Aydın, çelik yapı 
sisteminin konstrüksiyonunu 
oluşturan çeliğin yanı sıra 
kullanılan diğer malzemelerin de 
geri dönüşümlü olduğuna dikkat 
çekti. Çelik yapı sisteminin ayrıca 
yüksek ses ve ısı izolasyonlarına 
sahip olduğunu kaydeden Aydın, 
“Geri dönüşümlü malzemeden 
üretilen ve çevreci olması ile öne 
çıkan çelik yapı sistemi, sahip 
olduğu izolasyon değerleri ile 
klasik yapı sistemlerine göre çok 
daha az enerjiye ihtiyaç duyuyor” 
dedi.

Steelife’ın geçtiğimiz yıl başında 
kendi enerjisini kendi üreten, 
minimum karbon salınımlı 
ekolojik evi de 
hayata geçirdiğini 
hatırlatan Bülent 
Aydın, Ekolojik 
Ev’in sağladığı 
izolasyon 
değerleri ile 
enerji kayıplarını 
minimum 
seviyeye 
indirdiğini belirtti. 
Ekolojik Ev’in 

Marmara Depremi’nin 
yıldönümünde deprem kuşağında 
yer alan Türkiye’de sağlam 
binalarda oturmanın ve kentsel 
dönüşümün önemi bir kez daha 
hatırlatıldı. Depreme karşı 
dayanıklı bir yapı sistemi olan 
çelik yapı üreticisi Steelife’ın 
Genel Müdürü Mimar Bülent 
Aydın, çelik yapı sisteminin 
esnekliği ve hafifliği ile depreme 
karşı oldukça güvenli olduğunu 
kaydetti. 

Marmara Depremi’nin 
yıldönümünde çelik yapı üreticisi 
Steelife’ın Genel Müdürü 
Mimar Bülent Aydın, sağlam 
binalarda oturmanın önemini ve 
kentsel dönüşümün bir an önce 
tamamlanması gerektiğini bir kez 
daha hatırlattı. 

Türkiye’nin ilk hafif çelik sistemle 
üretilen binasını kuran, depreme 
dayanıklı ve ekolojik yapılar 
üreten Steelife Genel Müdürü 
Bülent Aydın, hafif çelik yapının 
esnekliği ve hafifliği sayesinde 
depreme karşı güvenli bir yapı 
sistemi olduğunu kaydetti. 
Aydın, “Çelik sistem ile üretilmiş 
binalarda yaşayanlara deprem 
anında evlerinde kalmalarının 
çok daha güvenli olduğunu 
söyleyebiliyoruz” dedi. 
Teknolojik altyapı ve yüksek 



Tepe Prefabrik’ten Çevreye Saygı 

1977’den bu yana tasarım, imalat ve montajlarını 
yaptığı tüm prefabrik yapılarda çevre dostu 
girdiler ve malzemeler kullanmaya özen gösteren 
Tepe Prefabrik,  USGBC (US Green Building 
Council) tarafından belirli kriterleri sağlayan, 
doğayla barışık binalara verilen LEED belgesi 
ile bir kez daha çevreye olan duyarlılığını ve 
yaşadığı gezegene duyduğu saygıyı gösterdi.  
Söz konusu belgenin alınmasında; her türlü 
atık yönetimi, binadaki yaşam alanlarında gün 
ışığından en üst seviyede faydalanılması ve bina 
içi yaşam konforunun arttırılması gibi hususlar 
önemli rol oynadı.

Uluslararası alanda en saygın yeşil bina sertifikası 
olan LEED  (Leadership Energy & Environmental 
Design) Sertifikasını LEED Altın seviye üzerinden 
almaya layık görüldü.

Bilkent Holding şirketlerinden Tepe Prefabrik 
İnşaat Sanayi A.Ş.’nin Ankara Temelli ASO  2. 
ve 3. Organize Sanayi Bölgesindeki modern 
teknolojilere sahip yeni üretim tesisleri ile 
yönetim binası, uluslararası alanda en saygın 
yeşil bina sertifikası olarak değerlendirilen LEED 
(Leadership Energy & Environmental Design) 
Belgesi almaya hak kazandı.

Doğaya, çevreye ve insana saygıyı her zaman 
ön planda tutan Tepe Prefabrik, yeni üretim 
tesislerini inşa ederken doğa ve çevre ile uyumlu, 
su, elektrik, doğalgaz vb. kaynakları mümkün olan 
en verimli şekilde kullanacak binaların yapımına 
vermiş olduğu önemin karşılığında ödüllendirilmiş 
oldu. 



ECE Holding tarafından satın alınan 
ISVEA,

Ödüle Doymuyor
ECE Holding tarafından geçen sene satın 
alınan vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin lider 
markalarından ISVEA, dünyanın en prestijli tasarım 
yarışmalarından A’Design Award’ta 6 ödüle birden 
layık görüldü. 
Tüm dünyada en iyi tasarım ve tasarımcıları 
öne çıkarmak için düzenlenen A’Design Award 
yarışmasında geçen yıl 5 ödül alan İtalyan asıllı 
ISVEA, bul yıl ise ödül sayısını artırarak tam 6 
ödüle birden layık görüldü. Biri Türk olmak üzere 
4 kişilik tasarım ekibiyle yarışmaya katılan marka, 
tasarıma getirdiği inovatif yaklaşımı ile uluslararası 
jüriden büyük ilgi gördü. 
En Çok Ödül Türk Tasarımcıya…
52 yıllık İtalyan markası ISVEA’nın genç Türk 
tasarımcısı Sevil Acar; tasarladığı “Sott’Aqua 
Marino”, “Eleganza” ve “Valente” banyo dolapları 
ile 3 ödül birden alırken; markanın İtalyan tasarımcı 
Ettore Giordano’nun tasarımı Bplus seramik serisi”, 
Nativita Design House tasarımı “Sentimenti” ve 
Genesis Design Studio tasarımı “Soluzione” da 
ödül alan diğer tasarımlar arasında yer aldı.
Türk Tüketicisinden de Tam Not
ISVEA adına ödülleri ISVEA Genel Müdür 
Yardımcısı Yakup FIRAT ve ünlü İtalyan tasarımcı 
Ettore Giordano birlikte aldılar. 
Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından olan 
A’Design Award’ta, geçen sene 3 ayrı tasarımcıyla 
5 ödül kazandıklarını belirten Yakup Fırat; “2014’te 
ödül sayımızı arttırarak 4 ayrı tasarımcımızla 6 
ödüle layık görüldük. Tasarım kültürünü, ürün kalitesi 
ve farklı fonksiyonellik anlayışını Türk tüketicileri ile 
tanıştıran ISVEA ile önümüzdeki sene bu sayıyı daha 
da artıracağız. Ar-Ge’ye yaptığımız yatırım, tasarıma 

ve tasarımcıya verdiğimiz değer bize başarılı 
sonuçlar getiriyor. ISVEA; tasarım, kalite 
ve farklı fonksiyonel yaklaşımlarının yanı 
sıra; sağlık ve çevre dostu üretim bilinciyle 
de dikkat çeken bir marka olarak Türk 
tüketicisinden de tam not alıyor” dedi.
Ünlü İtalyan tasarımcı Ettore Giordano ise; 
Bplus serisini tasarlarken Ece Holding Ar-Ge 
merkezinin geliştirdiği cleaRim teknolojisini 
tasarımına adapte ettiğini, tasarım ve 
teknolojinin mükemmel senteziyle bu başarıyı 
yakaladıklarını iletti.  Ettore Giordano; “ISVEA 
ile birlikte 2015’te de fonksiyonel, farklı 
alanlar için farklı çözümler sunan, yenilikçi ve 
çevre dostu tasarımlar sunacak ve daha çok 
ödülle döneceğiz” dedi.  



SU SIKINTISINI 
ÇEVRECİ BİNALAR ÇÖZEBİLİR!

Kış aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi başta İstanbul olmak üzere birçok şehri yaz 
aylarını susuz geçirme korkusuyla yüz yüze bıraktı. Geçtiğimiz günlerde beklenmedik hava olaylarıyla 
gelen yoğun yağışın bir nebze de olsa barajlardaki su oranlarına olumlu yansıyacağı düşünülse de 
sonuç beklendiği gibi olmadı. Yağışların bu denli etkisiz kalma durumu su tasarrufu konusunda farklı 
çözüm arayışlarını da gündeme getirdi.

Küresel ısınma ve çeşitli faktörler dolayısıyla kış aylarında meydana gelen yağış miktarı barajlardaki 
su seviyesini istenilen seviyelerde tutamayabiliyor. Bunun yanı sıra son günlerde beklenmedik hava 
olaylarıyla gelen yağışlar da beklentileri karşılamış değil. Ayrıca plansız ve yüksek yapılar nedeniyle 
yağmur oluşumunu sağlayan hava döngüsünün zarar görmesi de yağışların iyice azalmasına sebep 
olmaya başladı. 
Bu soruna çözüm olarak sunulan alternatiflerden birisi de yeşil binaların inşa edilmesi. Uzmanlara 
göre rüzgâr, güneş ve yağmur suyu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak büyük oranda 
tasarruf sağlayan çevreci yapılar tercih edilirse barajlardaki su oranı %50’nin üzerinde seyredecek. 

“Çevreci Yapıların İnşasına Ağırlık Verilerek Barajlardaki Su Miktarına Katkı Sağlanabilir!”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Amplio Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Alaeddin Babaoğlu, “Bir yatırım gerçekleştirmeden önce hem bulunduğu bölgeye hem de çevreye 
uyumlu olmasına özen gösterilmeli, enerjide de maksimum seviyelerde nasıl tasarruf elde 
edilebileceği değerlendirilmelidir. Bu bağlamda yağmur sularını da, güneşin ısısını da en iyi şekilde 
kullanmak gerekiyor. Farklı birçok ülkede gerçekleştirdiğimiz yatırımları da göz önünde bulundurarak 
şunu söyleyebilirim; Türkiye’de bu tür yapıların inşasına ağırlık verilerek barajlardaki su seviyesine 
ciddi katkı sağlanabilir. Sıradan bir yağmurda bile bu yapılar kendi su ihtiyaçlarının büyük bir kısmını 
karşılayabilir.” şeklinde konuştu.
Şebeke suyundan tasarruf sağlamak için kullanılan sistemlerin istenirse eski binalarda da 
kurulabileceğini belirten Babaoğlu, “Yağmur sularını 
kullanma özelliği sadece yeni yapılarda olur diye bir 
kural yok, isteyenler eski binalarında da bu depolama 
düzeneğini kurdurabilir.” dedi.

“Yatay Yapılar Mevsimleri Daha Gerçekçi Yaşamamızı 
Sağlayabilir!”
Yeni inşa edilecek yapıların hem yatay hem çevreci 
olması gerektiğini vurgulayan Babaoğlu, “Günümüzde 
gayrimenkul yatırımı denildiğinde akla sadece dikey olarak 
inşa edilmiş yapılar geliyor. Bu yapılar sadece insanları 
değil, havadaki hareketleri de kısıtlıyor. Bu yüzden yeni, 
yaratıcı tasarımlara sahip ve yatay yapılar inşa etmeliyiz.” 
şeklinde konuştu.



ABD Ticaret Bakanlığı petrol boruları 
ithalatına ilişkin 

açtığı davada vergi yağdırdı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret 
Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) 
tarafından, Türkiye, Hindistan, Kore, Tayvan, 
Ukrayna ve Vietnam Filipinler ve Tayland 
menşeli “Petrol Boruları – OCTG- ithalatına 
karşı bir anti-damping (AD) ve Türkiye, 
Hindistan aleyhine bir telafi edici vergi (CVD) 
soruşturması yürütülmekteydi.

İlgili davanın 11 Temmuz 2014 tarihinde 
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ilk 
açıklamasına göre; Anti-damping marj oranları, 
Borusan için yüzde 0, Çayırova-Yücel Boru 
için yüzde 35,86 ve diğerleri için yüzde 35,86 
olarak hesaplanmıştı. Telafi edici vergi oranları 
ise Borusan firması için yüzde 15,89, Tosçelik 
firması için  yüzde 2,53 oranlarında olup 
Türkiye’den diğer firmalar için ise yüzde 9,21 
olarak hesaplanmıştı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) 
22 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı oylama ile 
Türkiye, Hindistan, Kore, Tayvan, Ukrayna 
ve Vietnam’dan yapılan dampingli ve teşvikli 

olduğu iddia edilen ithalatın ABD’li yerli üreticilere zarar verdiğine hükmederek bahsi geçen oranları 
onayladığını açıkladı. 

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, ABD’nin aldığı bu kararın mesnetsiz 
olduğunu söyledi. Ekinci;  “Bu tamamen dünyanın en büyük serbest pazarı olan ABD’nin asılsız 
gerekçelerle korunma duvarlarını yükseltmesi meselesidir.  Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi 
olmadığı gerekçesiyle bu kararı almışlardır.  Bu mesnetsiz bir karardır. Aslı yoktur. Buraya gelip, serbest 
piyasa ekonomisinin uygulanmadığı yönündeki iddialarına ilişkin araştırma yapmaları gerekirdi ancak 
bunu da yapmadılar. Hâlbuki Avrupa Birliği, Çin’e açtığı dava kapsamında Türkiye’yi ‘serbest piyasa 
ekonomisine sahip bir ülke olarak’ iç piyasa fiyatları açısından emsal göstermek istemektedir. Türkiye 
ürettiği 10 milyon ton yassının haricinde; önünde hiçbir engel olmadan çelik ithalatının yüzde 44’üne 
tekabül eden 7 milyon tondan fazla da yassı ithal etmektedir. Bu da Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi 
olduğunu gösteren önemli bir kanıttır” dedi. 

Namık Ekinci açıklamasının devamında; “ABD’nin bu kararı üçüncü dünya ülkelerinde görülecek 
nitelikte alınmış bir karardır. Şirketlerimiz bu karar ile ilgili itirazlarını ABD Uluslararası Ticaret 
Mahkemesi’ne yapacaktır. Sonucun lehimize çıkacağına da eminiz. ABD çelik üreticileri bu davayı 150 
kadar kongre üyesi ile karar mercileri üzerinde baskı oluşturarak süreci politize etmişler ve kararın adil 
bir şekilde alınmasını engellemişlerdir. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne açacağımız davanın bir 
iki sene süreceğini ABD’li yerli üreticiler de gayet iyi bilmektedir. Sonuç olarak bu süre içinde kendileri 
hedefledikleri ancak hak etmedikleri yüksek karlılık miktarlarına ulaşacaklardır” diye belirtti. 



MÜSİAD: “Mimar 
ve Mühendis Odası 

ve Yapı Denetim 
Firmaları’nın İşleyişi 
Elden Geçirilmeli”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Burhan Öz-
demir, Mimar ve Mühendis Odası ve Yapı 
Denetim Firmaları’nın İşleyişinin Elden 
Geçirilmesi gerektiğini belirtti. 

Mimar ve Mühendis Odası ve Yapı Denetim 
Firmaları’nın İşleyişi Elden Geçirilmeli
 
Son yıllarda İnşaat alanında dünyanın 
birçok gelişmiş ülkesini geride bırakan 
ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline 
gelen ülkemizde Projelendirme ve Dene-
tim süreçlerinde halen alınması gereken 
mesafeler olduğu aşikardır. Söz konusu 
süreçlerde etkin rol alan Mimar – Mühen-
dis Odaları ve Yapı Denetim kurumlarının 
işleyişlerinin iyileştirilmesi son derece önem 
arz etmektedir.  
 
Ülkemizde yeni mezun Mimar ve Mühendis-
ler okul sonrasında – henüz yeterli gelişimi 
sağlamadan – proje tasarımı yapabilme yetkisine sahiptirler. Bu konuda İngiltere’de yaklaşık 8 yıl 
mesleği icra etmiş biri olarak oradan örnek vermek istiyorum;

İngiltere de, yeni mezun Mimar ve Mühendisler okul sonrası profesyonel hayatta en az 3 yıl mesleki 
deneyim yaşadıktan sonra “Uzman Mühendislik” sınavına tabi tutulmaktadırlar. Söz konusu sınav 
tam gün ve açık sistem şeklinde uygulanmaktadır. Öyle ki sınava her türlü kaynak doküman, hatta 
bilgisayarınızla bile girebilirsiniz. Bu sınavda adaylar profesyonel hayatta edindikleri tecrübeyi ispat-
layabilecekleri sorularla muhatap kalmaktadırlar. Sınavdan geçme oranı yaklaşık %35 mertebesinde 
olup, ilk seferde sınavda başarılı olma oranı da oldukça düşüktür. Ancak bu sınavda başarılı olmak; 
sektörde tecrübenin kanıtı anlamında önemli bir eşiği ifade ettiği için, Uzman Mühendis unvanı alan 
Mühendislere piyasada ciddi talep söz konusudur.

İngiltere’de Proje Tasarım ofisinden sahaya gönderilen çizimlerin teknik doğruluğunu onaylayan her-
hangi bir resmi kurum yoktur. Sistem Mesleki ve Mali Sigortalama üzerine kurulmuştur. Proje Tasarım 
Ofisleri yaptıkları tasarımı sigortalamakla yükümlüdürler. Bir başka deyişle sigorta kapasiteniz ne 
kadara müsaade ediyorsa o bütçede proje tasarımı yapabilirsiniz. Bunu bir nevi taahhüt işi yapan 
Müteahhitlere şart koşulan Teminat Mektubuna benzetebiliriz. Bu inceliği bilen sigorta firmaları ise ist-
enmeyen bir durumda mali zararı kendilerinin karşılayacağını bildiklerinden Proje Tasarım firmalarının 
sigorta limitlerini onaylarken firma bünyesinde çalışan Uzman Mühendis sayısına önem vermektedirl-
er. Bu sayede piyasada iş yapan firmalar Uzman Mühendis çalıştırmaya özen göstermekte ve bünyel-
erindeki Mühendislerin mesleki gelişimleri için ciddi emek ve para harcamaktadırlar.



Amerika’daki Carlin Otoyolu Tüneli’nin 
Aydınlatması Schréder’den

Schréder, Amerika Nevada Eyaleti’ndeki Carlin Otoyolu Tüneli için yeni aydınlatma çözümü olarak 
FV32 LED tünel armatürünü sunuyor. Bu armatürün 240 LED’li versiyonu 266 W güç tüketirken, 120 
LED’li versiyonu 131 W güç tüketiyor. Yeni FV32 LED aydınlatma sistemi mevcut armatür sayısını 
1253 adetten 789 âdete indirerek, enerji tüketiminde belirgin bir düşüş elde ediyor. Ayrıca LED ar-
matürlerle sağlanan beyaz ışık araç kullanıcılarının görsel konforunu artırıyor.

Bu çözüm; hem tünel yaklaşım ve ayrılma yollarını, hem de tünel aydınlatmasını dış bölge parıltısına 
göre Dim edebilen bir tünel aydınlatma kontrol sistemi sunuyor.

Otoyolda komple LED’le aydınlatılan ilk tünel
Yeni aydınlatma projesi; ABD Federal Karayolu İdaresi ve Nevada Ulaşım Departmanı’nın  (NDOT) 
ortak çalışmasının bir parçasıdır.  Proje; Nevada Eyaleti Carlin Otoyol Tünelleri bölgesinde eyaletler 
arası ulaşımın geliştirilmesi için tünel girişlerinin betonla kaplanması, karayolu drenaj sistemlerinin 
geliştirilmesi ve yeni aydınlatma sistemi dâhil yaklaşık olarak $31 milyon USD’a mal oldu.
Verimli ve sürdürülebilir bir aydınlatma çözümü
Kuzey Amerika Bölgesi Schréder Tünel ve Geçitler Müdürü Justin Snowden, “Nevada Ulaşım De-
partmanı’nın amacı daha düşük enerji maliyeti ve etkili bir aydınlatma otomasyonu ile  tünel aydın-
latma standartlarını tamamıyla karşılayan bir çözüm elde etmekti. Bu amaca, Schréder’in FV32 LED 
çözümüyle ulaşıldı.” şeklinde açıklama yaptı.

PK Electrical, Karayolları Tasarım Müdürü Eric MacGill ise “Sadece tünel aydınlatmasına özel geliştir-
ilmiş olan Schréder FV32 LED armatürleri en iyi sonuçları veren -20 yıllık toplam maliyet analizlerine 
bakılarak- ürün olduğu için bu projede seçildi. Yüksek performansı sayesinde de parıltı değerlerini 
daha az armatürle sağlayabiliyor. Ek olarak, FV32 LED armatürler montaj kolaylığı, yerinde ve hızlı bir 
şekilde komponent bazında değişiklikler ve ihtiyaç duyulursa bir üst seviye modüllerle değiştirilebilme 
imkânı sağlıyor.``dedi.

Doğuya doğru giden tüp 2013 yılının Aralık ayında tamamlanırken, batıya doğru giden tüpün 2014 
yılının Kasım ayında tamamlanması bekleniyor.



Haydarpaşa Garı Yüksek Hızlı Tren Garı olarak 
hizmete devam edecek

Yapılacak Restorasyonun Ardından Haydarpaşa Garı Faaliyete Geçecek

Haydarpaşa Gar Binası’nın restorasyon projesi Anıtlar Kurulu tarafından 

onaylandı. İhalesi yapıldı. Sözleşme gereği yer teslimi yapıldı. Kadıköy Belediyesi 

tarafından verilecek ruhsatın ardından çalışmalar başlayacak. Restorasyon projesine 

göre Haydarpaşa Garı ne otel ne de AVM oluyor. Tarihi yapısının korunması kaydıyla 

Yüksek Hızlı Tren Garı olarak hizmete devam edecek. Yeni Şafak’ın haberine göre, 

atıl durumda bulunan çatı katı restore edilerek müze, sergi alanı, kütüphane, toplantı 

ve konferans salonu gibi kültürel işlevlere ayrılıyor. Sadece ulaşım için değil kültürel 

işlevler için de bir merkez haline gelecek. 12 milyon 473 bin liraya ihale edilen projenin 

öngörülen bitirme süresi 500 gün. Proje ile gar binasının atıl durumda bulunan kısımları 

işlevlendirilmiş olacak. Konumu itibariyle Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kadıköy’e 

kadar uzanan müthiş bir görselliğe sahip, oldukça büyük bir mekan kullanıma açılacak.



1.5 Milyar Dolarlık Yatırıma Türk 
Damgası!

Rönesans Holding, Türkmenistan’da 
Doğalgazdan Benzin Üretecek Dünyanın 

En Büyük Tesisini İnşa Edecek… 
Rönesans Holding, dünyanın 
doğalgazdan benzin üretecek en büyük 
tesisine ‘imzasını’ atmaya hazırlanıyor. 
Rönesans Holding’e bağlı Rönesans 
Endüstri Tesisleri’nin Kawasaki Heavy 
Industries LTD ile konsorsiyum olarak 
müteahhitlik işlerini üstleneceği, 
doğalgazdan benzin üretecek dev 
projenin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 
milyar dolar olacak. 

Dünyada bu büyüklükte ‘ilk’ olma 
özelliğini taşıyan Gas to Gasoline 
(GTG) projesinin temel atma töreni 26 
Ağustos günü Türkmenistan Devlet 
Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedow 
ve Türkmen bakanların katılımı ile 
yapıldı. Törende Türkmenistan’ın 
üst düzey bürokratları, büyükelçiler 
ve Rönesans Endüstri Tesisleri ile 
Kawasaki Heavy Industries LTD 
firmalarının üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak 
törende yaptığı konuşmada tarihi bir güne 
tanıklık edildiğini vurgulayarak, “Petrol ve gaz 
sektörünün geliştirilmesinde Türkmen devletinin 
‘açık kapılar’ politikası büyük öneme sahiptir. Biz 
sanayi tesislerinin inşaatında büyük iş tecrübesine 
sahip konsorsiyumumuzla bu projenin başarı ile 
gerçekleştirileceğine ve gazdan benzin üreten 
fabrikanın yüksek teknolojili üretim örneklerinden 
bir tanesi olacağına eminiz” dedi.

Dünyada İlk

Gas to Gasoline (GTG) adını taşıyan Doğalgazdan 
Benzin Üretim Tesisi, toplam 1,5 milyar dolarlık 
yatırımla yapılacak. İki firmadan oluşan 
konsorsiyumun müteahhitliğinde yapılacak projenin 
finansmanını ise Japonya Uluslararası İşbirliği 
Bankası (JBIC) sağlayacak. JBIC Bankası’nın kredi 

finansmanında projenin çevreci bir proje olması 
belirleyici bir etmen oluşturuyor. Bu kapsamda 
Gas to Gasoline projesi çevreye duyarlılığı ile 
de dikkat çekiyor.
2018 yılının Haziran ayında bitirilmesi öngörülen 
dev proje, doğalgazdan benzin üretecek bu 
büyüklükte yapılan ilk tesis olma özelliğini 
taşıyor. Tesisi, Danimarka orjinli Haldor Topsoe 
Firması son teknoloji kullanarak dizayn edecek.
GTG Tesisi günlük 1800 ton, yıllık 600 bin 
ton benzin üretim kapasitesine sahip olacak. 
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a 50 
kilometre uzaklıkta kurulacak olan tesis, yeni 
endüstriyel yatırımlar için ayrılan bölgede 
faaliyete geçecek. 

İşlenecek doğalgaz miktarı artacak
Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, 
konuşmasında, projenin ‘Türkmenistan’ın 
2030 yılına kadar petrokimya ve gaz sanayi 
sektörünü geliştirme programı’nın başarıyla 



hayata geçirilmesinde önemli adımlardan biri 
olacağını söyledi. 

Fabrika faaliyete geçtiğinde Türkmenistan’da elde 
edilecek ve işlenecek doğalgaz hacminde ciddi 
bir artış olacağını ifade eden Ilıcak şöyle konuştu:

“Türkmenistan ekonomisi, dünyada en hızlı 
gelişen ekonomilerden biri. Rönesans, 
Türkmenistan inşaat sektöründe 5 yıldır faaliyet 
gösteriyor. Bugüne kadar şirketimiz genel inşaat 
projeleri ve endüstriyel projelerin yapımında 
stratejik bakımdan önemli başarılara imza 
atmıştır. Bunların içinde Türkmenabad şehrindeki 
sülfürik asit üretim fabrikası, Aşkabat şehrinde 
bulunan Uluslararası Gaz ve Petrol Üniversitesi, 
Demiryolları, Ulaştırma ve Karayolları 
Bakanlıklarının idari binaları ve diğer çok sayıda 
proje de bulunuyor. Şu anda Mary şehrinde 
amonyak ve üre üretim fabrikasının inşaatı da 
bitmiş olup, ilgili tesisin devreye alma çalışmaları 
da son aşamaya gelmiş durumdadır”

Fabrika ileri teknoloji ile çalışacak

Rönesans ve Kawasaki şirketlerinden oluşan 
konsorsiyumun gazdan benzin üretecek 
fabrikayı birlikte inşa edeceğini belirten Ilıcak, 
“Bu proje işbirliği açısından çok önemlidir. 
Biz sanayi tesislerinin inşaatında büyük iş 
tecrübesine sahip konsorsiyumun bu projenin 
başarıyla gerçekleştirilmesinde maksimum 
gayret göstereceğini ve kurulacak fabrikanın 
yüksek teknoloji üretim örneklerinden bir tanesi 
olacağından eminiz. Fabrika en ileri ekipmanlarla 
donatılacak ve uzmanların çalışması için 
maksimum konforlu koşullar oluşturulacak.”dedi.

Rönesans Orta Asya’da da büyüyor
Rönesans Holding Orta Asya’da bugüne kadar 

1,5 milyar ABD Doları tutarında 25 projeye imza 
attı. 10’u tamamlanan 25 projenin, 15’i ise halen 
yapım asmasında ve planlamalar doğrultusunda 
ilerliyor. 
Türkmenistan’da şimdiye kadar hayata geçirilen 
6 proje ise yaklaşık 1,4 milyar ABD Doları 
tutarında… Söz konusu projeler arasında ödüllü 
projeler de yer alıyor. 
Rönesans projelerinden Detsky Mir Alışveriş 
Merkezi, Türkmen Politeknik Enstitüsü, 
Türkmenistan Uluslararası Gaz ve Petrol 
Üniversitesi ve Demiryolları, Ulaştırma ve 
Sanayi, Karayolları Bakanlıkları projeleri 
Aşkabat’ta yer alıyor. Mary şehrinde inşa edilen 
ve Türkmenistan’ın devlet kuruluşlarından 
Turkmenkhimiya Petrokimya Şirketi tarafından 
Japon Sojitz ve Kawasaki ile ortaklaşa yaptırılan 
Amonyak ve Üre Üretim Fabrikası ise 2014 yılı 
içerisinde tamamlanacaktır. Yine Turkmenkhimiya 
tarafından hayata geçirilen Türkmenabad 
Kimyasal Tesisleri projesi kapsamında inşa edilen 
Sülfürik Asit Üretim Fabrikası da Rönesans 
imzası taşıyan bir başka proje…
Rönesans Holding bünyesinde 2011 
yılında kurulan Rönesans Endüstri Tesisleri 
hidrokarbonlar, enerji, metalürji ve madencilik, 
işleme tesisi olmak üzere dört sektörde Rusya, 
Türkmenistan, Türkiye ve Irak’ta faaliyet 
gösteriyor. 

Doğalgaz zengini Türkmenistan
Dünyanın en büyük dördüncü doğalgaz 
rezervlerine sahip Türkmenistan’ın 32 trilyon 
metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Yılda 
yaklaşık 80 milyar metreküp doğalgaz üreterek 
küresel enerji aktörü olma konusunda önemli 
adımlar atan Türkmenistan, doğalgazı büyük 
oranda Çin’e, Rusya’ya, İran’a ve diğer eski 
Sovyet ülkelerine ihraç ediyor.



Kayseri’de her yönüyle dopdolu bir Zirve!

Gelişen Kentler Zirvesi 4-5 Eylül 2014 tarihinde GYODER ve Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi işbirliğiyle Kayseri Ommer Hotel’de düzenleniyor.  4 Eylül 2014 tarihinde 

düzenlenecek Teknik Gezide Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Kapalı Çarşı, 

Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Anadolu Harikalar Diyarı gezilecek.  5 Eylül 2014 tarihinde 

ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin 

katılımlarıyla düzenlenecek Zirve’de Kayseri’ye Bakış ve Yatırım Fırsatları, Mevzuattan 

Üç Gündem - Üç Yorum ve Kayseri’de Ahi Evran Geleneği konuları ele alınacak.  Gelişen 

Kentler Zirvesi’ne kayıt yaptırarak 4 Eylül 2014 akşamı Ommer Hotel’de ÜCRETSİZ 

KONAKLAMA imkanından yararlanabilirsiniz. 

Zirve’nin hemen ardından 6-7 Eylül 2014 tarihlerinde doğa harikası KAPADOKYA’ya 

hafta sonu düzenlenecek. 



100 Milyar Dolarlık projeye Türk damgası
100 Milyar Dolarlık projeye Türk damgası
İnşaat altyapı şirketlerinin beton kalıp ve iskele sistemlerini 
yapan Urtim, 100 milyar dolarlık Hazar Adaları projesinin 
de beton kalıp ve iskele sistemlerini yapacak.
Yurtiçi ve dışında birçok başarılı projeye imza atan Kalıp 
ve İskele sistemleri Urtim, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 
50 farklı büyüklükte yapay adadan oluşan ve 1 milyon 
kişinin yaşayacağı, 100 milyar dolarlık Hazar Adaları 
Projesi’nin de (Khazar Island New City) iskele ve beton 
kalıplarını veriyor.
‘Hazar Adaları’ Projesi Azeri işadamı Hacı İbrahim 
Nehramli’nin sahibi olduğu Avesta Concern şirketi 
tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 28 kilometre 
güneyinde Hazar Denizi üzerinde inşa edilecek. Projede 
yer alması hedeflenen bin 50 metre uzunluğundaki 
Azerbaycan Tower ise, Dubai’deki 828 metrelik’ Burj 
Halife’den 222 metre daha uzun olacak. 2018 yılında 
inşasına başlanacak Azerbaycan Tower, dünyanın en 
yüksek ve en lüks binası olan ‘Burj Halife’den unvanını 
alacak.
Urtim  Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Urfalılar, Haydar Aliyev Kültür Merkezi, İzmit Körfez 
Geçiş Köprüsü’nden Tüpraş’a kadar birçok projede yer 
aldıklarını dünyada başka bir benzeri olmayan, 1 milyon 
kişinin yaşamasının planlandığı 100 milyar dolarlık Hazar 
Adaları projesinin de iskele ve beton kalıplarını verdiklerini 
söyledi.”Sadece Türkiye’de değil dünyada projeleri takip 
ediyoruz. Bu alanda Almanlar’ı yakaladık diyen Serdar 
Urfalılar, “Şu anda 25 ülkeye iş yapıyoruz. 2013 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 20-25 büyüdük. Bu yıl da aynı 
oranlarda büyüme bekliyoruz. Ciromuzun yüzde 60’ı 
ihracattan geliyor” dedi.
2 MiLYAR DOLAR HARCANDI
Avesta Concern Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İbrahim 
Nehramli ise projeye bugüne kadar 2 milyar dolar 
harcadıklarını söyledi. Nehramli, Türk yatırımcılarla 
ortaklığa hazırım olduğunu belirterek, “Urtim’in yanında 
başka Türk şirketleri ve Türk müteahhitlerinin de bu 
projede yer alması gerekiyor. Projeye dünyanı birçok 
yerinden yüklenici firma geliyor fakat Türk müteahhitlerinin 
projeyle ilgilenmemesine anlam veremiyorum” dedi. 
İbrahim Nehramli, Hazar Adaları projesinin maliyetinin 100 
milyar dolar olduğunu vurgulayarak, “İlk etap 10-12 milyar, 
2’nci, 3’üncü ve 4’üncü etaplar 30’ar milyara mal olacak. 
Helikopter pisti, spor ve eğlence merkezleri, havalimanı, 
restoranlar, oteller, rezidanslar, golf sahaları, konser 
salonları ve hipodromun bulanacak” diye konuştu.
AZERBAYCAN’A 20 MİLYON TURİST GELİR
Projenin Azerbaycan ekonomisi ve kalkınma adına önemli 
bir katkı sağlayacağını ifade eden Nehramli şöyle devam 

etti: “Son on yılda ülkemiz çok büyük 
gelişme gösterdi. On yıl sonra Bakü çok 
daha değişecek ve çok daha güzel bir 
şehir olarak ortaya çıkacak.Avrupa’nın 
birçok şehriyle kıyaslandığında Bakü 
o şehirlere göre ön planda yer alıyor.
Ülkemizde herkes devletimizi yürüttüğü 
kalkınma politikalarını ve siyaseti 
sahiplenmeli.  5 yıl sonra Azerbaycan’a 
gelen turist sayısı 5-6 milyonu bulacak 
diye düşünüyorum.Projemiz bittiği 
zaman Türkiye’deki gibi biz de 20 milyon 
turisti burada görmemiz mümkün olacak. 
Ben geleceği öngörerek bu projeyi 
yapıyorum. Burası aynı zamanda da 
bir tatil bölgesi haline gelecek. Buraya 
gelen bir daha gitmek istemeyecek.”
 Hazar Adaları’nda neler var?
 •Birbirlerine 150 kanalla bağlanıyor
• 50 yapay ada
•1,050 metre yüksekliğindeki dünyanın
en yüksek gökdeleni Azerbaycan Tower
•Formula 1 pisti
•5 Üniversite
•Dünyanın en büyük camisi
•Marina
•Helikopter pisti
•200 bin kapasitelik 18 beş yıldızlı otel
•250 bin konut
•50 bin dairelik rezidans
•18 Hotel
•600 bin kişi istihdam edilecek



Gayrimenkul sektörünün en 
kapsamlı yazılım programı S² ile 
satış ofislerinde yeni bir dönem 

başlıyor!
İnşaat Mühendisi Hasan 
Bursalıoğlu ve Burak Yangın, 
ilerleyen gayrimenkul 
sektörünün gelişen 
ihtiyaçları için geliştirdikleri 
yeni gayrimenkul proje 
satış otomasyon ve CRM 
uygulaması S² (Smart 
Sales)’i görücüye çıkarttı. 
S² programı sayesinde 
firmalar, konut sahibi olmak 
isteyen müşterilerle daha 
etkin bir şekilde iletişim 
kurabiliyor. Satış görüşmeleri 
interaktifleşirken, öncesinde 
hazırlanan sorular ve sosyal 
medya entegrasyonu ile 
müşteri profili belirleniyor, 
kişiye en uygun müşteri 
temsilcisi seçilerek satış görüşmeleri başlıyor.

Müşterinin istediği ev tipi programa girilerek makete 
entegreli sistemden filtrelenen uygun daireler 
görülebiliyor. Konu ile ilgili konuşan Burak Yangın; 
“Patent başvurusunu yaptığımız özel bir sistemle 
donatılan makette müşterinin isteklerine uygun 
evler ışıklandırılıyor. Fiber optik kablolarla ışığı 
maket içerisine ileten sistem sayesinde ışık sistemi 
uzun süre sorunsuz çalışıyor. Bu sayede mevcut 
maketlere de sistem kurulabiliyor. Modern kullanıcı 
dostu arayüzü ile uygulama, masaüstü ve mobil 
cihazlarda da kolaylıkla kullanılabiliyor” şeklinde 
konuştu.

Sistemin diğer bir artısı ise müşteri temsilcilerinin 
yöneticileri tarafından daha kolay bir şekilde 
takip edilebilmesi. Bugüne kadar Cadde24 ve 
Yurtas Diamond City projelerinin tercih ettiği S² 
yazılımı ile ilgili konuşan Hasan Bursalıoğlu, 
satış temsilciliğinden satış koordinatörlüğüne 
dek yürüttüğü görevlerde edindiği tecrübeler 
ile yola çıktığını ifade ederek “Satış ofislerinde 
müşteri temsilcilerinin önerdiği veya önermediği 
gayrimenkulleri takip etmek zordur. Örneğin bazı 
temsilciler pahalı daireleri bazıları ucuz yatırımlık 

daireleri önerir ve daha kolay satar. Bazı özel 
daireler ise tamamen sunum dışı tutulabilir 
bu da işin sonunda o dairelerin müteahhitte 
kalmasına sebep olur. Biz geliştirdiğimiz 
S² programı ile müşteri temsilcisi ne tip 
daireleri sunuyor, hangi dairelerinin üzerinde 
duruyor, neleri sunamıyor, satabilme ve 
satamama sebepleri gibi donelerin kaydını 
tutuyor ve analiz ediyoruz. Bütün daireler için 
doğru müşteri ile doğru müşteri temsilcisini 
buluşturuyoruz.” şeklinde konuştu.



Yurtbay Seramik,                               
dünyanın en ünlü seramik fuarı

 Cersaie’ye katılıyor!
Geniş ürün yelpazesi ve tasarım çizgisi ile sektörün öncü firması Yurtbay Seramik, 22-26 Eylül 2014 
tarihleri arasında İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük seramik ve banyo 
aksesuarları fuarı Cersaie’ye katılarak, Türk seramik sektörünü temsil eden markalar arasındaki yerini 
alacak. 

Yurtbay Seramik, 22-26 Eylül 2014 tarihlerinde Bologna Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan 
Cersaie’ye 3. kez 
katılacak. Ürünlerini, 
16. Hall, B61-B66 
stantta sergileyecek. 
Bu yıl hem yer hem 
de duvar karolarının 
tanıtımını yapacak 
olan Yurtbay Seramik; 
günümüz trendleriyle 
uyumlu olacak şekilde 
taş, çimento, beton 
dokulu ürünler ve 
Retro tarzındaki 20x20 
ürünlerinin yanı sıra en 
yeni  tasarımlarına yer 
verecek. 

Cersaie Fuarı’nın 
Yurtbay Seramik için 
stratejik bir önemi 
olduğunu vurgulayan 
İhracat Müdürü 
Gürkan Peker; “Sektör 
profesyonellerinin her 
yıl büyük bir ilgiyle 
takip ettiği, yeni 
ürün tanıtımlarını gerçekleştirdikleri, önemli işbirliklerini oluşturdukları Cersaie Fuarı; ürünlerimizi 
tüm dünyayla paylaşabileceğimiz bir platform. Fuara katılımımız, Türkiye seramik sektörünün 
uluslararası alanda tanıtımına katkı açısından büyük önem taşıyor. Ar-Ge ve Ür-Ge’ye verdiğimiz 
önemle, tasarıma yenilikçi bakış açımızı uluslararası sektör profesyonellerinin beğenisine sunacağız. 
Türkiye’nin tasarım ve sanayi gücünü İtalya’da sergileyecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz” 
diyerek fuar ile ilgili beklentilerini paylaştı.



Fantasia Seramik’ten Bir Porselen 
Mucizesi: Ariostea

Fantasia Seramik tarafından ithal edilen İtalyan Ariostea’nın doğal taş, beton 
ve ahşap görünümlü porselen duvar ve zemin döşemeleri, sıra dışı boyutları, 
hafifliği, uzun ömürlülüğü ve sürdürülebilir nitelikleriyle seramik endüstrisinde 
yeni bir dönem başlatıyor…

Porselen üretimindeki kalitesi, çevreci 
yaklaşımı ve eşsiz teknolojisiyle adından söz 
ettiren İtalyan Ariostea markası, Fantasia 
Seramik ile Türkiye’deki iç mekanları tasarımla 
buluşturuyor… İşlevsellik, hijyen, uzun süreli 
dayanıklılık ve ekolojik özellikler içeren 
Ariostea seramikler, Reggio Emilia merkezli 
Castellarano’da üretiliyor. 
Ariostea’nın farklı boyutlarda üretilen Ultra 
koleksiyonu doğal taş görünümü ve seramik 

endüstrisinde çığır açan boyutlarıyla iç mekan 
projelerine esneklik ve özgürlük kazandırıyor. 
Kendine özgü 3 mm ve 6 mm kalınlığı ve 
hafifliği sayesinde insan gücü ile kolaylıkla 
taşınabilen Ultra, 4.5 m2’ye eşdeğer olacak 
kadar genişleyebilen boyutlarıyla doğal 
taşa daha kullanışlı, daha ekonomik ve 
tasarım gücü yüksek bir alternatif sunuyor. 
Ölçüleri ünlü İsviçre doğumlu Fransız 
mimar Le Corbusier’in  kuramlaştırdığı 
Modulor Antopometrik referans noktasından 

bile büyük olan Ultra 
koleksiyonundaki ürünlerin 
yüksekliği ise üç metreye 
kadar ulaşabiliyor.
Onici ve iCementi ile 
gerçekçi mermer ve beton 
efekti…
Ultra ’nın duvar ve yer 
kaplamalarında büyük ve 
küçük ölçekte kullanım 
özelliği sunan Onici 
serisi, tek parça olarak 
da uygulanabiliyor. 
Malzemesi gereği 
uygulanan alanlarda 
planlama esnekliği 

sağlayan mermer görünümlü Onici, asgari kalınlığın ve büyük boyutun 
mükemmel sentezini oluşturuyor.  



İki dev markaya yeni genel müdür

Türkiye’nin öncü markaları Doğtaş 
ve Kelebek Mobilya’nın yeni genel 
müdürü Hulusi Acar oldu. Turkcell 
Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı görevinden ayrılan Acar, 1 
Ağustos itibarıyla Doğtaş ve Kelebek 
Genel Müdürü olarak görevine başladı.

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşları arasında 
yer alan Türkiye’nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi 
Kelebek Mobilya, sektörün öncü markası Doğtaş ile birlikte 
büyümeye devam ediyor. Yeni yapılanma kapsamında 
sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen iki dev marka, Türkiye 
ve uluslararası pazarda daha aktif rol alacak. 

Doğtaş ve Kelebek Mobilya Genel Müdürü Hulusi Acar
Galatasaray Lisesi’nin ardından 1995 yılında İstanbul 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Hulusi 
Acar, Türk Hava Yolları ve Koçtaş’ta satış alanında farklı 
pozisyonlarda çalıştı. 2000 yılında Turkcell bünyesine 
katılan Acar, 2000-2004 yılları arasında Saha Satış 
Yöneticiliği, Marmara Bölge Koordinatörlüğü ve Türkiye 
Satış Müdürlüğü pozisyonlarında, 2004-2006 yılları 
arasında ise Turkcell’in Ukrayna iştiraki Astelit’te Satış ve 
Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 
Acar, Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı pozisyonuna atanmadan önce Bireysel Satış 
bünyesinde Satış Yönetimi ve Toptan Satış-Distribütör 
Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009’da Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olan Hulusi Acar, 1 Ağustos itibarıyla Doğtaş ve Kelebek Mobilya’daki görevine başladı. 42 
yaşındaki Acar, evli ve iki çocuk babası.



Çek, Boya, Uygula…
Evinizi Boyamak Hiç Bu Kadar 

Eğlenceli Olmamıştı!
Filli Boya’nın “Mimar Benim” uygulaması, 
yepyeni tasarımı, son teknoloji fonksiyonları, 
renk trend ve kartelaları ile yenilendi.
Boya sektöründe bir ilk olan “Mimar Benim” 
uygulaması, kullanıcılara yaşadıkları yerin 
mimarı olma imkanı sunuyor.

 Geliştirilen renklendirme modülü sayesinde 
“Mimar Benim”, kullanıcıların yaşam alanlarını 
ışık ve gölgelendirme esas alınarak artık 
gerçeğe en yakın haliyle boyamasına olanak 
sağlıyor. Yayınlandığı 2012 yılından bu yana 
70.000’I aşkın indirilme sayısına ulaşan “Mimar 
Benim”, Apple tarafından ‘En İyi 10 Türk 
Uygulama’ arasında gösterildi. 

“Mimar Benim” uygulamasını, ücretsiz 
olarak IOS için AppStore’dan https://
itunes.apple.com/us/app/mimar-benim/
id522765978?mt=8 adresinden, Android 
cihazlar için GooglePlay için https://play.
google.com/store/search?q=filli+boya&c=apps 
adresinden indirebilir, www.filliboya.com.tr’nin 
“Renklendirin” bölümünden yaşam alanlarınızın 
renklerini kolaylıkla seçebilirsiniz. 

“Mimar Benim”  Mobil Uygulaması İlklere 
Doymuyor
Filli Boya’nın iPad, iPhone ve Android cihazlar 
için geliştirdiği, boya sektöründe ilk kez hayata 
geçirilen ücretsiz “Mimar Benim” uygulaması; 
Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği” 

tarafından   “En İyi Mobil Cihaz Uygulaması” 
kategorisinde sektörünün en beğenilen 
uygulaması oldu ve ödüle layık görüldü.
Hollandalı mobil uygulama ölçümleme 
firması DISTMO’nun raporuna göre; Android 
cihazlarda “Eğlence” kategorisinde 2. 
sırada yer alan Mimar Benim, iPadlerde 
“En Çok İndirilen 10 Eğlence Uygulaması” 
kategorisinde de 6. sırada yerini aldı.

MMA Türkiye ve Digital Age’in  7.855 kişilik 
örneklem grubu üzerinde yapılan ankete 
göre “En Dikkat Çekenler” listesi dekorasyon 
kategorisinde ise ilk 5’de yer alan “Mimar 
Benim” başarısını kanıtlamaya devam ediyor.
Mimar Benim Uygulamasının Web Versiyonu 
da Var ! 

Mimar Benim’in mobil uygulaması dışında 
web sitesi versiyonu da bulunuyor. Mimar 
benim web versiyonunda bulunan “Renk 



Avcısı” uygulaması, yaşam alanlarına sınırsız renk 
anlayışı getiriyor. Üstün teknoloji ve basit kullanım kolaylığı 
ile geliştirilen bu uygulama ile beğendiğiniz bir tablo, 
manzara ya da beğendiğiniz bir fotoğrafın içinde yer alan 
tüm renkleri kısa sürede öğrenip, kendi renk kartelanızı 
oluşturabilirsiniz. 
 
Dekorasyona dair kişisel zevklerin ayrımından esinlenerek 
hayata geçirilen “Renk Avcısı”  ile Filli Boya, artık sadece 
bir mekânın dekorasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
değil, daha bireysel odaklı renk çözümleri sunuyor. 

Selda Uzun: “Teknolojiyi, Keyifli Hale Getirdik”
Konu özelinde açıklamada bulunan Filli Boya Kurumsal 
İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Selda Uzun görüşlerini: 
“Dijital dünyadaki çalışmalarımızı Filli Boya’nın yenilikçi ve 
öncü marka kimliği doğrultusunda belli bir strateji dahilinde 
devam ettiriyoruz. Bugüne kadar kullanıcılarımızın hayatını 
kolaylaştıracak, onları geleceğin trendleriyle tanıştıracak 
birçok başarılı ve ödüllü dijital uygulamaya imza attık. 
Filli Boya “Mimar Benim” uygulaması ile kullanıcılara 
yaşadıkları yerin mimari olma ayrıcalığını sunuyoruz.” 
olarak ifade etti.    

Gerek görselleri, gerek içeriği, gerek kullanımı açısından 
Türkiye’nin en çok beğenilen uygulamaları arasında 
yer alan “Mimar Benim”, yaşam alanlarının kolayca ve 
istenildiği gibi renklendirilmesine imkân tanıyor. 



kibrID material’dan IMAZ Serisi Işık 
Geçiren Dekoratif Paneller…

Dünyanın önde giden zemin ve duvar kaplaması markalarının özgün 
koleksiyonlarını Türkiye’ye getiren kibrID material, S-Plasticon 
üretimi IMAZ serisi reçine panelleri mimarların, iç mimarların ve 
son kullanıcının beğenisine sunuyor. IMAZ serisi paneller, içlerinde 
kapsüllenen geniş 
malzeme seçenekleri 
sayesinde farklı 
konseptteki iç mekanlara 
özel tasarımlar sunuyor…
kibrID material’ın Türkiye temsilciliğini 
yaptığı Yunanistan’ın önde gelen 
yapı malzemesi firması S-Plasticon 
tarafından üretilen IMAZ serisi, hazır 
kapsüllenmiş malzemeler içeren 
reçine panel serileriyle mimarların ve 
iç mimarların tasarımlarına esnek, 
yaratıcı ve fonksiyonel çözüm önerileri 
sunuyor.
Reçine içine sıkıştırılmış malzeme 
alternatiflerinde büyük çeşitlilik sunan 
IMAZ serisi, ara katmanlarındaki 
malzeme türlerine göre çeşitlenen 
Organic, Fabric, Prints ve Industrial 
gibi farklı konseptlerdeki koleksiyonları 
bünyesinde barındırıyor. 
Organic koleksiyonu bambu, yaprak 
ve dal formları gibi doğal ve organik 

desen seçenekleri sunarken, 
Fabric koleksiyonu tekstil 
temasını farklı renk ve doku 
alternatifleriyle panellere taşıyor. 
Prints koleksiyonu herhangi bir 
imajı, fotoğrafı, baskıyı ya da 
çizimi termoplastik reçine ya da 
cam içine hapsediyor. Industrial 
ise ilhamını alüminyum, bakır, 
plastik, kağıt ve geri dönüşümlü 
cam gibi endüstriyel ürünlerden 
alıyor. 
Renk, derinlik, ölçek, 
yüzey kaplaması ve reçine 
alternatifleriyle kullanıcıya kendi 
özel kombinasyonlarını yaratma 
imkanı tanıyan IMAZ serisi 
panellerin yüzey kaplamaları 



perdah, buzlama ve kumdan yapılıyor; ayrıca, 
her bir panelin ön ve arka yüzeyleri için farklı 
kaplamalar uygulanabiliyor. 
Dayanıklı ve Geri Dönüşümlü Paneller…
Şık tasarımı ve estetik duruşunun yanı sıra IMAZ, 
dayanıklılığı ve yenilenebilir olmasıyla da uzun 
ömürlü bir kullanım sağlıyor. Geridönüşümlü 
özelliğiyle sürdürülebilir nitelikteki IMAZ serisi 
paneller, kullanıcısının tercihine göre üretim 
fabrikalarında yeniden tasarlanıp yenilenebiliyor.  

 
Standart boyutu 1000x2980 mm 
olan IMAZ serisi paneller isteğe bağlı 
olarak 1220x2440 mm, 1220x2980 
mm ve 2000x3000 mm ölçülerde de 
üretilebiliyor. 
Ahşap kesme makineleri kullanılarak 
kesilen, özel yapışkanlarla yapıştırılan 
IMAZ serisi panellerin temizliği de 
oldukça kolay. Yumuşak bir sünger 
yardımıyla, sabun veya hafif asidik, 
nötr veya bazik deterjan içeren ılık 
suyla kolayca temizlenebilen paneller, 
ardından temiz suyla durulanarak 
kullanılabiliyor. 



39Kent1İstanbul
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 15’üncü yıldönümünde, ‘ortak 

vizyon, ortak gelecek’ söylemi ile İstanbul ilçelerinin mekansal strateji 
planları Kentsel Vizyon Platformu tarafından hazırlanacak.

17 Ağustos 2013 tarihinde kurulan 
“Kentsel Vizyon Platformu”nun 
başlattığı ‘39Kent1İstanbul Programı’na 
başvurular devam ediyor. Detaylı bilgiye 
buradan ulaşabilirsiniz.

‘39Kent1İstanbul’ programının temel 
amacı;
• Kentlerin gelişim ve dönüşüm 
stratejilerini belirleyecek ‘mekansal 
strateji planları’ hazırlamak,
• Yapı ve yaşam kalitesi riskini 
en aza indirecek; ‘dayanıklı kentler’ yaklaşımını 
tartışmaya açmaktır.
39Kent1İstanbul Programı, her biri Anadolu ve 
Avrupa kentlerinin bir çoğundan büyük İstanbul 
ilçelerinin mekansal strateji planlarını hazırlayarak, 
yeni dönüşüm sürecinde farklılıklar ortaya koyarak, 
yeni planlama yaklaşımını ve kent modellerini 
geliştirilmesine yardımcı olacak.

Dönem; Mekansal Strateji Planı ve Eylem Planları 
Hazırlanması!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
sokulan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin; 
kent yönetimlerinin mekansal strateji ve eylem 
planları hazırlamasını zorunlu kılmakta. İstanbul 
ilçeleri için yapılacak çalışmalar, tüm kentlerimiz 
için örnek olacak ve ulusal mekansal strateji planı 
hazırlama sürecine katkı sağlayacak.

Dönem; Farklı Yöntemler ve Stratejik Adımlar 
Dönemi!
Kentlerin gelecek stratejilerini belirlemek için tüm 

aktörlerin katılımının sağlandığı ortamların 
(çalıştaylar) yaratılması, yeni bir planlama 
yaklaşımının gereği olmalı.
 
Mekansal Strateji Planı hazırlama sürecinde 
katılımcı çalıştaylar; kamu, özel ve sivil örgüt 
temsilcilerinin katılımı ile yapılmalı.

Mekansal Strateji Planı hazırlanma adımları 
ise 3 aşamada olmalı.
1.Adım; Anlama; Nerede?
Bilimsel ve sezgisel analizler
Bölgesel Bakış; Üst ölçekli planların kente 
yüklediği roller, sorun ve fırsatlar.
Kentsel Bakış; Kentsel dinamiklerinin ve 
birikimlerinin kent gelişimine vereceği stratejik 
yön.

2. Adım; Planlama; Nereye ve Nasıl?
Strateji ve taktik ile gelişen kentler
Stratejik ve Taktik Çerçeve
Stratejik Yönün belirlenmesi,

Gelecek stratejilerinin ortaya 
konulması,
Eylemler ve Proje önerilerinin 
belirlenmesi.
3. Adım; Tasarlama; Nasıl ve 
Kiminle?
Strateji ile geliştirilen tasarımlar
Kent kimliğinin belirlenmesi
Proje geliştirme ilkelerinin 
hazırlanması
Tasarım strateji ve ilkelerinin ortaya 
konulması.


