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Yönetmen’den  

Yüzde 15 devlet katkısında
asıl düşünülen vatandaş mı?
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İnşaat Sektörü Zirvesi’nde, ilk defa konut 
alacaklara peşinatın yüzde 15’i oranında yardım açıklaması ne kadar 
uygulanabilir?

Her ülkenin kendi içinde değişen ekonomik 
faaliyetleri olsa da, dünyanın tek global bir 
ekonomiye döndüğü aşikar. Nitekim Rusya’nın 
Avrupa’ya doğal gaz vermesi, Amerika veya Çin 
ekonomisindeki değişkenler, elbette Türkiye’yi de 
etkiliyor. Türkiye içindeki ekonomiye ise sektörlerin 
etkileri yadsınamaz. Hal böyleyken lokomotif 
sektörlerimizden inşaattaki alçalış veya yükselişler 
ister istemez büyük yankı uyandırıyor.

Ve devlet politikaları devreye girer...
Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Durum hiç iç açıcı değil. Sektörel 
bazlı değişse de ortalamada yüzde 10 daralma söz konusu. Ekonomi 
dinamik bir yapıdır ve sürekli değişmek, büyümek ister. Bu durumda 
inşaat sektöründen beklenen de sürekli büyümedir. Nüfus artışı ve 
istihdam göz önüne alındığında inşaat ve özellikle konut sektörünün de 
buna  bağlı büyümesi normaldir. İşte tam bu noktada devlet politikaları 
devreye girer! Ve beklenen de, sektörel büyümenin yanında yer almasıdır. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, İnşaat Sektörü Zirvesi’nde işte tam da bunu 
yaparak hem ihtiyacı olan vatandaşa hem de konut üreticilerine, devletin 
konuya eğildiğini ve gerekli adımları attığına dair mesaj vermiştir. Peki 
ama bu mesaj fiiliyatta ne kadar uygulanabilir?

Çok kısaca devletin vermeyi taahhüt ettiği şudur: Bankada konut almak 
üzere biriktirdiğiniz bir meblağınız olacak, bu meblağ 5 yıl bankada 
kalacak, bu durumda alacağınız evin yüzde 25 peşinatının yüzde 15’ini 
devlet sağlayacak. Eğer söz konusu meblağ 5 yıldan az kalırsa, devlet 
de bu oranda yüzde vereceği meblağı düşürecek. Bu hak yalnız ilk defa 
ev alanlar için geçerli olacak.  Düşünce ve yola çıkış şekli güzel ancak 
fiiliyatta bazı sorunlar var gibi. Öncelikle halkımız parası mevcutsa, 
bunu bankada değerlendirmek yerine farklı enstrümanları kullanmayı 
tercih ediyor çünkü çoğu kez bankaların verdiğinden daha fazla kazanç 
elde edebiliyor. Ayrıca ev fiyatlarının yerinde saymadığı, sürekli yukarı 
ivme çizdiği düşünülürse, söz konusu yüzde 25’e ulaşmak, pek de 
öyle bankaya para yatırıp 5 yıl bekleyip üstüne devletin yüzde 15 katkı 
vermesini bekleyerek elde edileceğe benzemiyor. Bunun uygulanabilir 
olup olmadığını da önümüzdeki 5 yıl içinde net bir şekilde göreceğiz.

Zamanlama manidar!
Peki o zaman bu açıklama neden diye bir soru geliyor aklımıza. Eh sebep 
mi yok; ihracat daralmış, seçime 4 ay kalmış, ekonominin göz bebeği 
inşaatta satış rakamlarının durumu belli, dolar petrol fiyatları dengesiz, 
yalnız Türkiye’de değil dünyadaki ekonomik gidişat her geçen gün saatli 
bombaya dönüşüyor... İstediğiniz sebebi siz seçin.
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Konut alacaklara yüzde 15 destek

Sektörü nasıl etkiler?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İnşaat 
Sektörü Zirvesi’nde yaptığı, konut alacaklara 
yüzde 15 destek açıklamasının ardından 
sektör temsilcileri konuyu değerlendirdi. 
Açıklamayla ilgili genel hava olumlu olsa da, 
kısa vadede satışların düşebileceği, etkisinin 
sınırlı olabileceği ve şeffaflıkla ilgili soru 
işaretleri de mevcut…

Konut kredilerinde mecburi olarak ilk yatırılan 
yüzde 25 peşinatı biriktirmek için açılan her 
hesaba devletin yüzde 15 destek vereceğini 
açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Çeyiz 
hesabı ilan etmiştik hatırlarsanız. Benzer şekilde 
konut almak için para biriktiriyorum diyen bir 
vatandaş, para biriktirmeye başlarsa bir hesapta 
o parada 3 yılda, 5 yılda ne kadar biriktirmişse 
devlet ona yüzde 15 katkıda bulunacak” dedi.
Davutoğlu konuyla ilgili ikinci açıklamasını, 
10. Kalkınma Planı’nda Belirlenen Öncelikli 
Dönüşüm Programları 3. Basın Toplantısı’nda 
yaptı. Davutoğlu, konut edinmek isteyenlere 
yüzde 15’lik devlet desteği sağlanacağını ama 
bunun kademeli olacağını belirterek, “Birisi derse 
ki ben dördüncü yılda, üçüncü yılda evi almak 
istiyorum, 4 ve 3. yıllar için kademelendirilmiş 
bir teşvik uygulaması olacak. 5 yıl için yüzde 15 
ise, diyelim ki 4 yıl için yüzde 12, 3 yıl için yüzde 
10 gibi kademelendirilmiş bir şekilde düzenleme 
getireceğiz” diye konuştu.

Davutoğlu verilen destek ile sektörde rahatlama 
olacağını da belirtti, “Bir yandan dinamik bir 
nüfusumuz var. Yeni evlilikleri ama iş sahibi 
evlilikleri teşvik etmek istiyoruz. Şu anda nüfus 
dinamik olsun, arz artsın, çok üretilsin istiyoruz. 
Bu da yeni ev alacaklar için teşvik sağlamakla 
olur. Konut sahibi olmak talebi artırıcı bir etki 
yapacak. İlk evde olacak. İkinci ve üçüncü evde 
değil. Bu da yeni evlilerle ilgili olacağından, 
evlilikleri teşvik etmek ve evlilikle ilgili sorunlara 
destek vermiş olacağız. Bu talep artışı, inşaat 
sektörünü de rahatlatacak.” 

Barış Dumankaya (Dumankaya İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili)
Kısa vadede konut satışlarında duraksama 
görebiliriz
İlk kez ev alacaklara devlet katkısı yapılması 
gibi çalışmaların hayata geçirilmesi noktasında 
tüketici nezdinde bir hareketlenme mutlaka 
oluyor. Hatta zaman zaman hâlihazırda konut 
almaya karar vermiş tüketiciler dahi planlarını 
devletin yapacağı düzenleme sonrasına 
erteleyebiliyor. Bu yüzden düzenlemenin hayata 
geçme sürecinde, kısa vadede konut satışlarında 
bir duraksama görebiliriz. Bu noktada kamuoyu 
ile paylaşılan çalışmaların sektörün dinamizmini 
etkilememesi açısından bir an önce nihayete 
erdirilmesi oldukça önemli bir hal alıyor.
İlk kez konut sahibi olmak isteyen dar ve orta 
gelirli vatandaşlar için oldukça sevindirici bir 
gelişme. Söz konusu katkının ilk konut için 
yapılması sebebiyle bu düzenleme, belirli bir 
sosyo-ekonomik seviyeye hitap eden markalı 
konutlar satan inşaat şirketlerini de elbette olumlu 
yönde etkileyecektir. Fakat bu etki sınırlı bir 
çerçevede kalacaktır.

GÜNDEM
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Konut sahibi olmak insanın en temel haklarından 
biri olan barınma hakkının vazgeçilemez bir 
parçasını oluşturuyor. Devletin, vatandaşlarının 
bu temel hakkını karşılamak için adım atması 
sosyal devlet anlayışının göstergesidir. Sosyo-
ekonomik açıdan düşük ve orta düzeyde bulunan 
vatandaşların ev sahibi olması açısından bu 
düzenleme bir fırsat niteliği de taşıyor.
Düzenleme vatandaşların tasarrufa yönlendirme 
hususunda önemli bir motivasyon aracı 
olacaktır. Günümüzde hane ekonomisinin 
günlük harcamalarından tasarruf ederek daha 
değerli ve maddi geri dönüşü olan yatırımlar 
yapması, ekonominin genel gidişatını da uzun 
vadede olumlu etkiliyor. Bu katkı, hem sektörün 
dinamizmini devam ettirmesi hem de tüketicilerin 
ev sahibi olma sürecini kolaylaştırması sebebiyle 
hükümetin ekonomi yönetimi tarafından tasarruf 
adına iyi düşünülmüş bir karardır.

Özen Kuzu (Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi)
Ev alma kararını hızlandırır
Başbakan Ahmet Davutoğlu İnşaat Sektörü 
Zirvesi’nde yaptığı açıklamada konut almak 
isteyenlere %25 peşinat biriktirmeleri halinde 
%15 devlet desteği verileceğini ifade etti. 
Bu karar şüphesiz ki sektörü canlandıracak 
olumlu gelişmelerden biridir. Ev alma kararını 
hızlandıracağını düşündüğümüz devlet desteği 
özellikle dar ve orta gelirliler için büyük bir fırsat 
olacaktır.  Aynı zamanda bu destek ile birlikte 
konut kredisi kullanımları da artacaktır.

Evrim Karayel (Gürallar Yapı Genel Müdürü)
Pahalılaşan pazarda hareketlilik başlayacak
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konut satın 
almak isteyen vatandaşa, peşinatın yüzde 15 
ila 20’si oranında destek verileceğini belirtmesi, 
konut alıcısı açısından olumlu bir teşviktir. 
Bu şekilde, pahalılaşan pazarda yeniden bir 
hareketlilik başlayacaktır. Devletin attığı bu adım, 
toplam sermayenin artmasına ve ekonominin 
ivmeli şekilde iyileşmesine- hızlanmasına sebep 
olacaktır. Bu teşvikle halk birikime yönlendirilecek 
ve böylece yapılan birikimin gayrimenkule 
dönüştürülmesi sağlanacaktır. Yarınlarda Türk 
ailelerinin gelişmesine katkıda bulunacak bu 
teşvikin detayları belli olduktan sonra halkımız 
konuyla ilgili hızlı hareket edecektir.

Mehmet Salih Satıcı (Gülsa İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı)
Metin Okyay Ertaş (Bay Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı)
Gerek sektör gerekse tüketici açısından 
olumlu
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konut satın 
almak isteyen vatandaşların konut kredilerinde 
mecburi olarak yatırdıkları yüzde 25 peşinatı 
biriktirmek için açtıkları her hesaba, devletin 
yüzde 15-20 oranında katkıda bulunacağını 
açıklaması gerek sektör gerekse tüketici 
açısından olumlu bir teşviktir. Hızlı bir tüketim 
içerisinde olduğumuz bu dönemlerde, tüketiciyi 
tasarrufa yönlendirecek olan bu teşvik, ev sahibi 
olmak isteyen kesim tarafından büyük bir avantaj 
olacaktır. Sektörümüze de katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz bu teşviğin tüm detayları şeffaf ve 
kolay anlaşılır olduğu takdirde konut satışları da 
hızlanacaktır. 

Ahmethan Yılmaz (24 Gayrimenkul CEO’su)
Konutu insan hakkı olarak gören bir yaklaşım
Özellikle ortanın altı gelir segmentindeki konut 
alıcısını tasarrufa teşvik eden bir karar. “Konutu 
finansal bir varlık” olarak değil de bir “insan 
hakkı” olarak gören bir yaklaşım olarak son 
derece olumlu buluyoruz. Gayrimenkul geliştiricisi 
firmalar olarak ortanın altındaki gelir segmenti 
için projeler üretme konusunda geç bile kaldık. 
Bu durum, bundan böyle ekonomik konut 
geliştirme konusunda,  TOKİ dışında da firmalar 
olacağına anlamına geliyor. Bunun son derece 
olumlu olacağını düşünüyoruz. Tasarrufu teşvik 
etmesinin sonuçlarının ekonomiye olumlu katkılar 
sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

GÜNDEM
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Emre Maraşlı (Erguvan İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı)
Yurt içi tasarrufu artırıcı bir teşvik
Başbakanımızın bu açıklaması sektörde 
kesinlikle olumlu bir hareketlenmeye sebep 
olacaktır. Bireysel emeklilikte uygulanan katkı 
uygulamasına benzemiş. Bu yöntemler yurt 
içi tasarrufu artırıcı teşviklerdir. Bu da devletin 
politika olarak gayrimenkule tasarruf gözüyle 
baktığı anlamına gelir. 

Alaaddin Akar (Sarp Group Yönetim Kurulu 
Başkanı)
Sektörümüzü büyütecek bir adım
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan 
konut alacaklara yönelik karşılıksız yüzde 15 
yardım teşviği konusu hayata geçirildiğinde 
durağan ilerleyen inşaat sektörü de hızlanacaktır. 
Sektör adına atılan olumlu adımların her zaman 
arkasındayız.  Tüketicileri para biriktirmeye 
yönlendiren bu teşvik ile ev sahibi olmak isteyen 
kesim büyük bir avantaj yakalayacaktır. Teşviğin 
tüm detayları halkın kolay anlayacağı şeffaflıkta 
ve anlaşılırlıkta olursa hem ev sahibi olmak 
isteyen kişiler çoğalacak hem de sektörümüz 
büyümeye devam edecektir. 

Sefa Demirbaş (Demirbaş Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı)
Orta ve dar gelirlinin ev almasını 
kolaylaştıracak
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konut hesabı 
açarak yüzde 25 peşinat biriktiren vatandaşa 
devletin yüzde 15 katkı sağlayacağını açıklaması 
sektörümüzü hareketlendirecek bir gelişmedir. 
Durağan ilerleyen inşaat sektörü, bu teşvikle 
birlikte canlanacak ve konut almaya karar 
veren tüketiciler bu kararlarını hızlandıracaktır. 
Teşvik, tüketicilerin para biriktirmesine imkan 
sağlayarak, özellikle orta ve dar gelirlilerin ev 
sahibi olmasını kolaylaştıracaktır. Sektörümüze 
de olumlu yansıyacağına inandığım bu konuyu 
destekliyorum. 

Dr. Gökhan Taş (Coldwell Banker Türkiye Ülke 
Başkanı)
Eldeki konutların da satılabileceği bir fırsat
Devletin, ev satın almak isteyen ve birikim 
yapmaya çalışan vatandaşlara para yardımında 
bulunmasının, sektörü olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünüyorum. Yasalarımız, konut 
kredisi ile ev satın almak isteyenlere, evin 
değerinin yüzde 25’ini peşin ödeme zorunluluğu 

getiriyor. Vatandaşlarımızın bu peşinat kısım için 
yaptıkları birikimlerinin yüzde 15-20’si kadar da 
devletin destek vermesi, sadece gayrimenkul 
sektöründe değil birçok sektörde hareketliliği 
artıracaktır. Çünkü inşaat sektörü Türkiye 
ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri ve 
beraberinde birçok sektörü de etkilemektedir.  
Konut satışlarına baktığımızda 2014 yılı, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük tapu adet satışının 
yapıldığı yıl oldu. 2014 yılının son çeyreğinde de 
sektörde iç talep canlandı ve konut değerlerinde 
yüzde 12’lik bir artış görüldü. 2015 yılının da 
özellikle seçimler sonrasında, jeopolitik durumda 
düzelme ve belirginleşme meydana gelirse, 
faizlerin düşmesi ile birlikte sektör açısından iyi 
geçeceğine inanıyorum. Devletin yapacağı bu 
katkı ise konut sektörüne bir ivme kazandıracak 
ve eldeki konutların satılabilmesi için fırsat 
yaratacaktır.

Kamil Özörnek (Hürriyet E-Business 
Direktörü)
Sektörü olumlu etkileyecek
Devletin, ev satın almak isteyen ve birikim 
yapmaya çalışan vatandaşlara para yardımında 
bulunmasının, inşaat sektörünü olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünüyorum. Teşvik, tüketicilerin 
para biriktirmesine imkan sağlayarak, özellikle 
orta ve dar gelirlilerin ev sahibi olmasını 
kolaylaştıracaktır. Bu destek ile devletin hem 
inşaat sektörüne hem de yeni evlenenlere ve 
dar gelirli kesime büyük destek sağlamasını 
bekliyoruz.

Konut fiyatlarında artış bekleniyor 
ING Uluslararası Araştırmalar tarafından 
her yıl gerçekleştirilen yıllık ‘Konut Fiyatları 
ve Konut Kredileri Araştırması’nın 2014 
yılı sonuçları açıklandı. Avrupa genelini ve 
ABD’yi kapsayan araştırmada genel ve 
ülkeler bazında tüketicilerin konut fiyatları ve 
mortgage konusundaki eğilimlerinin ortaya 
çıkarılması hedeflendi. 

Ev almak zor, kredi almak kolay
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, 2015 
yılında konut fiyatlarına ilişkin en fazla artış 
beklentisinde olan ülkeler sıralamasında 
İngiltere ve Lüksemburg ile birlikte ilk sırada 
yer aldı. Buna göre, Türkiye’deki tüketicilerin 
yüzde 72’sinin 2015 yılında konut 
fiyatlarında artış yaşanmasını öngördüğü 
belirlendi. 
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Sektörün Devleri 3. İnşaat ve Konut 
Konferansı’nda buluştu

Eventuum tarafından düzenlenen ve 
sektörün vazgeçilmez VIP buluşması 
haline gelen İnşaat ve Konut Konfer-
ansı, 13 Ocak 2015 Salı günü, Marriott 
Hotel Asia’da sektörün devlerini 3. kez 
bir araya getirdi.
 
Eventuum’un geleneksel hale gelen ve inşaat 
sektörünün vazgeçilmez VIP buluşması olarak 
kabul edilen İnşaat ve Konut Konferansı‘nda, 
yüksek katma değerli, uluslararası platformda 
fikir lideri ve sonuç odaklı seçkin konuşmacılar 
yer aldı. Konferansta, “2015 için Küresel 
Bakış ve 2023 Vizyonu ve İdealler” konulu 
oturumda Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Sn. 
Hasan RAHVALI, “İnşaat Sektörünün Türkiye 
Ekonomisindeki Yeri” konulu oturumda Sinpaş 
GYO Genel Müdürü Sn. Seba Gacemer, 
“Ekonomik Konjönktüre Yön Veren Sektör Olarak 
Küresel-Makro İlişkiler, Bölgesel-Mikro Dinamikler 
ve Sektör Etkileşimleri” konulu oturumda Ege 
Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İnanç 
KABADAYI, “Gelişen Gayrimenkul Sektörü 
Analizleri, Fikir-Güç Yönetimi” konulu oturumda 
Vesram Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Hakan Eren, “Hızlı Büyüyen 

Bölgelerde Yatırımı Yönlendiren, Sektördeki 
Mevcut Eğilimleri Analiz Eden ve Yatırımcılara 
Fırsatları Vurgulayan Fikirler” konulu oturumda 
Özyurtlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Tamer Özyurt, “İnşaat Sektöründe 
Markalaşmak” konulu oturumda NEF Yönetim 
Kurulu Üyesi Sn. Erden Timur, “Büyümek İçin 
Şeffaflık” konulu oturumda Reidin Avrupa İş 
Geliştirme Müdürü Sn. Mete Varas, “İnşaat 
Sektöründe Risk Analizi, Kriz Yönetimi, İşçi 
Güvenliği ve İş Sağlığı” konulu oturumun 
Mesleki – Teknik Eğitim ve Belgelendirmede 
Türkiye, Avrupa Birliği ve Dünya Ölçeğinde 
Güncel Gelişmeler başlığında Bahçeşehir 
Üniversitesi Metgem Sektörler Koordinatörü Sn. 
Turhan Karakaya, “ İş Sahibinin Sorumlulukları” 
konulu başlıkta ise Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı 
Hukuk Bürosu Kurucu Ortak Avukat Serhan 
Koçaklı, “İnşaat Sektöründe Son Trendler ve 
Güncel Eğilimler ve Yenilikçi Çözümler” konulu 
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oturumda Ortadoğu Enerji Grubu Başkanı Sn. Ata 
Ceylan, “Kentsel Dönüşüm, Kentleşme Kalitesi 
ve Kentsel Ekonomi: Çevresel, Ekonomik ve 
Sosyal Boyutu” konulu oturumda Yeniköy Turizm 
İşletmeleri ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Nihat Kandaloğlu, “Kentsel Dönüşüm Nasıl 
Yapılmalı? Kentsel Dönüşümün İstanbul Anadolu 
Yakasındaki Yansımaları“ konulu oturumda 
Aydoğan Group Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
İrfan Aydoğan, “Kentsel Dönüşümde Değerleme” 
konulu oturumda Türkiye Değerleme Uzmanları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bekir Yener 
Yıldırım, “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Arazi 
ve Proje Geliştirme Süreçleri” konulu oturumda 
Buvan Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Hakan Buvan, ve “Türkiye’de Yeşil Binalar” 
konulu oturumda ise ERKE Sürdürülebilir Bina 
Tasarım Danışmalık Kurucu Ortağı Sn. Cemil 
Yaman konuşmacı olarak bulundu.

Konferansı destekleyen STK’lar arasında İNDER, 
İMSAD, ÇEDBİK, İSEDA, BACADER, ÇATIDER, 
BİTUDER, TİMDER, Yapı Denetçileri Derneği, 

Türkiye Değerleme Uzmanları yer 
aldı.

Destek Sponsorları; Enel Elektronik, 
Kleidco, Saray Alüminyum, Letton 
Mimarlık, AKG Gazbeton, Siemens, 
İlpa Su Teknolojileri, Lowara 
Türkiye, Genç Mühendislik, Enka, 
Hitit Mühendislik , Zipato Türkiye, 
Sistem Alüminyum, Beton Star ve 
Austrotherm ve Samsung Electronics 
yer alarak ürünlerini ve hizmetlerini 
diğer katılımcılarına aktarma fırsatı 
elde etti..

 Konferansta ana başlıklarıyla aşağıdaki 
konular değerlendirildi:
• 2015 için Küresel Bakış ve 2023 Vizyonu ve 
İdealler
• Ekonomik Konjönktüre Yön Veren Sektör Olarak 
Küresel-Makro İlişkiler, Bölgesel-Mikro Dinamikler 
ve Sektör Etkileşimleri
• Gelişen İnşaat Sektörü Analizleri, Fikir-Güç 
Yönetimi
• Hızlı Büyüyen Bölgelerde Yatırımı Yönlendiren, 
Sektördeki Mevcut Eğilimleri Analiz Eden ve 
Yatırımcılara Fırsatları Vurgulayan Fikirler
• İnşaat Sektöründe Markalaşmak
• Büyümek İçin Şeffaflık
• İnşaat Sektöründe Risk Analizi, Risk Yönetimi, 
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
• İnşaat Sektöründe Son Trendler ve Güncel 
Eğilimler ve Yenilikçi Çözümler
• Kentsel Dönüşüm, Kentleşme Kalitesi ve Kent-
sel Ekonomi: Çevresel, Ekonomik ve Sosyal 
Boyutu
• Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılmalı? Kent-
sel Dönüşümün İstanbul Anadolu Yakasındaki 
Yansımaları
• Kentsel Dönüşümde Değerleme
• Kentsel Dönüşüm Projelerinde Arazi Ve Proje 
Geliştirme Süreçleri
• Türkiye’de Yeşil Binalar
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Hasan Rahvalı: Batıdan kopmadan yeni 
pazarlara odaklanma zamanı

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su 
Hasan Rahvalı, inşaat sektörünü 
bekleyen fırsatlar ile birlikte sektörün 
sorunlarına değindi.

2015 yılının 2014’ten daha iyi bir yıl olacağını 
vurgulayarak sözlerine başlayan Rahvalı, 
2015’te gelişmiş ülkelerde, Uzak Doğu’da 
kalkınma hızı; Hindistan’da % 6,6, Çin’de 
% 7,5,  ülkemizde ise % 4’ün üzerinde 
seyredeceğini söyledi. Hasan Rahvalı: 
“Şimdiye kadar Körfez ülkelerinde kendimizi 
tanıttık ve 2 milyar dolarlık yabancıya satış 
gerçekleştirdik. Ancak artık yeni pazarlara 
açılmamız lazım. Doğu Asya ve Çin % 7,5’lik 
büyüme payı ile önümüzdeki dönemde en 
hızlı büyümeyi gösterecek pazarlar arasında 
ilk sırada yer alıyor. Bu pazarlar bizim henüz 
dokunmadığımız ancak bundan sonra 
odaklanmamız gereken pazarlar, hem inşaat hem 
turizm sektörü için fırsatlar sunuyor” dedi.
Rahvalı konuşmasına şöyle devam etti: 
“Sektörümüzü etkileyecek kentsel dönüşüm ve 
mütekabiliyet gibi iki ana konumuz var. Gerek 
sektörümüzün gerekse diğer endüstrilerin 
fokuslanacağı bölgeler kendiliğinden ortaya 
çıkıyor. İki yıl öncesini hatırlarsak Körfez 
Bölgesi’ni de dikkate alan bir pazarlama 
stratejimiz yokken mütekabiliyet yasası ile ortaya 
çıkan fırsatı iyi değerlendirdik.  Ağaoğlu olarak 
2 yılda 2 milyon dolarlık yabancıya gayrimenkul 
satışı ile ülkemize döviz girdisi sağladık.”

“Siz bir adım attığınız zaman 
pazar da size birkaç adım 
atar.”

Hasan Rahvalı sözlerine şöyle devam etti: “Siz bir 
adım attığınız zaman pazar da size birkaç adım 
atar. Üç sene önce yurtdışındaki bir fuarda % 5 
indirim yaparak 5 daire sattığımız bir müşterimize 
3 sene sonra başka bir projemizde 2 kulenin 
tamamını sattık. Yeni pazarlardaki fuarları 
bu gibi işbirliklerini sağlayacak fırsatları takip 
etmeliyiz. Diğer taraftan Türkiye genç nüfusa 
sahip, her sene 700 bin çift evleniyor ve konut 
ihtiyacı doğuyor. Dünya metropolleri ile yarışacak 
potansiyele sahip İstanbul’da da uluslararası 
gayrimenkul fuarlarına ev sahipliği yaparak 
ülkemizi, İstanbul’u bütün dünyaya tanıtmalı, 
Londra’da 50 bin poundluk konut alan yabancı 
yatırımcıyı İstanbul’a davet etmeliyiz.”
Batı ülkelerindeki gelişmelerden kopmadan yeni 
pazarlara odaklanmak gerektiğini vurgulayan 
Rahvalı; “Türkiye iklim ve coğrafi özellikleri ile 
yabancılar için bir cennet. Uluslararası pazarda 
kendimizi daha iyi tanıtma, sektöre katma değer 
yaratma hedefini gütmeliyiz.”
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İnanç  Kabadayı gayrimenkul ve sanayi 
sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki 

önemine dikkat çekti
İnşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi olmaya devam ettiğini belirten 
İnanç Kabadayı, “Konut üretimindeki 
hızlı büyüme, Üçüncü Havalimanı, 
Üçüncü Köprü ve Körfez Projesi gibi 
uluslararası alanda ses getiren projeler 
ile önemli bir büyüme ivmesi yakalayan 
inşaat sektörü önümüzdeki birkaç yıl 
içinde de Türkiye’nin etkinliği yüksek 
sektörü olacak’’ dedi.  

İnşaat sektörünün geleceğinin tartışıldığı, 
sektör ile ekonomik konjonktür arasındaki 
bağlantının farklı oturumlarda masaya 
yatırıldığı, Türkiye’nin önde gelen sektör 
profesyonellerini buluşturan İnşaat ve 
Konut Konferansı’nda, EgeYapı Group 
Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da 
konuşmacılar arasında yer aldı. 

İnanç Kabadayı, ‘’Ekonomik Konjonktüre 
Yön Veren Sektör Olarak Küresel-Makro 
İlişkiler, Bölgesel-Mikro  Dinamikler ve 
Sektör Etkileşimleri’’ başlıklı konuşmasında, 
Türkiye ve dünyadaki ekonomik büyümeyi 
değerlendirdi.

Sanayi ve İnşaat sektörlerinin Türkiye 
ekonomisindeki önemine vurgu yapan 
İnanç Kabadayı, ‘’Gayrisafi yurt içi 
hasıla’dan yüzde 4-5 oranında pay alan 
inşaat sektörü Türkiye ekonomisinde önemli 
bir yere sahiptir. Gayrimenkul satışlarından 
yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık döviz 
girdisi sağlanarak cari açığa oldukça önemli 
bir destek sağlanmaktadır. Türkiye’de 
ekonominin büyümesi, şehirleşme 
çalışmalarının hız kazanması, insanların 
daha nitelikli yapılarda yaşama istekleri ile 
paralel olarak her yıl 800 bin ile 1 milyon 
konut oturuma açılıyor. Bununla birlikte 
2012 yılında çıkarılan Kentsel Dönüşüm 
Yasası’nın da etkisi ile birlikte Türkiye 
genelindeki 6,7 milyon yapının yenilenmesi 
söz konusudur’’ diye konuştu.

İnşaat sektörü 
Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi olmaya 
devam ediyor

İnşaat sektöründeki 
büyümenin birçok yan 
sektöre de eş oranlı 
etkisine dikkat çeken 
İnanç Kabadayı, 
bu sayede yılda 
yaklaşık 800 bin ile 
1 milyon konutun 
kullanıma açılmasına, 
yüzbinlerce ek 
istihdama ve sanayi ile 
hizmet alanlarında binlerce işletmenin ekosisteme 
dahil olduğunu belirterek, ‘’İnşaat sektörü Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Konut 
üretimindeki hızlı büyüme, Üçüncü Havalimanı, 
Üçüncü Köprü ve Körfez Projesi gibi uluslararası 
alanda ses getiren projeler ile önemli bir büyüme 
ivmesi yakalayan inşaat sektörü önümüzdeki birkaç 
yıl içinde de Türkiye’nin etkinliği yüksek sektörü 
olacak’’ dedi.

Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörü için 
2015 yılı beklentileri

Konuşmasında Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul 
sektörü için 2015 yılı beklentilerini paylaşan İnanç 
Kabadayı, şunları söyledi: 

‘’Türkiye ekonomisi için; komşu ülkelerdeki siyasi 
belirsizliklere karşı güvenli liman özelliği devam 
eden, ekonomik büyümenin daha yüksek olduğu, 
cari açığın, enflasyonun ve faizlerin daha düşük 
olduğu, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel enerji 
maliyetlerinin düştüğü bir yıl olmasını bekliyoruz. 
Gayrimenkul sektöründe de; konut kredisi faiz 
oranlarının düştüğü, iç piyasada merkez ve 
etkileşiminde olan bölgelerde satışların  arttığı, 
yabancıya satışın 5 milyar dolara ulaştığı, enerji 
verimliliği ve yeşil binaların daha da önem 
kazandığı, kentsel dönüşüm projelerinin hız 
kazandığı bir yıl olacağını düşünüyoruz.’’ 
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Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur
Türk inşaat sektörünün henüz markalaşamadı

İnşaat ve Konut Konferansı’nda konuşma 
yapan Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden 
Timur, Türk inşaat sektörünün henüz 
markalaşamadığını söyledi. Erden Timur’a 
göre markalaşamamanın nedeni kişisel 
başarı hikâyeleri ve kısa vadeli projeler.

‘İnşaat sektöründe markalaşmak’ konulu 
bir konuşma yapan Nef Yönetim Kurulu 
Üyesi Erden Timur, sektörün henüz 
markalaşamadığına vurgu yaptı. Erden 
Timur, “İnterbrand tarafından yapılan 
araştırmada 2014 yılının en iyi global 
markaları belirlendi. Bunlar arasında 
Apple’dan Coca Cola’ya, H&M’den BMW’ya, 
American Express‘den IKEA’ya a uzanan 
farklı sektörlerde büyük isimler yer alıyor. 
Fakat bu bundan önceki yıllarda yapılan 
benzer araştırmaların hiç birinde ne yazık ki 
herhangi bir uluslararası gayrimenkul firması 
yer almıyor” dedi.

Kent planlaması arka planda kalıyor
Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke içinde ise 
kısa vadeli, proje bazlı işler geliştiriliyor.  
Uzun soluklu, hem kent planlamasına hem 
de marka sürdürülebilirliğine hitap eden 
işler ortaya çıkmıyor. İnşaat sektöründeki 
başarılar ne yazık ki kurumsal değil kişisel. 
Bu bağlamda, İŞ GYO ile yarı yarıya 
kurguladığımız birlikteliğimizin sektörde 
bir fark yaratacağına yürekten inanıyorum. 
Özellikle sanayi dönüşümü ve kentsel 
dönüşüm alanında birçok proje geliştirme 
hayalimiz olduğu için, uzun vadede detaylı 
planlamalar yapıyor ve kentimizin ve ileri 
dönemde Türkiye’nin nefes alması için 
çalışıyor olacağız. Ayrıca daha sağlıklı 
kentsel dönüşüm ve planlama için profesör 
Faruk Göksu’yla birlikte kurduğumuz Kentsel 
Vizyon Platformu kamu, sivil ve özel sektör 
işbirliğiyle bölge, kent, mahalle ölçeklerinde 
çalışmalar yaparak yeni planlama 
yaklaşımlarını ve modellerini tartışmaya 
açıyor: 81 Kent, 81 Vizyon, 39 Kent 1 
İstanbul ve 10 Proje 10’larca Etki.”

Varoluş amacınızı 
aktarmalısınız
Marka olmak için 
uzun vadeli bir 
stratejiye sahip 
olmak gerektiğinin 
altını çizen Erden 
Timur, “ Öncelikle 
kim olduğumuzu ve 
varoluş amacımızı 
çalışanlara, 
müşterilere, 
kamuoyuna iyi 
aktarmak ve 
dönemsel aralıkla 
bunun altını çizmek 
çok önemli.

Sonrasında ise 
iyi düşünülmüş, 
uzun vadeli bir 
stratejiye sahip 
olmak ve azimle bu 
stratejiyi uygulamak 
gerekiyor. Üretim 
Standardizasyonu, 
Endüstriyel üretim/
Offsite üretim ve 
montaj, mimari 
farklılaşma, seri 
bazında özel 
tasarım ve endüstriyel tasarımcılarla işbirlikleri ve 
inovasyon süreci kritik önem taşıyor” dedi. 

İşimize aşkla bağlı olmamız gerekiyor
Başarıya ulaşmak için işe aşkla bağlanmak 
gerektiğini ifade eden Timur, “ Para kazanma 
cenderesinden kurtulduğumuz zaman bazı 
şeyler için adım atabileceğiz. Biz Nef’te tasarımı, 
tasarımın demokratikleşmesini, herkesin iyi bir evde 
yaşamasını, kolay yatırım yapabilmesini dert edindik.  
Bu değerler çerçevesinde 3 farklı Nef keşfi geliştirdik; 
Foldhome&Foldoffice, garantili proje ve kolay yatırım. 
Lüksü tabana yayabilmek gibi bir derdimiz var. Hem 
yurt içindeki projelerimizde, hem de ABD’de hayata 
geçireceğimiz projelerde bu vizyonla hareket ediyoruz” 
şeklinde konuştu.
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Özyurtlar İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkan Tamer Özyurt
İnşaatın ekonomi üzerindeki etkileri

İnşaat sektörü ile ilgili yaklaşımlara ticari 
ve ekonomik açıdan değer yaratan fikirlerin 
paylaşıldığı konferansta Özyurtlar Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt 
fikir lideri olarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Tamer Özyurt’un konuşması şu şekilde: 
Birçoğunuzun da yakından takip ettiği gibi Türk 
ekonomisi son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti. 
İnşaat sektörü ise gerek yarattığı istihdam 
gerekse sağladığı değer bakımından ekonominin 
lokomotif sektörlerinden biri haline geldi. Her 
yıl ortalama yüzde 7’lik büyüme kaydeden 
sektörümüz çimentodan seramiğe, mobilyadan 
tekstile 200’e yakın alt sektörü besliyor. Üniversite 
mezunu birkaç dil bilen insanların yanı sıra ilkokul 
mezunlarına dahi istihdam sağlayan inşaat 
sektörü bana göre dünyanın en demokratik iş 
alanlarından biri. 

İnşaat sektörünün gelişmesinde pek çok etmen 
var. Bunların başında tabii ki nüfus artışı, 
ekonomik ve siyasal gelişim başı çekiyor. 
Türkiye’de her yıl 1 milyon 300 bin bebek 
dünyaya geliyor. Bugün olmasa bile yarın 
onların barınmaya ihtiyacı var. Sadece genç 
nesillerin değil tüm insanların içerisinde sosyal 
donatıları olan depreme dayanıklı nitelikli 
konutlarda yaşama hakkı bulunuyor. Bu yüzden 
tüm Türkiye’yi içine alan bir kentsel dönüşüm 
hamlesi başlatıldı. Kentsel dönüşüm sayesinde 
önümüzdeki 10 yıl içinde tüm Türkiye’deki 20 
milyon yapı stoğunun yarısının yenilenmesi 
planlanıyor. Yenilenecek olan bu yapılar şehrin 
merkezinin yanı sıra çeperlerinde de yer alıyor. 

Ancak şu bir gerçek ki kendi yaşadığımız 
şehirden örnek vermek gerekirse İstanbul doğu 
ve batı ekseninde büyük bir gelişme gösteriyor. 
Doğuda Maltepe ve Kartal’dan başlayıp Kurtköy 
ve Tuzla’ya doğru müthiş bir değişim yaşanıyor. 
Batıda ise Büyükçekmece, Esenyurt, Bahçeşehir 
ve Beylikdüzü büyümenin odak noktası. Peki, 
“Hızlı büyüyen bölgelerde yatırımı yönlendiren en 
önemli etmenler nedir? diye sorarsanız. Ulaşım, 
sağlık ve eğitim derim. 

Bu nedenle özellikle 
konut alıcısı ev 
alırken, ulaşım 
sorunu olmayan 
okula ve hastanelere 
yakın lokasyonları 
tercih ediyor. Tabi 
bu tercih de fiyatta 
büyük rol oynuyor. 

Özyurtlar Şirketler 
Grubu olarak 25 
yıldır Esenyurt, 
Beylikdüzü ve 
Bahçeşehir 
hattında konutlar 
inşa ediyoruz. 
Burada bugüne 
kadar tam 10 bin 
konut ürettik. Bölge hızlı gelişme göstermesi ve 
prim yapmasıyla tanınıyor. Burada Esenyurt, 
Beylikdüzü ve Bahçeşehir hattının ulaşım 
sorunun olmaması, çok sayıda okul, hastane ve 
alışveriş merkezinin bulunması, alt yapı sorunun 
olmaması çok büyük etken. Ama bölgemizde 
konut üreten firmaların fiyat politikası da konut 
alıcısının bölgeye yatırım yapmasında önemli 
rol oynuyor. Bölgede lüks konut ve rezidanslar 
da yapılıyor ama çoğunlukla orta direğe yönelik 
uygun fiyatlı konutlar ilgi görüyor. Fakat uygun 
fiyatlı konut derken bunu lütfen kalitesiz ya da 
ucuz konutla karıştırmamalıyız. Bunlar her türlü 
kalite ve konforu içinde barındıran, depreme 
dayanıklı ve güvenlikli yapılardır. 

10 yıl önce 260 bin iken şimdiki nüfus 630 
bine yükseldi. Bu noktada, bölgede yapılan 
yatırımların önemini de vurgulamak isterim. 
Esenyurt’ta hayata geçirdiğimiz projeler 
sayesinde bölgenin çevresi ve yaşam kalitesi 
180 derece bir değişikliğe uğradı. Artık Esenyurt, 
gelişimi ve değişimi hızla devam eden, yerli ve 
yabancı yatırımcıların dikkatini çeken bir yatırım 
merkezi haline geldi. Değişen belediye ile, 2004 
yılından itibaren değişmeye başlayan ilçenin 50 
yılı planlanarak projelere yön verildi şeklinde 
sözlerini tamamladı.

GÜNDEM
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Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Aydoğan: Kadıköy’deki binalar yenilenmeli

Kentsel dönüşümün İstanbul Anadolu 
yakasındaki yansımaları üzerine konuşma 
yapan Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı İrfan Aydoğan, kentsel dönüşümün 
sadece yıpranmış binaların yıkılmasından 
ziyade yüksek kent mekanları yaratmadaki 
önemine dikkat çekti.

 
Konferansın konuşmacıları arasında yer alan 
Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan 
Aydoğan ise “Kentsel dönüşüm nasıl olmalı? 
Kentsel dönüşümün İstanbul Anadolu yakasındaki 
yansımaları” başlığıyla konferansın en dikkat 
çekici konuşmacılarından biri oldu. İrfan Aydoğan, 
kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiğini 
vurgularken kentsel dönüşümü 1950’lerden 2012 
yılında 6306 nolu “Afet Riski Altındaki Yapıların 
Yenilenmesi” yasasına kadar değerlendirdi. 
İrfan Aydoğan konuşması sırasında, kentsel 
dönüşümün bir kentin dokusunu bozan sorunların 
giderilmesi olarak algılanması gerektiğini 
vurguladı. “Kentsel dönüşüm yapılırken sosyolojik 
çözümlendirilme de gerçekleştirilmelidir. Kentsel 
dönüşümün uygulanacağı alanlarda yaşayan 
insanların dönüşümü gerçekleştirildikten sonra 

aynı alanlarda yaşamaları sağlanmalıdır.” 
açıklamalarında bulunarak her kentte aynı 
kentsel dönüşüm sorunlarının yaşanmadığını 
belirtti ve her bölgenin kendine özgü sorun 
ve potansiyellerinin belirlenip bunlara uygun 
dönüşüm strateji ve politikaların geliştirilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı.

Öncelikli yaşanılacak ilçe ama 
depreme dayanıksız
Konuşmasında özellikle Kadıköy ilçesindeki 
kentsel dönüşüme ağırlık veren İrfan Aydoğan, 
Kadıköy’ün İstanbul Ticaret Odası’nın yaptığı bir 
ankete göre en iyi yaşanılacak ilçe seçildiğini, 
bunun için de Kadıköy’de yüksek bir yaşam 
kalitesi için doğru bir kentsel dönüşümün 
gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Aydoğan’ın verdiği bilgilere göre 01.08.1998 
tarihinden önce yapılan yapıların çok büyük 
bir bölümünün 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki 
Yapıların Yenilenmesi” yasasına bağlı olarak 
ve 2007 yılı onaylı betonarme yönetmeliğine 
göre yenilenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 
Türkiye yapı stoğunun yüzde 25’i, İstanbul’daki 
yapı stoğunun 2/3’ü, Kadıköy’deki yapı stoğunun 
ise yüzde 72’si deprem riski taşımaktadır. 
550 bin kişilik nüfusu, 25.7 km yüz ölçümü ile 
Anadolu yakasının en eski ve en yüksek nüfus 
yoğunluğuna sahip ilçesi Kadıköy, kültür düzeyi 
yüksek, ulaşım açısından kilit noktadaki bir 
ilçedir. “Kadıköy’deki yapılaşma oldukça eskiye 
dayanmaktadır ve Kadıköy, Moda haricinde 
parselleri büyük olan bir ilçedir. Diğer bir deyişle 
parsellerde paydaş sayısı fazladır. Aynı zamanda 
Kadıköy’de parsellerin neredeyse tamamı şahıs 
parselidir, yerleşik ve oturmuş bir nüfus yapısına 
sahiptir” dedi.

“Kentsel dönüşümün 
uygulanacağı alanlarda 

yaşayan insanların dönüşümü 
gerçekleştirildikten sonra 
aynı alanlarda yaşamaları 

sağlanmalıdır.”

GÜNDEM
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İmar Hakları Transferi ve Sertifikası
Yakın zamanda yapılacak yeni düzenlemelerle 
birlikte gayrimenkul hukukunun yeni bir 
gündem maddesi olarak İmar Hakları 
transferinin üzerinde çok konuşacağımızı 
düşünüyorum. Bu çerçevede genel bir 
kanaat oluşması ve özet bir bilgi paylaşımı 
mahiyetinde imar hakları transferinden ve 
sertifikasından bahsedelim.

İmar Hakkı Nedir?
Yabancı dillerde gelişim hakkı diye de 
tanımlanmıştır. Bu elbette çok özet bir tanım. 
Biraz daha genişletirsek, niteliği ne olursa olsun 
bir gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkına 
bağlı olarak imar kanunu, kat mülkiyeti kanunu 
imar planı veya imar yönetmeliklerinin belirlediği 
sınırlar içinde izin verilen yapılaşma hakkıdır.
 
İmar Hakkı Transferi Nedir?
Bir gayrimenkule sahiplikten ileri gelen ancak o 
gayrimenkulün korunmasını gerektiren sosyal 
veya tabii özelliklerinden dolayı, o gayrimenkul 
üzerinde kullanılamayan emsal değerinin, 
başka bir gayrimenkul üzerinde kullanılabilmesi 
hakkıdır. Bu hak, gayrimenkulün menkul olarak 
sertifikalandırılması sayesinde kullanılabilir 
hale gelmektedir. Ülkemizdeki tapu kayıt 
sisteminin hali hazırdaki durumu, imar transferi 
hakkının değerlendirilmesinde gayet net bir rol 
üstlenecektir.

İmar Hakkı Transfer Sertifikası Nedir?
Gayrimenkul üzerinde imar hakkının 
kullanılamaması halinde yapılacak imar 
hakkı transferi hakkını belgeleyen, bu hakkın 
kullanılmasındaki ölçü ve değerlerini gösteren, 

ancak belirli kurumlar 
tarafından verilebilen 
sertifikadır.
İmar hakkı sertifikası, bir 
gayrimenkul üzerindeki 
yapılaşma hakkınızın, alınıp 
satılabilir, bir belgeye, yani 
menkul mal şeklindeki bir 
araca dönüşmesidir.

İmar Hakkı Transfer 
Sertifikası ile Neler 
Yapabilirim?
Bu sertifika sayesinde 
yapılaşma hakkınızı mülkiyetten bağımsız 
olarak devredebilir, satabilir, ipotek edebilir, 
veya bu hakkı başka bir yere taşıma hakkınızı 
belgeleyebilirsiniz.
 
İmar Hakkı Transfer Sertifikasının Belirli Bir 
Değeri Var Mı?
İmar Hakkı Transfer Sertifikası bir gayrimenkul 
üzerindeki hakkın menkul bir hale gelip, ekonomik 
bir değeri veya hakkın gerçek hayattaki uygulama 
miktarını gösterdiği için elbette ki bir ekonomik 
değere sahiptir. Bu ekonomik değer SPK 
Lisanslı bağımsız değerleme şirketleri tarafından 
belirlenecektir. 

İmar Hakkı Transferinin Geleceği 
İmar Hakkı Transferi öyle bir konu ki, hem imar 
hem tapu hem belediye hem mahkeme hem 
lisanslı değerleme gibi birçok konuya mecburen 
değinen ve hepsini bir arada düşünmeyi 
gerektiren bir husus.  Ayrıca belki de geleceğin 
önemli yatırım araçlarından biri olacak bir 
konudur.

Av. Cihat Demirbağ

YAZI
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Westside Cadde İstanbul
dükkanları satışa çıktı

Avrupa Yakası’nın yeni yaşam merkezi 
Beylikdüzü’nde 600 milyon TL yatırım 
değeriyle hayata geçirilen Westside 
İstanbul’da cadde dükkanların satışına 
başlandı.

İstanbul’un gün geçtikçe gelişen ve yatırımcısına 
kazandıran bölgelerinden Beylikdüzü’nde 
Şahinler Holding’in arsası üzerinde Uzman - 
Beyaz - Mutlu - Mesturkuaz - Mes Ortak Girişimi 
tarafından hayata geçirilen Westside İstanbul 
projesinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 
Alanları 20 metrekare ila 1323 metrekare 
arasında değişen 116 adet cadde dükkân, 
metrekaresi 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla 
satışa çıkıyor. Cazip fiyat ve ödeme avantajlarının 
sunulduğu cadde dükkânlar; gerek E-5’e sıfır 
konumda yükselmesi gerekse bölgedeki binlerce 
kişiye hizmet verecek olmasıyla yatırımcıya kısa 
vadede büyük kazanç sunuyor. 

Cadde dükkanlar için yoğun talep 
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Şahin, cadde dükkânlarla ilgili yaptığı 
açıklamada; “Alışveriş caddelerinde; dünyaca 
ünlü markaların geleceği geniş mağazaların 
yanı sıra; bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarının 
karşılanacağı küçük cadde mağazaları 
da olacaktır. Hem Şahinler Holding olarak 
bizim hazır giyim konfeksiyon alanındaki iş 

ortaklarımızla hem de İstanbul’un önemli market 
ve kafe-restoran zincirleriyle talep toplama 
görüşmelerine başladık. Görüşmelerde gelen 
talep yoğunluğu bizi memnun etmiş ve ne kadar 
doğru bir iş yaptığımızı da teyit etmiştir. Oluşacak 
alışveriş caddeleriyle burası; hem İstanbul’un 
yeni cazibe merkezi, hem de İstanbul’un Batı 
Yakası’nda 2.5 milyonluk bir nüfusa hitap eden 
yeni Nişantaşı, Levent veya Etiler’i olacaktır. 
Şehrimize ve gelecek nesillere çevreye saygılı, 
yeşilin korunduğu bir projeyi armağan etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. 
Girişimciler için karlı kazanç kapısı sunuluyor
Cadde dükkânlarda öncelikli olarak gündelik 
ihtiyaçların karşılanabileceği sektörlerin olmasını 
tercih edeceklerini söyleyen Uzman İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Özgül ise 
yaptığı açıklamada “Cadde dükkânlarımızın 
en cazip yönü alışveriş kolaylığı sağlarken, 
ticaret yapmak isteyen girişimciler için karlı 
bir kazanç kapısı olmasıdır. Dükkânlarımızın 
satışında öncelikli olarak gündelik ihtiyaçların 
karşılanabileceği sektörlerin olmasını tercih 
edeceğiz. Bunun dışında, aynı hizmeti veren 
dükkânların sayısını minimumda tutmayı 
planlıyoruz. Westside İstanbul, sunduğu konforlu 
ve huzur dolu yaşamın yanında, alışveriş 
imkânlarının zenginliğiyle de ses getirecektir” 
dedi.

PROJELERDEN HABERLER



Konut ve ticari birimlerden meydana 
gelen Westside İstanbul, 73 bin 800 
metrekare arsa alanı üzerinde 258 
bin 587 metrekare inşaat alanına 
sahip bulunuyor. 600 milyon TL 
yatırımla inşa edilen proje, Kraft 
Mimarlık imzası taşıyor. 3 bin 
metrekare sosyal alan, 30 bin 
metrekare yeşil alan ve 18 bin 123 
metrekare ticari alanın yer aldığı 
Westside İstanbul’un inşaatı Ekim 
2014’ten bu yana devam ediyor. 

36 ay sıfır faiz
Mart 2017’de sahiplerine teslim 
edilmesi hedeflenen projede, 
10 katlı 15 blokta 1155 adet de 
konut yer alıyor. Alanları 40 ila 
210 metrekare arasında değişen 1+0’dan 
4+1’e kadar 21 farklı tipte konutun bulunduğu 
Westside İstabul’da liste fiyatları, 156 bin TL’den 
başlayarak 848 bin TL’ye kadar yükseliyor. 
Projede uygulanan kampanya kapsamında peşin 
ödemelerde yüzde 7 indirim yapılırken; dileyen 
müşteriler için yüzde 5’ten başlayan peşinatlar ve 
36 aya varan faizsiz ödeme seçenekleri ile  konut 
satışı gerçekleştiriliyor. 

Kolay ulaşım
E-5 üzerinde, metrobüse sıfır konumda yükselen 
proje; Atatürk Havaalanı’na 10 dakika uzaklıkta 

bulunuyor. AVM, hastane, okul, üniversite, 
TÜYAP fuar alanı gibi önemli noktalara 
yürüme mesafesinde olan Westside İstanbul, 
tamamlandığında yüzde 70 oranında prim vaat 
ediyor. Sosyal donatılarında; 4 adet açık- 3 adet 
kapalı yüzme havuzu, 3 adet fitness center, Türk 
hamamları, saunalar, çocuk 
oyun alanları, açık/kapalı spor 
alanları, kamelyalar, yürüyüş 
parkuru yer alan Westside 
İstanbul’da yaklaşık 1800 
araçlık otopark bulunuyor. 

PROJELERDEN HABERLER
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Petrol devi Socar, merkezini
Vadistanbul Bulvar’a taşıyor

İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi 
olacak Vadistanbul Bulvar, ulusal 
ve uluslararası alanda faaliyet 
gösteren onlarca dev firmanın yeni 
merkezi oluyor. Dünyanın köklü petrol 
şirketlerinden SOCAR da, Türkiye 
merkezini  Vadistanbul Bulvar’a taşımak 
için blok satın alan firmalar arasında 
yerini aldı.

İnşaat sektörünün öncü markalarından Artaş 
İnşaat, Aydınlı Grup ve Invest İnşaat ortaklığıyla 
inşa edilen Vadistanbul’un konut etabında 
yaşam başlarken, ofis ve ticari alanlardan oluşan 
“Bulvar” etabında da satışlar hızla sürüyor.

Ayazağa’da geliştirilen Vadistanbul Bulvar, 
uluslararası firmaların merkezlerini taşıdığı 
bir proje olarak öne çıkıyor. Türkiye merkezini 
kurmak üzere Vadistanbul Bulvar’dan 19 bin 
metrekare alana sahip bir blok satın alan 
Azerbaycanlı dev petrol şirketi “SOCAR”, 
bünyesindeki tüm şirketleri bu bloğa taşıyacak.

Vadistanbul Bulvar’da enerji merkezi 
oluşturulacak
SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, yeni 
iş destinasyonu sayılan bölgede grubun tüm 
şirketlerinin bir arada olacağını söyledi. Kenan 

Yavuz, satın almayla ilgili şöyle konuştu:

“Vadistanbul Bulvar’ın İstanbul’un yeni iş 
destinasyonu olacağına inanıyoruz. Lokasyonu 
ve çevreci kimliği, Bulvar’da yatırım yapmamızda 
önemli etkenlerden. Sosyal hayatın hareketliliği, 
canlılığı ve çeşitliliği hem çalışanlar hem de 
konuklarımız için motivasyon aracı olacaktır. 
SOCAR Türkiye olarak bu kararı alırken sadece 
bugünü değil yarını da düşünerek hareket ettik. 
Biz, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olarak 
gelecekteki ihtiyaçlarımızı da planlayarak bu 
yatırımı yaptık. Projelerimiz hızla sürerken; tüm 
şirketlerimizin fonksiyonlarını bir arada tutmanın 
faydalı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle merkezi 
lokasyona sahip Vadistanbul bizim için iyi bir 
çözüm oldu. A sınıf ofis ayrıcalıkları ile rahat ve 
verimli bir çalışma ortamına sahip olacağımıza 
eminim.”

AVM, alışveriş caddesi ve 5 yıldızlı otelden 
oluşan Vadistanbul Bulvar, uluslararası alanda 
faaliyet gösteren eğitim, bilişim ve teknoloji 
şirketlerini bünyesinde barındıran yepyeni bir kent 
merkezi haline gelecek.

Yatrırımcıların ilgi odağı oldu
Tüm fonksiyonları birbirine çapraz kıymet 
oluşturacak şekilde dizayn edilen Vadistanbul, 
ayrıca yatay düzlemde her türlü yaşam 
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fonksiyonlarını içinde 
barındıran ilk ve tek 
karma proje olarak 
öne çıkıyor.

Belgrad Ormanı’nın 
bitişiğinde 
konumlandırılan 
ve içinden 2.4 km 
boyunca Sadabad 
Deresi’nin geçtiği 
Vadistanbul’da; konut 
etapları, ofis blokları 
ve AVM’yle birlikte 
toplam 35 bin kişilik 
bir nüfus bulunacak.

Vadistanbul Bulvar’da 382 milyon 
dolarlık satış
Lanse edildiği günden itibaren yoğun talep gören 
Vadistanbul Bulvar’ın 95 bin metrekarelik ofis 
alanı satıldı. Ofislerin yüzde 52’si yerli ve yabancı 
firmalar tarafından sahiplerini bulurken, toplam 
satış rakamı da 382 milyon dolara ulaştı.

AVM’nin  Vadistanbul Bulvar’da ofislerin 
metrekaresi ortalama 4 bin dolardan alıcı buluyor. 
Bulvar etabının teslim tarihi ise Haziran 2016 
olarak planlanıyor.

Yurtdışından birçok yatırımcının talebini alan 
AVM’nin uluslararası pazarlamasını Jones Lang 
LaSalle (JLL) yürütüyor.

Projenin kalbi konumundaki Bulvar etabının 
bünyesinde; yüksek donatılı ofis alanları, 100 bin 
metrekare net kiralanabilir alana sahip alışveriş 
merkezi, 760 metre uzunluğundaki cadde 
üzerinde yer alan mağazalar ve 32 bin metrekare 
toplam alana sahip 5 yıldızlı otel bulunuyor. 
Bulvar ayrıca, 6.000 araçlık otopark kapasitesi ile 
de dikkat çekiyor.  Vadistanbul’un üçüncü ve son 
etabı ise konut ve ofis alanlarından oluşacak. 

Tüm proje genelinde ise 2.500 konut, 300 bin 
metrekare ofis, 100 bin metrekare AVM ve 275 
adet mağaza yer alacak.

İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi
Evyap Holding’e ait arsa üzerinde 
konumlandırılan Vadistanbul, inşa edildiği 
bölgenin tüm çehresini değiştirecek ve şehre yeni 
bir yaşam merkezi kazandıracak.

Büyükdere Caddesi’nin alternatifi olan 
Vadistanbul, 300.000 m2’lik ofis alanı ile Maslak 
kadar ofis hacmine sahip. Proje özellikleriyle 
birçok ilke imza atan Vadistanbul, 1 milyon 280 
bin metrekarelik inşaat alanına sahip.

Mimarisinde dünyaca ünlü isimlerin 
imzası bulunuyor
Vadistanbul, Türkiye’nin ödüllü mimarlık ofisi İki 
Design ile Amerika’nın dünyaca ünlü projelerine 
imza atmış SOM Architecture tarafından 
tasarlandı.

Proje dahilinde Türkiye’nin ilk özel metrosuna 
ev sahipliği yapacak Vadistanbul, kendi içinde 
bir metropol merkezi haline geliyor. Vadistanbul 
ortaklığı tarafından projeye özel olarak inşa 
edilecek olan havaray ile şehrin metro ağına 
bağlanacak. Ayrıca İstanbul’un üç çevreyolu 
bağlantılarının kesiştiği noktada konumlanan 
Vadistanbul, şehrin her noktasına kolay 
ulaşılabilen bir lokasyon avantajı sunuyor. 
Yeni havalimanından şehir trafiğine girmeden 
ulaşılabilir olması Vadistanbul’un lokasyon 
avantajını güçlendiriyor. 

Tapusu Hazır Hemen Teslim Daireler
Türk inşaat sektörünün en büyük projeleri 
arasında yer alan Vadistanbul’un, 17 ayda 
tamamlanan 250 bin metrekarelik “Teras” 
etabında geçtiğimiz Temmuz ayında teslimler 
başlarken, Ağustos ayında tüm bloklarda yaşam 
başladı. Hemen teslim olarak satışa sunulan son 
daireler 610 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı 
buluyor.
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İncek Loft’un örnek daireleri 
görücüye çıktı

Akfen İnşaat tarafından 
Ankara İncek’te hayata 
geçirilen İncek Loft projesinin 
örnek daireleri ziyarete açıldı. 

Akfen İnşaat güvencesi ve 
uluslararası ödüllere sahip 
Tabanlıoğlu Mimarlık imzasıyla hayata 
geçirilen, 1+1’den 6,5+1’e kadar farklı 
tip ve büyüklükte dairelerin yer aldığı 
İncek Loft projesinde iki farklı örnek 
daire oluşturuldu.  

Tasarım ve uygulamanın  Sanset 
Design Group tarafından yapıldığı, 
1+1 ve 3,5+1 olmak üzere iki farklı 
büyüklükte hazırlanan örnek daireler, 
İncek Loft tanıtım ofisi içinde yerlerini 
aldı. 

1+1 örnek daire, sunduğu 
yaşam kolaylığı dikkate alınarak 
tasarlanırken mevcut metrekarenin içerisinde 
bulunan yaşamı rahatlaştıran ve kolaylaştıran 
lüksü ve rahatlığı içerisinde barındıran kolay 
ve kaliteli bir yaşam kurgusuyla  yaklaşıldı. 
3,5+1 daire ise tasarım ilkesi olarak sunulan 
akılcı yaşam bölümleri yüksek standartlı şık 
ve kalabalık veya kalabalıklaşacak bir ailenin 
sıcaklığını hissettirecek biçimde kurgulandı.

1199 konutlu İncek Loft, bölgenin en 
büyük konut projesi
1199 dairenin yer aldığı İncek Loft, Ankara’nın 
yeni cazibe merkezi İncek’in en büyük konut 
projesi. Yüksek Evler, Ankara Evleri ve Teras 
Evler’den oluşan İncek Loft’ta her aile tipine ve 
bütçeye göre farklı daire seçeneklerinden oluşan 
tercih imkanları sunuluyor. 

6 Adet 20-30 katlı Yüksek Evler; 11 Adet  4-7 
katlı Ankara Evleri ve 7 adet 6-9 katlı Teras 
Evleri’nden oluşan projede 1+1’den 6,5+1’e kadar 
71m2 ile 562 m2 arasında farklı tip ve büyüklükte 
daireler yer alıyor.

İncek Loft’ta daireler, Akfen bünyesinde vade 
farksız ödeme seçeneği ve kişiye özel ödeme 

planları ile sunuluyor. 

İncek Loft’ta 1. Etap daire teslimleri Nisan 
2016’da başlayacak. 

Tabanlıoğlu Mimarlık İmzası 
İncek Loft projesinde Levent Loft ve Loft 
Bahçe’nin de mimarı,  uluslararası işleriyle de 
tanınan Tabanlıoğlu Mimarlık’ın imzası bulunuyor. 
Konut ağırlıklı karma bir proje olarak tasarlanan 
İncek Loft’ta, çağdaş bir mahalle ortamı 
yaratılıyor. Yeşil peyzaj, gezinti ve rekreasyon 
alanlarıyla binaların birbirine bağlandığı, kent 
yapılanmasının doğayla bir arada ele alındığı 
İncek Loft, geleneksel semt anlayışını 21. yüzyıla 
taşıyacak. 

Yüzde 75 peyzaj ve sosyal alan
Hem sakinleri hem ziyaretçiler için kentsel 
değerlere ve doğal kaynaklara saygı 
çerçevesinde geliştirilen projenin yüzde 75’i  
peyzaj ve sosyal alan olarak ayrılıyor.  

Projede 2 km uzunluğunda yürüyüş parkuru, 
kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi, tenis kortu, 
basketbol ve voleybol sahaları gibi geniş spor 
alanları, Ankara’da bir ilk olan profesyonel gözlem 
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evi, cep sineması, parti evi, hobi atölyesi, çocuk 
oyun parkı gibi sosyal donatı alanları bulunuyor. 

İncek Loft,  güvenilir çevre laboratuvarlarından 
alınan belgelerle kanıtlanan, İncek’in temiz 
havasında oksijen dolu bir yaşam vaad ediyor. 
İncek Loft projesinde  ayrıca sebze ve meyve 
yetiştirilecek organik bahçeler, özel çiftliklerden 
gelen ürünlerin satışa sunulacağı organik pazar 
bulunuyor. 

Ankarada bir konut projesinde ilk kez yer alan 
Pony Club ise çocukların keyifli vakit geçirecekleri 
ve binicilikle tanışacakları 
benzersiz bir deneyim. 
44 ticari alandan oluşan 
Alışveriş Kanyonu ise site 
halkına hizmet vereceği 
gibi site dışından gelen  
misafirlerin de hizmetine de 
açık olacak. 

Site içinde araç yok!
İncek Loft’ta her daire için 
kapalı otopark bulunuyor 
ve araçların direkt kapalı 
otoparka girişiyle sosyal 
yaşam alanına araç girişi 
engelleniyor . Site içinde 
2065 araçlık otopark 
alanı ve Site girişinde 186 
araçlık misafir otoparkı 
bulunmaktadır.

Rakamlarla İncek Loft
• Mogan gölü manzaralı 108 bin m²lik arazi
• 1199 konut  
• 6 Adet 20-30 katlı Yüksek Evler; 11 Adet  4-7 
katlı Ankara Evleri; 7 adet 6-9 katlı Teras Evleri
• 1+1’den 6,5+1’e kadar 71m2 ile 562 m2 
arasında değişen daire seçenekleri  
• % 75  peyzaj  ve donatı alanları 
• 1973 m2 sosyal donatı alanı 
• 2065 araçlık otopark alanı

www.incekloft.com.tr
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Azel Kule, az maliyetle 
konforlu yaşam vadediyor

Büyük kentlerde yükselen modern konut 
kulelerinde, daha az maliyetle konforlu yaşamı 
yakalamak isteyenlerin ilgisi, küçük konutlara 
talebi artırıyor.

 Azel Gayrimenkul Mali ve Finans Danışmanı 
Nihat Aslantaş, rezidansların yer aldığı çok katlı 
modern konut projelerinin üstün teknik nitelikler 
yanında birçok sosyal donatıya sahip olduğuna 
dikkati çekti.

İster 4+1, 5+1 gibi büyük tip isterse 1+1, 2+1 
gibi küçük tip olsun bu projelerden daire satın 
alanların, aynı teknik üstünlüklerden ve ayrıcalıklı 
sosyal donatı olanaklarından yararlanma imkanı 
bulduklarını ifade eden Aslantaş, şu bilgileri verdi: 
“Eskişehir yoluna paralel 35 metrelik bulvara 
cepheli konumda bulunan 24 katlı Azel Kule, 
deprem ve yalıtım yönetmeliklerine, yapı 
denetimine uygun şekilde, etüdü yapılan sağlam 
zeminde hızla yükseliyor. Bu teknik nitelikler 
yanında projede, fitness merkezi, kapalı yüzme 
havuzu, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, 
çocuk yüzme havuzu, tenis kortu, yürüyüş 
parkuru gibi soysal donatılar yer alıyor. Bu 
olanaklardan küçük daire alanlar da büyük daire 
sahipleri ile aynı koşullarda yararlanabiliyor.”
Küçük dairelerin fiyat açısından sağladığı çok 
büyük avantaj yanında yaşam maliyeti açısından 
da tasarruflu olduğunu vurgulayan Aslantaş, 
şöyle devam etti:

“Genç çiftlerin, daha evlenir evlenmez 150-250 
metrekarelik büyük konutlarda yaşama dönemi 
geride kalıyor. Yalnız yaşayanlar, öğrenciler, 
çocuksuz ya da bir çocuklu aileler de küçük tip 
daire istiyor. Çünkü, insanlar kullanmadıkları 
alanlar için önemli miktarda paralar ödemek, 
sonra da bu alanların donanımı,  ısıtması, 
soğutması gibi giderler için boşuna masraf 
yapmak, temizliği için de zaman harcamak 
istemiyor. Küçük tip daire alanlar istedikleri 
konfora ulaşırken, elde ettikleri tasarrufla 
yaşamlarını daha keyifli hale getirebiliyorlar. “
Aslantaş, yatırım amacıyla konut alanların 
da tercihlerinin 1+1 ve  2+1 daire tipine 
odaklandığını belirterek, “Bu daireler, fiyatlarının 
uygun olması yanında, kolay satılabiliyor ya da 
kiralanabiliyor. Yani, yatırımcısını zarar ettirmiyor.  

Aidatların düşük olması, bu konutların cazibesini 
iyice artırıyor. Ayrıca, dairenin döşenmesi için 
daha az harcama gerekiyor” dedi. 

Azel Kule
Azel Gayrimenkul’un Konutkent’te hayata 
geçirdiği proje, 90 metreyi bulan büyüklükteki 
teras bahçeleri ile kulede villa keyfi yaşatmayı 
hedefliyor.

100 metre yüksekliğinde 28 katlı kuleden oluşan 
karma bir proje olan Azel Kule’de  1+1, 1+1 loft, 
2+1, 2+1 loft, 3+1, 4+1 ve 5+1 seçenekli 122 
rezidans dairesi ile 23 dükkan yer alıyor.
7/24 güvenlik, teknik servis, vale, oto yıkama, 
resepsiyon, telefon-faks, ulaşım, sanat etkinlikleri 
danışmanlığı, stil ve alışveriş danışmanlığı, 
restoran danışmanlığı hizmetleri sunulacak Azel 
Kule’de anahtar teslimleri Ekim 2015’te yapılacak.
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Dumankaya’dan 4 bin 500 aileyi 
ev sahibi yapacak dev proje

Hayata geçirdiği projeler ile gayrimenkul 
sektöründe standartları daima yukarı taşıyan 
Dumankaya İnşaat, Gebze’nin Çayırova 
bölgesinde 4.500 mutlu aileye ev sahipliği 
yapacak dev bir projeyi hayata geçiriyor. 

Dumankaya İnşaat, Kocaeli’nin en değerli 
bölgesinde yükselecek olan projesinde daire 
sahibi olmak isteyenlere kusursuz niteliklere 
sahip yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. 
İstanbul ve Kocaeli arasında, Gebze-Çayırova 
bölgesinde yar alan 142 dönümlük arazi üzerine 
kurulması planlanan proje, Dumankaya İnşaat’ın 
bugüne dek yaptığı en büyük konut projesi 
olacak.

Gebze’de yatırım amaçlı konut projesi olgusuna 
da yeni bir soluk getirecek olan proje, konum 
itibariyle üniversite yerleşkeleri, sanayi 
merkezleri, kurumsal şirketler ve özellikle de 
bankaların teknoloji üslerine oldukça yakın bir 
noktada bulunuyor. Gebze-Çayırova hattında ve 
metropol hayatının kalbine uzanan bir noktada 
inşa edilmesi planlanan proje, daire sahibi olmak 
isteyenlerin şehrin tüm olanaklarına şehirden 

kopmadan ulaşmasını sağlayacak. Bu eşsiz 
proje ile bölgede çalışan fakat ikamet adresi 
olarak İzmit ve İstanbul’u tercih edenler için hem 
muhteşem bir yuva olma, hem de emsalsiz bir 
yatırım alanı olma fırsatı sunuluyor.

Gebze’de yatırım amaçlı konut 
projesi olgusuna da yeni bir 
soluk getirecek olan proje, 
konum itibariyle üniversite 
yerleşkeleri, sanayi merkezleri, 
kurumsal şirketler ve özellikle 
de bankaların teknoloji 
üslerine oldukça yakın bir 
noktada bulunuyor.
Proje ile ilgili olarak konuşan Dumankaya İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, 
“Gebze’de hayata geçirdiğimiz proje, Türkiye’de 
inşa edilmiş dev konut projeleri arasında en 
iddialılardan biri olacak. Dumankaya İnşaat 
olarak yapacağımız 1 milyar lira yatırım değeri ile 
20 bin kişiye çok özel bir yaşam ve yatırım alanı 
sunacağız. Şehrin karmaşasından uzakta, yüksek 
kalite standartlarında keyifli yaşam alanları 
bulunan ve çocukların sosyalleşerek güvenli bir 
şekilde büyüyebileceği bir ortam oluşturacak olan 
proje bütün bölgenin çehresini değiştirecek”, dedi.
Bölgede yatırım yapacak veya yaşayacak 
ailelerin öncelikleri düşünülerek inşa edilecek 
olan proje, 3 etap ve 4500 konuttan oluşuyor. 
Yapımı süren 3. Köprü ve tamamlanmasına az bir 
süre kalan Körfez Geçiş Köprüsü yakınında yer 
alması, projeyi, Bursa, Yalova, İzmit ve İstanbul 
arasında yükselen bir cazibe merkezi haline 
getiriyor. Körfez Geçiş Köprüsü’nün 2015 yılı 
sonunda bitirilmesi ile birlikte projenin İzmir ile 
arası 3,5 saate iniyor.

Kendi kendine yeten ve canlı yaşam alanı 
fikrinden hareketle, adeta şehir içinde yeni bir 
şehir kurularak inşa edilecek projenin, çizimlerinin 
ve diğer tüm hazırlıkların tamamlanmasının 
hemen ardından daire sahibi olmak isteyenlerin 
beğenisine sunulması planlanıyor.
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Ali Ağaoğlu: Maslak 1453 Finişte… 
Cadde’ye Yoğun Talep Var

Yerli ve yabancı, dünyanın seçkin markalarına 
ev sahipliği yapacak olan Ağaoğlu Maslak 
1453’te ilk imzalar atıldı. Projeden 2013 
yılında 2 kule satın alan Abduljawad Holding, 
dünyanın en büyük residence işletmecisi The 
Ascott Limited ile anlaştı. Anlaşmanın imza 
töreninde konuşan Ali Ağaoğlu Maslak 1453 
projesinin bitim aşamasına geldiğini, Cadde 
1453 için de her gün büyük gruplarla görüşme 
halinde olduklarını söyledi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun en büyük projesi 
olan Maslak 1453, dünya devlerini İstanbul’da 
buluşturuyor. Maslak 1453’te 2 kulenin sahibi 
olan Abduljawad Holding, 24 ülkede 89 merkezde 
yer alan ve dünyanın en önemli uluslararası 
residence markası The Ascott Limited ile anlaştı.
Maslak 1453’te gerçekleşen imza törenine katılan 
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ağaoğlu Abduljawad Holding ile 
Türkiye arasında kapı açtıklarını vurgulayarak 
şunları söyledi: “Abduljawad Holding, Türkiye’de 
gezi olaylarının yaşandığı kaos döneminde bize, 
Türkiye’ye güvendi ve Maslak 1453 projesinde 
200 milyon dolarlık yatırım yaptı. Hem bizi 
destekledi hem de Türkiye’ye güvenin bir simgesi 
oldu. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

Ali Ağaoğlu Maslak 1453 projesinin bitme 
aşamasına geldiğini, Cadde 1453 için de her 
gün büyük gruplarla görüşme halinde olduklarını 
sözlerine ekledi.

Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kendileri iş 
ortağım olmalarının yanı sıra öncelikle kardeşim 
olduğunu söyleyebilirim. 17 Aralık sürecinde 
maddi-manevi açıdan sıkıntılı olduğum bir 
dönemde Yeniköy’deki projeme 80 milyon dolar 
göndererek ortak oldu.”

Maslak 1453 projesinin dünyanın en büyük mix 
projelerinden biri olduğunu belirten Ağaoğlu: 
“Maslak 1453 tasarımı, konsepti, inşaat 
teknolojisiyle farklı bir proje. Ascott gibi sadece 
gayrimenkulden yıllık geliri 65 milyar dolar olan 
bir dünya devinin Türkiye’deki ilk yatırımının 
Ağaoğlu ile olması bizim için oldukça önemli.”

Maslak 1453 projesi hakkında bilgi veren 
Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Hasan 
Rahvalı: “Bugünkü toplantımız Abduljawad 
Holding’in Maslak 1453 projesindeki kule 
yatırımlarından birinin dünyanın en büyük 
residence işletmecisi olan The Ascott Limited’e 
kiralanması üzerine. Maslak 1453 projesinde 
Türkiye’de ve dünyada ilk’leri realize etmeyi 
hedefliyoruz. Bu anlamda cadde konseptinin 
organize perakende uygulaması örneği ile Cadde 
1453 de Türkiye’de bir ilk olacak. İstanbul’un 
fethiyle uygun bir anlam ifade etmesi için 
caddenin uzunluğunu 1453 metrede bıraktık. 
5000’e yakın konutun üçte ikisinden fazlası 
satıldı. Şu an da ticari ünitelerin kiralamasına 
başlıyoruz. Yerli ve yabancı danışmanlarımızla 
ticari alanlarımızın kiralanmasıyla ilgili 
görüşmeleri yürütüyoruz.”

Rahvalı: “Hedefimiz burada Türkiye’de hatta 
dünyaya örnek olacak bir ticaret mekanını 
oluşturmak. Bunu büyük ölçüde şu anda 
başardığımızı hissediyoruz. Dünyanın en büyük 
marka sahibi ve fonları Türkiye’ye geliyor. Cadde 
1453’te yerli - yabancı dünya markalarının 
konumlandırılmasıyla hem toplum hem de burada 
yaşayanlar için bir fırsat sunmuş olacağız.”
Maslak 1453’ün nüfus yapısıyla ilgili de bilgi 
veren Rahvalı: “Maslak 1453, ortalama 20 bin 
kişinin ikamet edeceği bir proje olacak. Ofislerde 
15 bin civarında çalışanın yanı sıra sitede 
çalışanlarla birlikte bu sayı 20 bini geçecek. 
Günlük ziyaretçi sayısının ise 70 bin civarında 
olması bekleniyor. Özetle bu projenin günlük 
nüfusu 100 bin civarında olacak.”
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Rahvalı ‘marka’nın kalite ve ayrışmanın farkı 
olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle son verdi: 
“Ağaoğlu’nun ilkesi ‘kazan kazan’dır. Gelecek 
markaların en yüksek kazancı elde edebilecekleri 
mekanı oluşturmak için kazan kazan ilkesi bizim 
için her zaman önemli olacak.”

Ehsan Abduljawad: İş ortamının elverişli 
olduğu, güçlü ekonomik rakamlarla 
desteklenen ülkelerde yatırım yapıyoruz.

Türkiye’ye yatırım yapmaya karar verdiklerinde 
ilk seçimlerinin Maslak 1453 projesi olduğunu 
söyleyen Abduljawad Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ehsan Abduljawad: “Son üç yıldır birlikte 
çalışmalarımız kapsamında hem geleceğe 
parlak bir yatırım yapmış, hem de kıymetli 
bir kardeş kazanmış oldum. Öyle bir ilişki 
kurdum ki gelecekte başka ilişki ve yatırımlarla 
zenginleşecektir.”

Abduljawad; “Ascott ile ortaklığımızı açıklamaktan 
memnuniyet duyuyorum. Bu proje İstanbul’un en 
önemli projelerin biri olacak. Bu fırsatı en baştan 
gördük ve bu çerçevede burada yaşayacak ve 
ziyaret edecek kişilere en iyi hizmeti götürmeye 
karar verdik. Ascott bu anlamda en deneyimli 
şirketlerden biri. Konut ve rezidans yönetimi 
yapıyorlar. İçinde bulunduğu projelere değer 
katıyorlar.”

Proje bittiğinde kendi operasyonlarını 
başlatacaklarını belirten Abduljawad, şirketleri 
hakkında da bilgi verdi: “Biz bir aile şirketiyiz 
ve aynı zamanda yatırım firmasıyız. Farklı 
sektörlerde farklı stratejik iş birliklerimiz var. 
İş ortamının elverişli olduğu, güçlü ekonomik 
rakamlarla desteklenen ülkelerde yatırım 
yapıyoruz. Amacımız yatırımlarımızı büyüterek 
daha fazla kàr elde etmek. Tüm ülkelerdeki 
fırsatları izliyoruz. Ascott da bu vizyonu bizimle 
paylaşıyor.”

Abduljawad Holding Yatırımlar Başkanı 
Zohair Alhariri: “Yerel pazar, bu ortaklıkla hem 
ziyaretçilere hem de ikamet edecek insanlara 
yüksek seviyede hizmet getirecek. Türkiye’ye 
yatırım yaptık; ekonomi ve siyasi politikaların 
uluslararası yatırımcılar için çekici olduğunu ve 
meyvelerini vereceğini düşünüyoruz.”

Ağaoğlu Şirketler Grubu iş ortaklarından Ali 
Demirhan Maslak 1453’ün dünyanın en büyük 
3. projesi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: 
“Proje İstanbul’a çok ciddi bir marka değeri 
katacak. Türkiye’nin en büyük eksiği olan Türk 
markalarını yaratmamız lazım. Yıllarca Arap 
sermayesinin ülkemize girmesi için uğraştık. 
Sonunda bir noktaya geldik. Bildiğiniz gibi 2002 
yılında Türkiye 1 milyar dolar için IMF kapılarında 
uğraşırken, Ağaoğlu ciddi bir katkı sağladı. Türk iş 
adamlarının önü açılır, gerekli mevzuatlar yerine 
getirilerse Körfez’den büyük paralar gelecek. 
Körfez ülkelerinden Türkiye’ye inanılmaz ilgi 
var. Türkiye’ye güveniyorlar, siyasi istikrara ve 
liderlere inanıyorlar.”

The Ascott Limited CEO’su Tony Soh: 
“Ağaoğlu ekibini bu kadar güzel bir projeyi 
İstanbul’da başlattıkları için öncelikle tebrik etmek 
isterim.  Projenin tasarımı ve planlamasıyla 
çağdaş ve güzel bir yaşam için cennet niteliğinde 
olacağına inanıyorum. Türkiye’nin yabancı 
yatırımcılar için çekici bir pazar, rezidanslar 
içinse önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.  
Dünyanın ilk 20 ekonomisinden birinin Türkiye 
olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca Türkiye’nin 
istikrarlı bir politika ortamı bulunuyor. Ülkenin 
finansal merkezi olarak İstanbul, operasyonel 
anlamda önemli bir yere sahip. İstanbul, 
genişleyen ağımızın yeni şehirlerinden biri.”

Tony Soh sözlerine şöyle son verdi: “Abduljawad 
Holding’le birlikte dünya çapında rezidans 
servis hizmetini ilk defa Türkiye’ye getiriyoruz. 
Oyun, eğlence, yüzme havuzu, restoranlar, spor 
alanları, çocuk oyun alanları gibi farklı seçenekleri 
olacak. Her biri bireysel yaşam tarzlarına uygun 
olarak tasarlandı. 30 yıllık tecrübemize dayanarak 
söyleyebiliriz ki bu proje çok talep gören bir proje 
olacak.”
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İglo Architects’ten İzmir’e ince dokunuş
Iglo Architects tarafından, İzmir’de 
uygulanacak olan karma kullanımlı 
bir yapı kompleksi için tasarlanan 
İzmir Satış Ofisi projesi, mevcut 
bir yapının dönüşüm hikayesini, 
esnek ve fonksiyonel tasarım 
anlayışını vurgulayan detaylarla ve 
sürdürülebilir, modern yaklaşımlarla 
ele alıyor…  

Türkiye’nin birçok şehrinde ve yurtdışında, 
farklı fonksiyonlara ve kapsamlara sahip 
projeler üreten Iglo Architects tarafından, 
İzmir’in Bayraklı Sahili’nde uygulanacak olan 
karma kullanımlı bir proje için tasarlanan 
İzmir Satış Ofisi, eskiden fabrika olarak 
kullanılan atıl bir yapının çağdaş tasarım 
kriterleriyle dönüşümünü temel alıyor. 

İzmir Satış Ofisi, mevcut yapının tanıdığı 
imkanlar dahilinde dönüştürülerek yeni, etkili 
ve bütüncül bir yaklaşımla, hem kendisinin, 
hem de uygulanacak olan içerisinde konut, 
alışveriş, ofis ve marina fonksiyonlarını 
barındıracak olan projenin kimliğini 
yansıtmayı hedefliyor.

Iglo Architects, proje arazisinde, projeden kopuk 
bir noktada konumlanan ve sadece şantiye 
çalışma ofisi ya da satış-tanıtım ofisi olmak için 
çok büyük olan 3.000 m² alana sahip mevcut 
yapıyı ele alırken, yapıyı hem ilgili fonksiyonlara 
uygun hale getirmeye hem de bütüncül bir 
yaklaşımla kurgulamaya çabalamış. Ağırlıklı 
kısmı şantiye ofisleri olarak kullanılacak olan 
yapıda, dışarıdan gelen kullanıcıların şantiye 
ofisleri ile görsel bağı engellenerek, yapının ön 

kısmında yer alacak olan satış-tanıtım ofislerine 
yönlendirebilecek bir ortam yaratılmasına yönelik 
çözümlere gidilmiş. Bu çözümlerin beraberliğinde, 
kütlesi, cephesi, peyzajı ve çevre kurgusuyla 
kendi mimarisini var edebilen, hem kıyı 
şeridindeki manzaraya hâkim hem de şantiyenin 
rahatlıkla izlenebildiği ve projenin tanıtımına 
katkıda bulunabilen nitelikli bir tasarım ortaya 
konmuş.
  
Etkili peyzaj öğeleriyle kullanıcıyı içeri davet 
eden yapının giriş bölümünde, mevcut yapıdan 
kalan yetersiz tavan yüksekliğinin etkisini kırmak 

için aynalar kullanılmış ve bu aynalar, 
giriş holünde yer alan elektronik 
tanıtım panellerinin algısını ve etkisini 
güçlendirmiş. Mevcut yapıda yer alan 
iki kat yüksekliğindeki bölüme, projeye 
ait tanıtıcı maketin sergilendiği ve 
marina etkisine gönderme yapan tekne 
formlu bir platform, platform üzerinde 
de proje bilgilerinin yer aldığı görseller 
ve dokunmatik ekranlar kullanılarak, 
maket çevresinde iki boyutlu anlatımlar 
yer almış. Sergileme bölümü için 
giriş holünün kat yüksekliğinin 
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birdenbire yükselmesi, mekânın sadece 
tavanı ve platformuyla bile dikkatleri üzerine 
çekerek sunumun etkisini kuvvetlendireceği 
düşünülmüş.

Iglo Architects, dört mevsim sıcak veya ılıman 
bir şehir olan İzmir’de yer alacak olan satış 
ofisi için geliştirilebilecek konsepti, konumun 
iklim özelliklerinden faydalanarak da ortaya 
koymayı hedeflemiş. Mevcut yapının bir katı 
tamamen boşaltılarak oluşturulan açık alanlar 
için, esnek planlama avantajı kullanılarak, 
manzaraya doğru yerleştirilebilen örnek daireler 
oluşturma ve örnek dairelerden açık havaya 
çıkılan balkonlar fikri hayata geçmiş. Bu katın 
iklime uygun şeffaf etkisini kuvvetlendirmek için 

geniş olan ve bol gölge atan kat döşemesine 
statiğin izin verdiği noktalarda büyük yırtıklar 
açılarak ve bu yırtıkların altına da güneş 
ışığından faydalanabilecek ağaçlar konularak, 
mekanda gölgeyle ışık etkisi ve peyzajın birlikte 
yer aldığı bir sirkülasyon hacmi elde edilmiş. 

İzmir Satış Ofisi’nde birimler arasında oluşturulan 
yaya yolu, gelen kullanıcıları örnek dairelere 
ulaştırmanın yanı sıra, şantiye sürecinin ve 

deniz manzarasının izlenebileceği toplam 
iki balkona yönlendirmiş. Bölgenin özelliği 
olan, denizden karaya doğru esen meltem 
rüzgârının, yapının bu katında içeri alınması 
sağlanarak ferah bir ortam yaratılmış ve bu 
doğal özellik gelen kullanıcının psikolojisini 
pozitif etkileyecek bir unsur olarak kullanılmış. 
Yapının cephesi oluşturulurken, yine bölgenin 
sıcak ve güneşli iklimi düşünülerek, çelik 
konsollarla uzatılan saçaklardan sarkan ve 
yapının çevresini yer yer dolaşan grid sistemle 
hem güneş kontrolü sağlanmış, hem de yarı 
geçirgen, yer yer duvar etkisi veren, yer yer 
de tamamen şeffaflaşan, dinamik bir cephe 
meydana gelmiş.

Iglo Architects, mevcut ve uzun yıllardır 
kullanılmayan bir yapının, en az yıkım işlemi 
uygulanarak dönüştürülmesiyle birlikte, yeniden 
işlevlendirilerek başka bir projeyi de yansıtması 
ve günümüze uygun şekilde kendini ortaya 
koyabilmesi adına, satış ofisi proje sürecinin 
nitelikli bir deneyim olduğunu vurguluyor.
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Sancaktepe’de yeni bir dev proje:
Gate Of Anatolia

Son günlerin gözde yerleşim 
bölgesi Sancaktepe’de 
ACK Grup güvencesi ile 
inşa edilen, dört blok, 
bir rezidans ve alışveriş 
merkezinden oluşan Gate Of 
Anatolia projesi, Dedeman 
Oteli’nde düzenlenen bir 
toplantı ile basına tanıtıldı.

2014 yılının en hızlı gelişen ve 
prim yapan bölgesi ilan edilen 
Sancaktepe’de inşaatına başlanan 
Gate Of Anatolia, her bütçeye 
uygun seçenekleriyle Anadolu 
yakasının en avantajlı konut 
projesi olma hedefini taşıyor.

Toplantıda konuşan ACK Grup Kurucu Ortağı 
Kerim Ersayın, projenin lokasyon ve tasarım 
açısından birçok avantaj 
taşıdığını belirterek, “Biz 
bu projeyi İstanbul’un 
yeni yükselen değeri 
olarak karşımıza çıkan 
Sancaktepe’nin kalbine 
kurduk. 3. köprüye, iki 
ayrı metro istasyonuna, 
Avrupa’nın en büyük şehir 
hastanesine ve çok önemli 
eğitim kurumlarına birkaç dakika mesafedeyiz. 
Bu nedenle Gate Of Anatolia projesi, büyük bir 

yatırım değeri taşıyor” dedi.

16 bin metrekareyi aşkın bir alanda kurulan ve 
%78’i peyzaja ayrılan 
Gate Of Anatolia, 
tamamı balkonlu 377 
daireden oluşuyor. Bir 
rezidans ve dört blokta 
yer alan dairelerin 
büyüklüğü, 75 ile 162 
metrekare arasında 
değişiyor.

Çocukların güvenliği ve 
yeşil alana daha çok yer ayrılması için otoparklar 
blok altında konumlandırılırken, sitede ayrıca 

çocukların rahatça 
emanet edilebileceği 
büyük bir çocuk kulübü 
inşa ediliyor.

Projede geleneksel 
değerlerin korunmasının 
kendileri açısından 
büyük önem taşıdığını 
belirten ACK Grup 
Kurucu Ortağı Kerim 
Ersayın toplantıda 
şunları söyledi: 
“Gate Of Anatolia 
tamamen güven üzerine 
kurulmuş bir projedir. 
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Arsa bize ait ve hiçbir 
kredi borcumuz yok. 
Bizim içim insan faktörü 
çok önemli. Her yaştan 
insanın kendisini burada 
ihtiyaçları gözetilmiş bir 
birey olarak hissetmesini 
istiyoruz. Yeşil alanımız 
çok büyük. Otoparklarımız 
yer altlarında. Başta 
çocuklar olmak üzere 
herkes için güvenli ve ferah 
bir ortam tasarladık. Bu 
arada özellikle geleneksel 
yaşamı modern mimari ile 
buluşturmaya gayret ettik. 
Muhabbet esaslı komşuluk ilişkilerini yaşatacak 
yaşam alanları oluşturduk.”

Yüzme havuzları, fitness salonu ve saunaların 
bay ve bayanlara ayrı özel olarak inşa edildiği 
sosyal tesislerde ayrıca, basketbol ve voleybol 
sahası, yürüyüş parkuru, parklar, kafe ve 
restoranlar bulunuyor. Gate Of Çarşı ve Gate 
Of Anatolia Alışveriş 
Merkezi’nde de ihtiyaçların 
rahatça karşılanabileceği 
dükkan ve mağazalar inşa 
ediliyor. 

%1 KDV ve %9 indirim 
avantajı
2010 yılında kurulan ACK 
Grup’un CFO’su Azmi Yaşar, 
banka kredisine uygun 
olarak satışa çıkarılan 

konutlarda, %1 KDV avantajının büyük bir fırsat 
yarattığını belirterek, şunları söyledi: “Biz Gate 
Of Anatolia’da aynı zamanda toprak sahibi 
olduğumuz için, konutlar benzerlerinden çok 

daha uygun fiyatlarda satışa 
çıkıyor. KDV olarak sadece 
%1’lik bir vergi ödüyorsunuz. 
Ayrıca lansman dönemine 
özel, %9’luk bir indirim 
sağlanacak. %40 peşinat ve 
30 ay vade farksız ödeme 
seçenekleriyle, herkes 
kolayca ev sahibi olabilir.”

Dairelerin yanı sıra, Gate Of 
Çarşı ve Gate Of Anatolia 
Alışveriş Merkezi içinde 
dükkan ve ofis alanları da 
satışa sunuluyor. Ticari 
alanlarda uygulanan KDV 
oranı ise %18.

Projede tapular 2014 yılı içinde, anahtar 
teslimatları ise 2015 Aralık ayında 
gerçekleştirilecek.
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Hayallerinin 
peşinde bir iş 

adamı…
Can Emrah Özoral

Seda Gür

Buğra Karip
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Ailesinin evinin icra yoluyla 
satılmasından yola çıkarak Türkiye’nin 
en büyük icra ihaleleri platformu icralik.
com’u kuran genç iş adamı Can Emrah 
Özoral, şimdi de çocukluğunu yeniden 
yaşayacağı bir proje ile Bodrum’da 
karşımıza çıkıyor. icralik.com ve Meta 
Bilişim İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Can Emrah Özoral, kendi hayatından 
yola çıkarak sektörün önemli 
oyuncularından biri haline geliyor.

Ekonomik krizler hepimizin hayatına bir şekilde 
dokunur. Kimimiz için ‘teğet’ geçerken kimimiz 
de tam ortasında bulur kendini. Özoral ailesi de 
2001 krizini en sıkıntılı yaşayanlardan. Öyle ki 
100 bin dolar değerindeki evleri, icra yoluyla 30 
bin dolara satılmış.

Birkaç yıl sonra Uludağ Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nü bitirip İstanbul’a dönen Can 
Emrah Özoral, üniversite döneminde bazı 
organizasyonlardan biriktirdiği altı bin lira ile 
araba almaya karar vermiş ancak istediği 
arabanın fiyatı yüksek kalınca aklına yıllar öncesi 
gelmiş. Nasıl ki, kendi evleri değerinin çok altında 
satıldıysa, elindeki parayla da çok daha iyi bir 
araba alabileceğini düşünmüş. Ulusal, yerel 
gazetelerin tümüne bakma şansı olmadığından 
internette ihale ilanlarını araştırmaya başlayınca, 
bu alanda boşluk olduğunu görmüş. Arabadan 
vazgeçip bir domain almış ve hemen çalışmaya 
başlamış. 2008 yılında kurulduklarında hemen 
fark edilmeseler de aynı yılın sonunda baş 
gösteren küresel krizin etkisiyle hızla tanınmışlar. 
İşte bugün 600 bin üyesi olan ve günde ortalama 
600 ihale girişinin yapıldığı icralik.com’un kuruluş 
öyküsü böyle. 

Artık o evi almam
Üniversitede organizasyonlar düzenleyen, mezun 
olduktan hemen sonra reklam ajansında çalışan 
Can Emrah Özoral şu an icralik.com’un yanı sıra 
Bodrum Iasos’taki projesiyle inşaat sektörüne de 
girdi. Tüm bunlar, Özoral’ın adımlarını sağlam 
atan genç bir iş adamı olmasını sağlamış. “Eski 
evinizi tekrar almak ister miydiniz’’ soruma 
duygusal açıdan yaklaşmadığı kesin, “Florya’daki 
o evde 20 sene oturmuştuk, olayın üzerinden de 
15 sene geçti. 35 senelik evi almam.’’

icralik.com ilk açıldığında günlük 30-40 
olan ihale girişi şu anda 600 ama bu durum 

günümüzün değil, birkaç yıl öncesinin ekonomik 
göstergelerinin sonucu. “Günlük 600 ihale girişi, 
birkaç sene öncesinin hasadı, 2009’da teğet 
geçen krizin sonucu. Etkileri icra anlamında 
şimdi görülüyor çünkü her şirketin bir direnci var. 

Çeteler yüzünden işi bırakma noktasına geldim
Türkiye’de icra olayını dipten kum çıkarır gibi gün 
yüzüne çıkaran firma icralik.com. 2008’deki durumu 
çok iyi hatırlıyorum. İnsanlar ihalelere giremiyordu, 
meydan çetelere kalmıştı. Bu durum öyle bir noktaya 
geldi ki, 2010’a gelindiğinde bine yakın suç duyurusu 
olmuştu. O dönem Silivri Adliyesi’nde bir olay 
yaşadım. İki buçuk milyon liraya satılacak mal 900 
binden satışa çıkıyordu. Ben de ihale için bir müşteri 
götürmüştüm. Tehdit ettiler,  girmeyin, artırmayın… 
Ben de artıracağız dedim. İhaleye girdik 2.5 milyon 
artı KDV’ye çıktı, yani piyasasının da üzerine. Biz 
polis nezaretinde zor çıktık oradan. İşte o gün işi 
bırakma noktasına geldim. Huzursuzdum çünkü 
adamların ne olduğu belli değil. Bu olay sonrasında 
ihalelere avukatlar gitti, bir süre böyle idare ettik. Ta 
ki, Sadi Özdemir’in Reel Sektör programına katılana 
kadar. Orada tek tek isim verdim. Tuzla bölgesinde şu 
var, bu bölgede şu… Hani Kurtlar Vadisi’nde haritayı 
açıp konuşuyorlar ya, aynen o hesap! O program 
yayınlandıktan sonra dedim, herhalde vururlar beni. 
Bir ay sonra eşzamanlı bir operasyon oldu, hala 
yargılanıyorlar. O olaydan sonra tehdit falan kalmadı, 
icra daireleri temizlendi. İnsanlar rahatlıkla ihalelere 
girmeye başladılar. 

İhaleleri çetelerin elinden kurtardık ama bürokratik 
işlemler çok fazla. Belediye, vergi dairesi, tapu derken 
insanlar yılıyor. İcralık evin bile katma değerinin 
olması, vadelendirme olmaması da diğer olumsuz 
etkenler. Katılımın artması için vadelendirme olması 
çok önemli ki bunu yapabilecek devlet bankalarımız 
var. 

Katılımın artması konut fiyatlarını etkiler mi?
İhaleler o kadar piyasaya düşmüyor, belli bir kesimin 
haberi oluyor. Türkiye’de bu işi takip eden 15-
20 bin kişi var, sekiz bini İstanbul’dadır. Al-satçı 
dediklerimiz ise en ciddi grup, onların da toplamı 
bini geçmez İstanbul’da. Bunun yanında ihalelerdeki 
daireler diğer konut satışlarından farklı. İcradan daire 
alıp oturmak istemiyor insanlar genelde. Mutsuz 
olmuş bir ailenin evinde oturmayı tercih etmiyorlar.

Otomobil?
Otomobil kullanıcısı daha farklı. Al-satçısı olsa da 
kullanıcısı çok…

RÖPORTAJ



Belli bir süre direniyor, sermayeden yiyorlar ama 
bir süre sonra krediler patlıyor, akabinde haciz 
işlemleri, hukuki süreç başlıyor.’’

İcralar artacak
2009’un etkilerini görmeye devam ediyorsak, 
günümüzün etkilerini 
görmemiz için birkaç yıl 
beklememiz gerekiyor. 
Peki, Can Emrah Özoral’ın 
bu konudaki öngörüsü ne, 
icralar artacak mı? Özoral 
bu konuda çok da iyimser 
değil, “Şimdiki icralara 
bakarak bunu söylemek 
imkansız ama piyasadan 
takip ettiğim kadarıyla sıkıntı 
devam edecek. İcralarda artış 
olacağını, rakamın 600’ün üzerine çıkacağını 
düşünüyorum. Çıkacak çünkü belli sektörlerde 
yoğunlaşma oldu. Başta da inşaat geliyor. Diğer 
taraftan bakıyorsunuz, markalaşmakta çok 
gerideyiz. Adamakıllı 3-5 tane markamız var yok. 
Sürekli dışarıya para akışı var. Bu da tabii krizi 
getirecek. Siz ne kadar yurt dışındaki insanlara 
gayrimenkul satarsanız satın, bu da bir yerde 
bitecek, sınırlı stok. Türkiye’ye giren parayla 
çıkan parayı kontrol etmek imkansız hale geldi 
artık. Sıcak para diye tabir edilen para gittiği anda 
bitti, geçmiş olsun!’’

 Bu noktada söz, Türkiye’deki gayrimenkullere 
büyük bir ilgi gösteren Arap müşterilere geliyor. 
Özoral, konut alan Arap müşterilerin küçük 
düşünen yatırımcılar olduğunu söylüyor. 

Büyük yatırımcılar nerede derseniz… “Büyük 
yatırımcılar arazi 
alıyor. Buradan 
kendine bir partner 
buluyor ve inşaatı 
kendi yapıyor. 
Trakya’da birkaç arsa 
işi yaptık, o kadar çok 
Arap yer almış ki…’’ 
İnşaat sektöründeki 
Arap etkisi ihalelerde 
kendini çok 
göstermese de icralik.

com’un en eski müşterilerinden biri Arap Türk 
Bankası. İhalelere girmek için kullanılan yol ise, 
bir Türk vatandaşına ufak bir hisse vererek şirket 
kurmak ve tüzel kişi olarak katılmak. 

Iasos ile çocukluğa dönüş
Az önce okudunuz, Can Emrah Özoral krizden 
bahsederken inşaat sektöründeki yoğunlaşmaya 
değiniyor. Bunu söyleyen biri inşaat sektörüne 
girer mi? Uygun bir proje olursa neden olmasın! 
Ancak tabii bu bir anda alınan bir karar değil. 
Önce birkaç büyük firmanın projesinden özel 

“Ben inşaatçı değilim, inşaattan 
çok da fazla anlamam. Ama 

genelde müteahhitlerin de çok 
fazla anladıklarını düşünmüyorum. 
Burada önemli olan doğru kişilerle 

çalışmak, kaliteli malzeme 
kullanmak ve çok iyi bir denetim 

firmasıyla anlaşmak…”

Ben proje satmıyorum,
kendime komşu seçiyorum.
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fiyatlar alarak kendi üyelerine satış yapmışlar, 
bunları arsa işleri takip etmiş. Florya’daki eski 
evine duygusal bir yaklaşım göstermese de, 
inşaat sektörüne Bodrum projesiyle girmesinin 
altında yatan sebepler çocukluğuna kadar gidiyor. 
Özoral, çocukluk yıllarından itibaren sürekli gittiği 
eski Bodrum’u özlüyor ve yapılan projede de o 
eski ruhu yeniden yaşamayı umuyor, “İstanbul’da 
eskiden Celaliye Kumburgaz bölgesinde 
yazlıkçılık vardı. 10 beygir, 30 beygir arası bir 
tekne alınır, balığa çıkılır, akşam mangal yanar. 
Hep öyle bir sahne vardı benim çocukluğumda. 
Babam sabah 6’da kalkar, balığa çıkardı. O 
dönem gece işi yapıyordu, restoranı vardı. 
Döndüğünde sabah tuttuğu balıklar pişmiş olurdu. 
Su kayağı, banana, kneeboard tarzı sporlara 
küçüklüğümden beri çok meraklıydım ama bu 
aktiviteleri gerçekleştirebileceğim bir ortam 
olmamıştı bugüne kadar. Iasos’a bakınca bunu 
gördüm, bu yüzden de çok sevimli geldi bana.’’

Kadınlar bu projeye bayılacak!
Can Emrah Özoral’ın Iasos’u keşfetmesi de 
eski bir müşterisinin ısrarıyla olmuş, “Sezonun 
en hareketli olduğu Ağustos ayında Bodrum’da 
ailemle tatildeydim. 100 metre açılana kadar beş 
kişiye çarpıyorsunuz, o kadar yoğun. Eski bir 
müşterim bir arsa olduğunu söyledi, bakmam için 
ısrarcı oldu. Gittim baktım, muhteşem bir koy. 
Havası güzel, sessiz sakin, deniz muhteşem… 
Çok özendim, keşke burada bir otelde kalsaydık, 
kafamızı dinlerdik diye düşündüm. Bir de benim 

tekne merakım var. Koyun hemen yanında 
Iasos Marina var, 300 bağlamalı, ağzına kadar 
dolu. Hemen karşısına 500 bağlamalı bir marina 
daha yapılıyor. Demek ki o bölgeye bir kayma 
var. Tekneciler için büyük avantaj. Havaalanı 
çok yakın. Uçakla gelecek, beş dakika sonra 
teknesinde. Sonra ister Yalıkavak’a gider, ister 
Marmaris’e, Kos’a…’’

Iasos’u eski bir müşterisi sayesinde keşfeden 
Can Emrah Özoral, dairelerin büyüklüklerine ise 
annesinin sözleri üzerine karar vermiş, “Annem 
eskiden beri söyler, büyük yazlık olmaz diye. 
Tatile mi gidiyorum çalışmaya mı mantığıyla… 
Gerçekten de yazlıklarda en büyük sıkıntıyı 

İnşaat sektörüne Bodrum’dan giriş yaptınız. 
Devamı İstanbul’dan gelir mi?
İnşaata mutlaka devam edeceğiz ama çok büyük 
konuşmayayım, İstanbul’da bu işe girmem. 30-40 
katlı binalar değil de, 3-4 katlı evler yapmak istiyorum 
çünkü ben hep öyle evlerde büyüdüm. Komşuculuk 
diye bir şey kalmadı İstanbul’da, o sitelerde kimse 
kimseyi tanımıyor. Ufak ufak köylerin içinde yaşayan, 
birbirinden habersiz binlerce insan var sanki… 
Benim idealim, kendi oturacağım gibi evler yapmak 
olduğundan tatil yöreleri daha uygun görünüyor ama 
bu noktada önceliğim denize yakınlık. Bodrum’da 
bütün projeler denize uzaktır. Ben de Bodrum veya 
sahil hattında denize yakın konut yapmaya uygun yer 
bulursam girerim, yoksa istemiyorum. 

RÖPORTAJ
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“Artık bu sektörde kesinlikle 
biz de varız. Iasos Beach 
Club projesi bizim vitrinimiz, 
bundan sonra yapacağımız 
işler için çok ciddi bir 
referans. Bu yüzden her 
şeyin dört dörtlük olması için 
elimizden geleni yapıyoruz. 
Iasos’ta birinci sınıf bir 
inşaat yaparsak, İstanbul 
müşterisini de çekebileceğimiz 
ve burayı bir tatil beldesi 
olarak kazandırabileceğimiz 
düşüncesiyle hareket ettik.”

RÖPORTAJ
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kadınlar çekiyor. Bundan yola çıkarak daireleri 
kafamızda belirledik ve 144 dairenin tümünü 1+1, 
balkon dahil 55 metrekare olarak kararlaştırdık. 
Bu 55 metrekareler İstanbul’daki 55 metrekareler 
gibi değil. İstanbul’da 55 metrekare diye 
alıyorsunuz, 20 metrekare çıkıyor. Ben direkt 
netini söylüyorum.’’

Yabancıya satış yok
Iasos Beach Club Bodrum’daki 16 blokta yer 
alan tüm daireler panoramik deniz manzaralı, 
metrekareler aynı olunca, daire fiyatları da 250 
bin TL tek fiyat olarak sabitlenmiş. Bu bölgedeki 
genel durumun aksine fiyat TL olarak belirlenmiş, 
“Fiyatlar Bodrum piyasasının çok altında ve 
Türk Lirası. Kat ittifakını kurdurduk ki, böylelikle 
hemen tapu verebiliyoruz. Bu arada kesinlikle 
yabancıya satışım yok. İngiliz, Alman, Rus, 
Arap fark etmez… O sitede ben oturacağım, 
bilinmezlik istemiyorum. Arap müşteriden 20 
bin daha fazla kazanacağım diye bunu bozmak 
istemiyorum. Ben proje satmıyorum, kendime 
komşu seçiyorum.’’

Bodrum’da denize yakın, üstelik tüm evlerin 
panoramik deniz manzaralı olması aklıma 
imar durumunu getiriyor, “Burası turizm imarlı. 
Çevresi zeytinlik. Biz arsayı hafriyatı yapılmış 
bir şekilde aldık. Önceki durumunu bilmiyorum. 
Bu tarz yerlerde dev tesisler yerine butik projeler 
olmalı diye düşünüyorum. Bodrum’da Türkbükü, 
Yalıkavak dediğinizde herkes bilir ama Iasos’un 
tarihi, milattan önce iki bin yılına kadar gitmesine 
rağmen, sorsanız Türkiye’de kaç kişi biliyor?’’

Iasos, Bodrum merkeze çok da yakın değil ama 
Can Emrah Özoral’a göre bu durum sadece 
harita üzerinde geçerli, “Siz Turgutreis’ten yola 
çıkın, ben Iasos’tan, bakalım hangimiz merkeze 
önce gelecek sezonda? Siz trafiğin içine 
girecekken ben otoyoldan gelirim ve muhtemelen 
sizi beklerken de iki duble bir şey içmiş olurum :)’’

Kısaca Can Emrah Özoral…
1982, Mayıs doğumlu
Uludağ Üniversitesi İşletme ve Bahçeşehir Üniversite-
si Bilgi Teknolojileri mezunu
Evli, bir kızı var
Kış sporları ve su sporlarını seviyor
Kendi deyimiyle ikizler çarpı ikizler burcu 

RÖPORTAJ
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WESTSIDE İSTANBUL
İstanbul en hızlı değer kazanan 
bölgelerinden Beylikdüzü’nün yeni projesi 
Westside İstanbul, Şahinler Holding’in 
arsası üzerinde inşaat sektörünün güçlü 
firmalarından Uzman İnşaat - Beyaz İnşaat 
- Mutlu İnşaat - Mes Turkuaz ve Mes İnşaat 
ortak girişimiyle hayat buluyor.

1+1 Stil Evler...
Westside İstanbul’un birbirinden bağımsız konumda 
tasarlanan yaşam alanları, iki farklı hayat tarzı 
alternatifi sunuyor. 1+1 ve 1+0 dairelerin yer aldığı 
bölüm, ayrı girişi ve ayrı sosyal tesisleriyle, minimal 
yaşamı tercih edenlere sesleniyor.

2+1 Yeni Çiftler...
Mutluluğa yeni adım atan çiftleri bekleyen 2+1 
daireler, kusursuz mimarisiyle hayata yeni konfor 
standartları getiriyor. Detayların sanata dönüştüğü 
Westside İstanbul, hayatı da zevke dönüştürüyor.

3+1 Hanelerde Yaşar O Geniş Aileler...
Aile boyu konfor arayanlar için Westside İstanbul’un 
3+1 ve 4+1 daireleri ideal bir yaşam ortamına 
sahip. Bir yandan genişliğin rahatlığını yaşarken, 
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öte yandan yuva sıcaklığında 
yaşamanın mutluluğunu 
yakalayacaksınız.

Sabahları Korudasın...
Beylikdüzü sakinlerinin en güzel 
hatıralarını yaşadığı Beylikdüzü 
koruları, Westside İstanbul’un 
üç bir yanını çevreliyor. Spor 
yapmak, doğanın dinginliğinde 
huzur bulmak ve oksijen 
depolamak için evinizin bir adım 
ötesine geçmek yeterli olacak.

AVM’yle Yan Yanasın...
Beylikdüzü’nün en iyi 
lokasyonunda yer alan Westside 
İstanbul, alışveriş merkezlerinin 
hemen yanı başında. Restoranlar ve kafeler 
günün stresini atmak, ünlü mağazalar yeni 
kreasyonlarını sunmak için sizi bekliyor. Burada 
hayatınız çok renkli, alışveriş keyfi bambaşka…

Evin Önünde Metrobüs, Her Yere Çok Yakınsın...
Sizin için trafik derdi artık hiç yok. Arabanızla 
yola çıkmayı düşünmediğiniz zaman metrobüs 
kapınızın önünde olacak. Westside İstanbul’la 
trafik sizi hiç yormayacak…

Altında Cadde Dükkanlar...
Beylikdüzü’nün en hareketli lokasyonunda 
bulunan Westside İstanbul, ticaret yapmak 
isteyenler için çok cazip bir alternatif. Ticari 
yatırım yapmayı düşünüyorsanız; alışveriş 
merkezleri, hastaneler ve okullara yakın olan 
bu projeyi mutlaka görmelisiniz. Westside 
İstanbul’dan dükkan almak demek, kazancı 
garantiye almak demek…

Ferah, Huzurlu Hayatlar...
Westside İstanbul’un cadde dükkanlarında 
gündelik ihtiyaçlarınızı karşılamak ve rengarenk 
kafelerinde geçireceğiniz keyifli dakikalar size 
konforlu bir hayatın huzurunu hissettirecek… 
Şehir hayatının tadını çıkarmanın ve yaşam 
kalitesini hissetmenin özeti: Westside İstanbul…

Adımını Attığın An, Her Yanda Sosyal 
İmkanlar...
Sağlık dolu, huzur dolu bir hayat için sporu 
yaşamınızın bir parçası yapacaksınız. Açık ve 
kapalı yüzme havuzu, fitness center, sauna, koşu 
ve yürüyüş parkurları, voleybol ve basketbol 
sahası, çocuk oyun alanları sizin için düşünülen 
ayrıcalıkların sadece bir kaçı…

Westside Onunla Konfor Başlar…
Siz Westside İstanbul’da yaşamaya 
başladığınızda, eviniz de değerine değer 
katmaya başlayacak. Konumuyla ve lüksün 
yaşam standardına dönüştüğü proje özellikleriyle 
Westside İstanbul, akıllı yatırımcının gözbebeği…
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Yaşamınız Güvenle Dolar...
Yaşamı güven içinde sürdürmenin huzuru hiçbir 
şeye değişilmez. Westside İstanbul’da 7/24 
sağlanan güvenlik önlemleri ve otomobilinizi 
koruma altına alan kapalı otoparkla eviniz gibi 
gönlünüzde çok rahat...

Eşsiz Konumda Ve Çok Rahat!.. 
E-5 hemen evinizin önünden geçiyor, metrobüse 
birkaç adım mesafedesiniz. Arabanızla trafik 
karmaşasına takılmadan evinize ulaşırken, 
İstanbul metrobüsle birkaç durak ötenizde… 
Westside İstanbul, öyle merkezi bir konumdaki, 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için de hiç zahmet 
çekmeyeceksiniz. Lüks ve rahat bir hayat 
özlemininiz varsa, Westside İstanbul tam sizin 
aradığınız yer...

Barış Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No:10 
Beylikdüzü / İstanbul   
T. 0212 871 41 02 – 04

www.westsideistanbul.com.tr



YENİ PROJELER 40

tarafından 1980’de temelleri atılan Beyaz 
İnşaat, aile bağları üzerine kurulan 
sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. 
Kuruluşumuzdan bu yana pek çok projenin 
altına gururla attığımız her “Beyaz İnşaat” 
imzası, sizlerin sayesinde ve sizlerle 
büyüyen bu ailenin “mutluluğa” attığı birer 
imza olarak şehrin siluetindeki yerini aldı.

Beylikdüzü’nden Bahçelievler’e, 
Bakırköy’den Avcılar’a kadar 
tamamladığımız ve devam eden birçok 

FİRMALAR HAKKINDA

Şahinler Holding
Temeli, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in 1982 
yılında Almanya’nın Aachen kentinde, Santex Moden 
GmbH isimli şirketini kurmasıyla atılan Şahinler Holding, 
Türkiye’deki faaliyetine ise 1984 yılında başlamıştır.  
Dünya genelinde 4 kıtada ve 8 farklı ülkede 10.000’in 
üzerinde çalışanı bulunan Şahinler Grubu tekstilden 
inşaata, enerjiden turizme, serbest bölge 
işletmeciliğinden gıdaya kadar, bulunduğu her 
sektörde fark yaratarak faaliyetlerini sürdürmeye 
devam etmektedir.

Uzman İnşaat
Türkiye’de sektörünün önderliğini yarım asırdan 
fazladır devam ettiren Uzman İnşaat,  farklı alanlarda 
üstün uzmanlık ve köklü deneyimi ile hizmet 
verirken, tamamladığı her yeni proje ile toplumsal 
yaşam kalitesini daha da 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu anlayışla,  kurumsal 
birikimimize her gün yeni 
değerler katıp, güven üzerine 
kurulu bir hizmet anlayışı ile 
ülke çapında saygın yapıları 
inşa ederek, Türkiye’de inşaat 
sektörünün öncüsü olmayı 
sürdürmekteyiz.

Beyaz İnşaat
Seyfi Beyaz ve Muzaffer Beyaz 
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projemizle sizlerin mutluluğu için çalışmaya 
devam ediyoruz.
FİRMALAR HAKKINDA

Mutlu İnşaat
1974 yılında kurulan ve kurulduğu günden 
itibaren inşaat sektöründe kentsel modernleşme 
girişimlerine katkıda bulunan Mutlu İnşaat, 
hayata geçirdiği tüm projelerde Türkiye’nin 
kentsel dönüşüm vizyonuna hizmet ediyor.
1988 yılından itibaren özel kişi ve kuruluşlar 
ile kamu idarelerinin çeşitli üst ve altyapı 
projelerine başarıyla imza atan Mutlu İnşaat, 
koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibiyle 
hareket ederek aynı dönemde, giderek büyüyen 
ve kurumsallaşan güvenilir bir firma olmayı 
başarmıştır.

Mes Turkuaz
Temeli 1980 yılında atılan Mes Şirketler Grubu, 
elektrolitik bakır tel üretimi ile imalat sektöründe 

ticaret hayatına başlamıştır.  Grup şirketlerinden 
MES-Turkuaz ise inşaat ve yatırım alanlarında 
faaliyet göstermekte olup İstanbul’da da alışveriş 
merkezleri (AVM) yatırımlarında bulunmaktadır.
Bakırköy Capacity-AVM, Ümraniye’de Canpark, 
Basın Ekspres Yolu’nda Capital Tower ve 
Bayrampaşa’da Konut-AVM-Hastane ortaklığı olan 
AVM yatırımlarından bazılarıdır

Mes Şirketler Grubu
1975 yılında iş dünyasına adımını atan MES 
Şirketler Grubu, ilk günkü heyecanını koruyarak 
ve yılların birikimiyle emin adımlarla yükselişini 
sürdürmektedir.

Merkezi İstanbul’da bulunan MES Şirketler Grubu, 
demir-çelik, madencilik-metal ve inşaat olmak 
üzere birçok sektörde faaliyet göstermektedir. 
Yurtiçinde birçok önemli projeye imza atan MES 
Şirketler Grubu, yurtdışında da birçok ülkeyle 
ticari faaliyetlerini sürdürerek ülkemizi uluslararası 
arenada başarıyla temsil etmektedir.
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Anadolu Yakası Müteahhitleri
bir dernek çatısında toplandı

İstanbul Anadolu yakasının geçmişi 60 yıla 
dayanan inşaat müteahhitleri tarafından 
kurulan İstanbul Anadolu Yakası İnşaat 
Müteahhitleri Derneği (AYİD)’nin basın 
lansmanı 29 Ocak Perşembe günü Büyük 
Kulüp’te yapıldı. 

Anadolu yakasındaki tüm inşaat müteahhitlerini 
aynı çatı altında toplamak suretiyle Mehmet 
Sadıkoğlu başkanlığında kurulan AYİD, basın 
lansmanını 29 Ocak Perşembe günü Büyük 
Kulüp’te gerçekleştirdi. AYİD’in kuruluş hedefleri, 
sektördeki konumu ve Anadolu yakasındaki 
kentsel dönüşüm çalışmaları gibi konuları 
konuşmak üzere yapılan toplantıya 174 dernek 
üyesi de katıldı. Mehmet Sadıkoğlu’nun yaptığı 
açış konuşmasında Sadıkoğlu şu açıklamalarda 
bulundu: “Bizler Bağdat Caddesi’nin ilk 
müteahhitleri olarak inşaat sektörünün 
ülkemizdeki geleceğini şekillendirmek üzere ortak 
paydaşları bir araya getirmek, kurucularının ve 
üyelerinin oluşturduğu inşaat ve müteahhitlik 
alanındaki bilgi birikimini ve tecrübeyi kullanmak 
amacıyla AYİD çatısı altında toplanmaya karar 
verdik. AYİD olarak amacımız, Türkiye’deki en 
önemli sektörel oluşumlar arasında yer almaktır.” 
İnşaatları standartlaştırmak, belediyelerde 
takılı kalan ruhsat sorununu hızlandırmak ve 

iş güvenliğini sağlamak adına yola çıktıklarını 
belirten Mehmet Sadıkoğlu, Anadolu yakasının 
köklü inşaat firmaları olduklarını ve bunun için de 
sektöre en doğru şekilde yön vermek ve özellikle 
de kamuyu bilinçlendirmek istediklerini belirtti. 

İnşaatları AYİD denetleyecek 
Mehmet Sadıkoğlu’nun açış konuşmasından 
sonra söz alan AYİD Genel Sekreteri Hakan Şişik, 
AYİD’in projelerini ise şu şekilde açıkladı:
• AYİD üyelerinin inşaatlarına AYİD tabelası 
koyulacaktır. Buradaki amacımız bu inşaatların, 
AYİD kontrolünde olduğunu vatandaşlarımıza 
belirtmektedir.
• Belirli zaman dilimlerinde üyelerimizin 
şantiye çalışanlarına iş güvenliği seminerleri 
düzenleyeceğiz.
• Kentsel dönüşümle ilgili bilgi almak isteyen 
her vatandaşımız, derneğimizi arayabilir ya da 
e-posta atarak ulaşabilecektir.
• Kadıköy sınırları içerisindeki 22 mahalleye 
22 ayrı konsept hazırlayacağız. Bunun için 
her mahalleden bir temsilci seçilip o mahalle 
hakkında detaylı bilgi sahibi olabileceğiz. 

700 projede sırada bekliyor
Derneğin kurucu üyelerinden biri olan Aydoğan 
Group Yönetim Kurulu Başkanı ve AYİD 

SEKTÖR
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Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aydoğan, AYİD’in 
inşaatları belli bir standarta oturtmak adına yola 
çıktığını ve derneğin merkezindeki konulardan 
bir tanesinin de kentsel dönüşüm olduğunu 
ifade etti. “Bildiğiniz üzere artık Kadıköy ve 
inşaat kelimeleri denilince akla hemen kentsel 
dönüşüm geliyor. İlçemizde hem Fikirtepe hem de 
Bağdat Caddesi’nde yoğun bir kentsel dönüşüm 
çalışması yapılıyor. AYİD olarak bizler bu sürecin 
doğru işlemesini ve hiçbir vatandaşımızın mağdur 
olmamasını istiyoruz.” açıklamalarında bulunan 
İrfan Aydoğan, kentsel dönüşümün sadece 

yapı ve mekan kalitesini yükseltmek için değil, 
toplumun bütüncül huzur ve refahını arttırmak 
için de yapılması gerektiğinin altını çizdi. “İlçede 
her caddede, her sokakta 1’den fazla inşaat 
var. 2012 yılında 221 ruhsat verilen Kadıköy’de, 
bu rakam 2013 yılında 329’a, 2014’te 678’e 
yükseldi. Bugün itibariyle belediyede 700 projenin 
beklediği söyleniyor. Bu da Kadıköy’ün ne kadar 
yoğun bir dönüşüm yaşadığını göstermektedir.” 

diyerek sözü 
AYİD Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Mehmet 
Yılmaz Öncel’e 
bıraktı. 

Kent 
estetiğine 
yönelik 
projeler 
geliştirilmeli 
Derneğin 
hukuk ve çevre 
konularındaki 
konumu 

hakkında 
açıklamada 
bulunan AYİD 
Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Mehmet Yılmaz 
Öncel, şantiye 
güvenliği kadar 
çevre güvenliği 
konusuna da 
dikkat çekti. 
“Kule vinçlerin 
kullanımının 
denetlenmesi 
ve gerekirse 
kısıtlanması 
gerekmektedir. 
Yine yıkım 
ruhsatıyla birlikte 
hafriyat izninin de verilmesi gerekmektedir.” 
diyen Öncel, kent estetiğinin korunmasında 
estetik kuralların daha aktif olmasına, sokak, 
bina cephe gibi tüm kent unsurlarının bir arada 
değerlendirilmesini sağlamak için yenilikçi 
projelerin 
geliştirilmesi 
gerektiğini de 
sözlerine ekledi. 
Özellikle daha fazla 
yeşil ve kamusal 
alan yaratmak 
için parsel 
birleşmelerinin 
şart koşarak 
emsal artışının 
verilmesi gerektiğini 
de sözlerine 
ekleyen Öncel 
konuşmasında, 
yeşil alan yaratmak 
adına Kadıköy 
Belediyesi 
tarafından yapılan 
komşu mesafeleri 
ile ilgili yeni 
uygulamanın yerine yapılacak projenin mimarının 
önereceği bir veya iki parça halinde parselin 
yüzde 10’unun projede belirtildiği şekilde yeşil 
alan olarak ayrılması gerektiğine vurgu yaptı. 
Yılmaz, AYİD’in hedeflerinden bir tanesinin de 
belediyede uzayan ruhsat sorununu hızlandırmak 
olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı. 
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 Emre Aykar, Uluslararası Müteahhitler 
Birlikleri Konfederasyonu 

Başkanlığı’na seçildi
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 
Başkan Vekili Emre Aykar, dünya inşaat 
sanayinin en yüksek temsil organı 
Uluslararası Müteahhitler Birlikleri 
Konfederasyonu (CICA) Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçildi. Aykar, 
toplam 63 ülkenin üye olduğu, 5 trilyon 
ABD Doları iş hacmi ve yarattığı 150 
milyon istihdamla dünya ekonomisinde 
önemli bir söz hakkına sahip CICA’nın 
başkanlığını yürütecek

Türkiye müteahhitlik sektörü, Türkiye Müteahhitler 
Birliği’nin öncülüğünde uluslararası arenadaki 
etkinliğini hızla arttırmaya devam ediyor.
Son olarak Uluslararası Müteahhitler Birlikleri 
Konfederasyonu’ndan (CICA) Türkiye’ye iyi haber 
geldi. Paris’te gerçekleştirilen CICA Genel Kurul 
Toplantısı’nda, TMB Başkan Vekili Emre Aykar 
CICA Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. CICA 
Genel Kurulu tarafından alınan bu kararla, dünya 
inşaat sanayinin en yüksek temsil organlarından 
birinin başına bir Türk müteahhit getirilmiş oldu. 
Emre Aykar, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 
başkanlık görevine resmen başladı. 

Kararın oy birliğiyle alındığını vurgulayan Aykar, 
“Kişisel olarak çok mutluyum ancak Türkiye 
inşaat sektörünün bir temsilcisi olarak uluslararası 
düzeyde en üst kuruluşunun başında olmak çok 
daha büyük bir gurur. Bu görevin bana verilmesi 
Türk müteahhitlerinin yurt dışında gösterdikleri 
başarıların da bir sonucudur” diye konuştu. 

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin girişimleri ile 
Türkiye, 2012 yılında sektörün Avrupa çapındaki 
çatı kuruluşu olan Avrupa İnşaat Sanayi 
Federasyonu (FIEC) yönetiminde Almanya, 
Fransa ve İtalya’nın yanı sıra daimi üyelik hakkını 
elde eden dördüncü ülke olmuştu. Yapılan 
seçimlerde TMB Başkan Vekili ve Yapı Merkezi 
İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Aykar, 29 ülkeden 33 birliği temsil eden FIEC’in 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, ardından 
FIEC’i temsilen Dünya Uluslararası Müteahhitler 
Birlikleri Konfederasyonu - CICA’nın Kıdemli 
Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Uluslararası Müteahhitler Birlikleri 
Konfederasyonu (CICA)
Confederation of International Contractors 
Associations
CICA, 1974 yılında, Avrupa İnşaat Sanayi 
Federasyonu (FIEC), Güney Amerika 
Müteahhitleri Federasyonu (FIIC), Kuzey Amerika 
Müteahhitler Federasyonu (FUSCCA) ve Arap 
Müteahhitleri Federasyonu (FAC) tarafından 
kurulmuş, merkezi Paris’te olan kar aracı 
gütmeyen bir uluslararası birlik. 

CICA’nın yapılanmasına bakıldığında tüm 
dünyayı kapsayan bir niteliğe sahip. Bugün Çin 
Uluslararası Müteahhitler Birliği (CHINCA), Japon 
Uluslararası Müteahhitler Birliği (OCAJI), Fransız 
Bayındırlık Müteahhitleri Birliği (FNTP), Kanada 
Müteahhitler Birliği (CCA), Brezilya İnşaat 
Sanayicileri Odası (CBIC) ve Avrupa Uluslararası 
Müteahhitleri (EIC) de CICA’nın üyeleri arasında. 
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Hilton Garden Inn kanatlarını İstanbul 
Atatürk Havalimanı üzerinde açtı

Hilton Garden Inn kanatlarını İstanbul Atatürk 
Havalimanı üzerinde açtı.

Türkiye’deki Hiton Worldwide otellerine bir 
yenisi eklendi. Hilton Garden Inn Istanbul Airport 
İstanbul Yenibosna’da hizmet vermeye başladı

Hilton Worldwide’ın ekonomik üst kalite 
segmentinin ödüllü markası Hilton Garden Inn, 
dünya genelinde 600’den fazla otelden oluşan 
portföyüne Hilton Garden Inn Istanbul Airport’u 
ekledi. Birbirinden güzel 217 odası bulunan 
Hilton Garden Inn Istanbul Airport, İstanbul 
Yenibosna’da kapılarını açtı.  

Hilton Garden Inn markasının Türkiye’deki 
yedinci mülkü olan Hilton Garden Inn Istanbul 
Airport, sahibi Saray Döküm ve Madeni Aksam 
Sanayi Turizm A.Ş. adına Hilton Worldwide 
tarafından yönetiliyor. 

Otel, uygun fiyatlı kaliteli konaklama imkanı 
ve konuklarına sosyalleşebilecekleri alanlar 
sunuyor. Hilton Garden Inn Istanbul Airport 
ayrıca toplamda 250 metrekarelik altı toplantı 
salonuna ek olarak 500’den fazla kişinin 
ağırlanabileceği 373 metrekarelik bir balo 
salonunu da bünyesinde barındırıyor. 

Tüm Hilton Garden Inn’lerde olduğu gibi bu 
tesiste de misafirler ücretsiz Wi-Fi, 24 saat açık 
iş merkezi, spor salonu ve kapalı havuzdan 
yararlanabiliyor. The Garden Grille and Bar® 
siparişe göre hazırlanan kahvaltı, akşam 
yemeği, kokteyller ve akşam oda servisi; 24 
saat açık olan The Pavilion Pantry® ise tuzlu 
atıştırmalıklar, tatlılar, soğuk içecekler ve 
dondurulmuş ürünlerden oluşan bir seçkiyle 
hizmet veriyor. 

Havaalanına, fuar ve iş merkezlerine
kolay ulaşım 
Hilton Garden Inn Istanbul Airport Oteli Genel 
Müdürü İlter Türkmenoğlu şunları kaydetti: 
“Hilton Garden Inn İstanbul Airport, İstanbul 
Atatürk Havalimanı’na olduğu kadar Güneşli-
İkitelli’deki iş ve sanayi bölgelerine de yakın. 
Ayrıca otelden fuar merkezleri ve civardaki 
AVM’lere ulaşım çok kolay. Bu özellikleriyle 

otelimiz yoğun programlı konuklarımız için ideal bir 
konuma sahip. Hilton Garden Inn İstanbul Airport 
otelimizde konuklarımızı ağırlayacak olmaktan 
ötürü son derece heyecanlıyız.”

Hilton Garden Inn Global Başkanı Adrian Kurre 
ise şöyle konuştu: “Hilton Garden Inn otellerini 
İstanbul Atatürk Havalimanı gibi ekonomik, 
fakat kaliteli otel talebinin yoğun olduğu 
bölgelerde açıyoruz. Tıpkı Londra’daki Heathrow 
havaalanındaki son Hilton Garden Inn gibi, bu otel 
de yerli ve yabancı konuklara büyük kolaylıklar 
sağlayacak, Türkiye’deki son otelimizi hizmete 
sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” 

Tüm odalarda bembeyaz bir yorgan ve yepyeni 
bir çarşaftan oluşan markanın simgesi bir yatak, 
ergonomik sandalyesi ile birlikte geniş bir çalışma 
masası, bir mini buzdolabı, ayrıca ücretsiz su 
ile çay ve kahve makinasından oluşan bir ‘ikram 
merkezi’ bulunuyor. Konuklar ayrıca siparişlerine 
göre hazırlanan kahvaltının, Garden Grille’nın 
leziz yemeklerinin, odalarında yemek yemenin 
ya da kokteyl yudumlamanın ve Garden Bar & 
Lounge’da rahatlamanın keyfini çıkarabilir.
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Ankara’nın yeni yatırım bölgesi
Karataş - Mühye olacak

Büyümesini sürdüren Ankara, yapılan 
yatırımlar sayesinde dev bir şantiye 
konumuna geldi. Başkent halkı artık 
kent merkezine sıkışmaktansa daha 
geniş bölgelerde yaşamını sürdürmeyi 
tercih ederken yatırımlar da bu noktada 
gelişiyor. Gayrimenkul uzmanları ise 
büyüyen Ankara’da yatırımcılara yol 
göstererek yeni gelişim noktalarının 
sinyalini veriyor.

Başkent’te gayrimenkul yatırımlarına yön veren 
uzmanlardan Akça Gayrimenkul Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Akça, yatırımlar sayesinde 
modern yapılaşması ivme kazanan Ankara’da 
yatırımcıların artık yüzünü güneye çevirdiğini 
kaydetti.

Bu noktada yatırımcıların karşısına Konya 
Yolu’na yakınlığı ve Kırıkkale yol istikametinin 
üzerinden geçişiyle lokasyon avantajı sunan 
Çankaya’daki Karataş Mühye bölgesinin çıktığını 
ifade eden Akça “Başkent’te şuan İncek bölgesi 
oldukça revaçta. Ancak yatırımcıların yoğun talebi 
nedeniyle bölge arzın çok daha üstünde projelere 
ev sahipliği yapıyor. Bu durumun bölgede şişkinlik 
yaratabileceğine dair endişeler var. Yatırımcıların 
bu durumda doğru bölgelere yönlendirilmesi, 
gelecekte değer kazanabilecek yerlere yönelmesi 
gerekiyor. Bu noktada da Ankara’nın en prestijli 
bölgelerinden Oran’a bağlantısıyla, diplomatik 
misyona sahip özel kişilerin tercih ettiği Karataş 
Mühye bölgesi öne çıkıyor” dedi.

Bölgenin yatırımcıların şu an gözdesi 
durumundaki Beytepe ve İncek’ten sonra 
projelerin yükselme merkezi olacağını ifade eden 
Akça, Mühye’nin yakın gelecekte değerlenerek 
yapılacak yatırımların beklenenin üstünde 
sonuçlar getireceğinin altını çizdi.

Ultra prestijli projeler Mühye’de 
yükselecek
Akça, bölgede hayata geçirilecek projelerin 
mevcut projelerden de öte “ultra prestijli” projeler 
olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
“Çankaya’daki Karataş Mühye bölgesi Ankara’nın 
büyük alışveriş merkezleri, üniversiteler ve 
diplomatik merkezlere yakınlığının yanında 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’in Eymir Gölü’nden başlayıp Mamak’a 
kadar giden İmrahor Vadisi projesinin de hayata 
geçirileceği güzergah üzerinde bulunuyor. Bu 
gelişmeler bölgenin değerini daha da artıracak. 
Mühye’de imara açılması beklenen çok 
sayıda arazi var. Arazi halindeyken bile Eymir 
Gölü’nü kuşbakışı gören bölgeye projeler inşa 
edildiğinde seyrine doyulmaz manzaralar ortaya 
çıkacak. Geleceği gören yatırımcılar mutlaka 
Ankara’nın yeni yaşam merkezi Mühye bölgesini 
değerlendirmeye almalı.”
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SİNPAŞ GYO, 2014 sonuçlarını açıkladı, 
satışlarını yüzde 37 artırdı

Gayrimenkulde temalı yaşam 
projelerinin lideri Sinpaş GYO, 2014 
yılı verilerini açıkladı. Sinpaş GYO, 
40. yaşını kutladığı 2014 yılını 1394 
adet satışla ve 682 milyon TL ciro 
gerçekleştirerek kapattı. İstanbul’da 
EgeYakası, Karşıyaka Rezidans, Aydos 
Country ve Ankara İncek bölgesinde 
İncek Blue ve İncek Green projelerini 
lanse etti. Sinpaş GYO, aynı dönemde 
1.619 adet ünitenin teslimatını 
gerçekleştirdi.

Sinpaş GYO, 2014 yılı ciro ve satış bilgilerini 
KAP’a duyurdu. Gayrimenkul sektöründe 
özgün konseptli projelerin liderliğini üstlenen 
Sinpaş GYO, 2014 yılını hedeflerinin üzerinde 
tamamlayarak 1394 adet satışa ulaştı.

Satışlarını yüzde 37 artırdı
40. yılını kutladığı 2014’te 682 milyon TL ciro 
elde eden Sinpaş GYO, yıl boyunca satışlarını 
bir önceki seneye göre yaklaşık % 37 artırarak 
istikrarlı büyümesini sürdürdü. 2014 yılında peş 
peşe yaptığı proje lansmanlarıyla dikkat çeken 
Sinpaş GYO, 2015 yılında da yeni projeleri satışa 
sunmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Ev teslimleri de yüzde 27 arttı
Sinpaş GYO’nun Ege dokusunu İstanbul’a 
taşıdığı EgeBoyu ve temalı yaşam projelerini 
Ankaralılar ile tanıştırdığı İncek Life projelerinin 
ilk etap teslimleri de 2014 yılında gerçekleşti.  

Sinpaş GYO yıl boyunca devam eden projeleriyle 
birlikte toplam 1.619 adet ünitenin teslimatını 
tamamladı. 2013 yılında 1274 evin teslimatını 
gerçekleştiren Sinpaş GYO, böylece 2014’te ev 
teslimlerini de % 27 oranında artırmış oldu.

Yeni projeler hazır
Projeler ve verimlilik yılı olarak kutladıkları 40. 
yaşlarında ulaştıkları sonuçları değerlendiren 
Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, 2015 
yılında da hiç hız kesmeden yollarına devam 
edeceklerini belirtti Ankara ve İstanbul’da merakla 
beklenen yeni projelerin hazırlık sürecinin 
tamamlanmakta olduğunu vurgulayan Gacemer 
şunları söyledi:
  
“2014’teki performansımızdan mutluyuz. Yeni 
lansmanlarımız büyük ilgi gördü. Satış ve büyüme 
rakamlarımız da bunu ispatlıyor. Şimdi özgün 
projeler sunmak üzere kendimizle yarışmaya 
devam ediyoruz. Fark yaratan projeler geliştirmek 
bizim DNA’mızda var. Henüz keşfedilmemiş 
yerlerde proje geliştirerek, şehrin sorunlu 
alanlarının değişimini sağlama misyonunu 
üstlendik. Bu misyonla sektörde öncüyüz.”
Sinpaş markasının her koşulda sektörün güvenli 
limanı olduğunu vurgulayan Seba Gacemer 2014 
yılında gösterdikleri örnek performansı seçim yılı 
olan 2015’te de devam ettireceklerini belirtti.
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Türkiye Müteahhitler Birliği 
Türk Ticaret Müşavirleri’ni ağırladı

Türk ekonomisinin lokomotifi 
inşaat sektörünün lider meslek 
kuruluşu Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB), yurtiçinde ve 
yurtdışında birçok ödül almış 
olan, LEED Platin Sertifikalı yeşil 
Genel Merkez Binasında bu kez 
tüm dünyada görevli Türk Ticaret 
Müşavirlerini ağırladı. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nda 
gerçekleştirilen 3. Türk Ticaret Müşavirleri 
Konferansı kapsamında Ankara’da 
bulunan ticaret müşavirleri ile TMB’nin 
organizasyonunda buluşan Türk inşaat 
sektörünün önde gelen temsilcileri, farklı 
ülkelerdeki yatırım fırsatları konusunda 
görüş alışverişinde bulundu. 

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 
Mithat YENİGÜN davete ilişkin olarak 
yaptığı açıklamada “Türk müteahhitlik 
firmaları, dünyanın dört kıtasında, 104 ülkede 
rakipleriyle hem yüksek kaliteli, hem de uygun 

fiyatlı üretimle başarıyla rekabet etmektedir. 
Ancak başarımızın ardındaki çok önemli bir başka 
unsur devletimizin, değerli büyükelçilerimizin ve 
ticaret müşavirlerimizin mevcut ve potansiyel 
pazarlarımızda yolumuzu açmak için gösterdikleri 
çabalardır. Sayın Bakanımızı ve değerli ticaret 
müşavirlerimizi Türk inşaat sektörünün ulaştığı 
düzeyi simgeleyen yeşil genel merkezimizde 
ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi. 

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 62 yıldan bu yana 
sürdürdüğü görevi takdirle izlediğini bildiren ve 
TMB’ye bu organizasyon için teşekkür eden 
Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ ise yaptığı 
konuşmada, “Bugün dünyanın 104 ülkesinde 
toplam 300 milyar dolarlık 7700’den fazla projeyi 
yerine getiren, dünyada bizim yüzümüzü ak eden 
müteahhitlerimizin, yol arkadaşlarımızın ve ticaret 
müşavirlerimizin, ataşelerimizin buluşması son 
derece önemlidir. Müşavirlerimizin birincil görevi, 
bulundukları ülkelerde Türk müteahhitlerimizin, 
yatırımcılarımızın, şirketlerimizin önünü açmak, 
ticari ilişkilerini geliştirmektir. Türkiye, yarattığı 
muazzam ticaret hacmiyle, ekonomik ortaklık 
temeline oturmayan hiçbir ilişkinin sürdürülebilir 
olduğuna inanmamaktadır” dedi. 
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Rant vergisinde değer tespiti doğru 
yapılmazsa mağduriyetler olabilir

Kentsel Dönüşüm olarak bilinen Afet 
Riski Altındaki Bölgelerin Dönüştürülmesi 
Kanunu’nun kabulünden sonra şehirlerde 
imar değişikliklerinden dolayı ister istemez 
büyük rant gelirleri oluşmaya başladı.

Belediyeler gerek bireysel talepler sonucu yapılan 
imar değişiklikleri, gerekse de kendilerince 
resen yapılan bölgesel imar değişiklikleri ile 
oluşan değer artışlarında haklı olarak paylarını 
almak istiyorlar. Hatta kamunun, bugüne dek bu 
önemli değer artışlarından herhangi bir şekilde 
yararlanamadığı, üzerinden vergi alamadığı 
düşünülürse bu konuda geç bile kalındığı 
söylenebilir. Konuyu değerlendiren Türkiye 
Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Bekir 
Yener Yıldırım aşağıdaki açıklamalarda bulundu: 

Belediyelerin kendi yapacakları bölgesel imar 
değişiklikleri neticesinde oluşan değer artışlarında 
ödenecek rant vergisi yüzde 40 ile yüzde 60 
arasında değişirken bireysel başvurularda yapılan 
parsel bazında değişikliklerde alınacak rant 
vergisi yüzde 80 ile yüzde 100 aralığında olacağı 
ifade edilmektedir. 

Bahsedilen değer artış bedelinin bilimsel, 
bağımsız ve şeffaf kurallar çerçevesinde 
belirlenebilmesi için Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği’ne bağlı lisanslı değerleme 
uzmanları ve Sermaye Piyasası Kurulunun 
listesinde bulunan gayrimenkul değerleme 
şirketleri aracılığıyla değerleme raporları 
hazırlanacak.  Bu raporlarda hem taşınmazın 
imar uygulaması görmeden önceki değeri 
hem de imar uygulaması gördükten sonraki 
değeri bulunacak. İki değer arasında çıkan 
fark ise rant vergisinin hesabına esas teşkil 
edecek. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 
üyelerinin hazırladıkları değerleme raporlarına, 
Birlik nezdinde itiraz edilebiliyor, belirli şartların 
oluşması durumunda Birlik tarafından kendi 
üyelerinin hazırladığı farklı değerler içeren 
değerleme raporları gözden geçirilebiliyor. 
Birliğin tabi olduğu mevzuat uyarınca yapılan 
bu resmi yeniden değerlendirme süreci, kentsel 
dönüşümden rant vergisine, imar haklarının 
transferinden yargıya intikal etmiş değerleme 

tartışmalarında ilgililere alternatif bir çözüm yolu 
sunmaktadır.  

Konunun kamuoyuna yansımasına bakıldığında 
detayların henüz netlik kazanmadığı görülse 
de çalışmalardan ortaya çıkan ilk sonuçlara 
göre; elde edilen rant vergisinin yüzde 10’u 
ilgili belediyenin kentsel dönüşüm hesabına,  
yüzde 10’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel 
dönüşüm hesabına, yüzde 10’u tarihi, kültürel ve 
doğal dokuyu korumaya yönelik olarak valiliğin 
sosyal duyarlılık hesabına yatırılması planlanıyor. 
Kuşkusuz bu adım kamunun, imar değişiklikleri 
nedeniyle oluşacak değer artışlarından 
yararlanması için son derece olumlu. 

Son yıllarda bilhassa gayrimenkul pazarına 
dair ciddi itiraz ve eleştirilere konu olan, farklı 
gelirlerin bir şekilde vergilendirilmesinde adaletin 
sağlanması için son derece önem verdiğimiz 
bu verginin alınması ile beraber tüm mülk 
sahiplerinin ortak katılımı ile yeni bir finansman 
kaynağı oluşacak, kentsel bir değer üretilecek 
ve bu değer kamu yararına kullanılabilecektir. 
Ancak belirttiğimiz üzere, bu sistemin sağlıklı 
çalışabilmesi, doğru değer tespitine bağlıdır. 
Bağımsız, bilimsel ve deneyimli değerleme 
uzmanları ve değerleme şirketleri ülkemizin bu 
önemli konusunda da önemli görev ve sorumluluk 
almayı heyecanla beklemektedir. 

SEKTÖR



YENİ PROJELER 50

Baysaş İnşaat, İstanbul’a yeni bir değer, Kadıköy’e büyük fark katmak üzere geliştirdiği İstanbul 216 
projesiyle, başarılı geçmişindeki yüksek prestijli adreslerine, bir yenisini daha ekliyor. 

İstanbul 216’da, zeminde bulunan ticari alanların üzerinde konumlandırılan 3 ayrı kulede, büyüklükleri 
50 - 160 metrekare arasında değişen 541 yüksek nitelikli konut yer alıyor.

Farklı hayatlar için, farklı seçenekler
İstanbul 216, mükemmel bir projenin; yüksek teknoloji, yüksek kaliteli malzemeler ve kusursuz işçilikle 
olan etkileyici birlikteliğidir. Bu birlikteliğin doğal sonucu olarak, sıfır sorunla yaşayacak bir yaşam 
alanı içindeki sıfır sorunlu konut seçeneklerinin, zekice tasarlanmış, kullanım kolaylığının ve şıklığın 
mükemmel örnekleri olarak tanımlanabilecek mutfak, banyo, salon ve odaları ile günlük hayata keyif 
katacak prestijli ortak yaşam alanları, Kadıköy’ün büyük farkı olacak İstanbul 216 dünyasının, sizi 
mutluluk içinde yaşatacak yüksek standartlarıdır.

Sektörlerinin yıldızları için oluşturuldu
Üç ayrı kulede, binlerce insanın çok mutlu yaşayabilmesi için büyük bir hızla yükselmekte olanİstanbul 
216 bünyesinde yer alan ticari alanlar, Kadıköy’ün büyük farkı olan İstanbul 216 dünyasına renk 
katacak kuruluşlar için oluşturuldu.

Yaşam alanı ve ticari alan dengesini hassasiyetle düşünerek, sektörlerinin yıldızları olan markalar için 
oluşturduğumuz kısıtlı sayıdaki ticari alanlarımız, İstanbul 216 dünyasının, yıldızlar vitrini olacak… 

istanbul216.com.tr

İSTANBUL 216

İstanbul 216, İstanbul’un huzur 
deposu olan Anadolu yakasının yeni 
cazibe merkezini oluşturacak büyük 

kentsel dönüşüm çerçevesinde, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından inşaat ruhsatı alan ilk 
proje…

PROJELER
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LOKUM EVLER

Lokum Evler doğa ile iç içe olan peyzajı, 
son derece kullanışlı olan daire planları ve 
konumu itibari ile aile hayatının konforuna 
öncelik tanıyarak kurgulanmış bir proje…

Aile hayatını önemseyen projenin peyzajında 
doğa sevgisi ve vazgeçilmezliği var. Günümüz 
koşullarında metropollerde yaşayan insanlar, 
huzurlu ve dinlendirici atmosferlere gereksinim 
duyuyor. Kent yaşamının dayattığı normlar 
ve uzun zaman önce kaybedilen bahçe kültür 
ve pratikleri, Lokum Evler’de sürdürülebilir bir 
yaklaşımla yeniden kurgulanıyor, yapay doğa 
dekorlarına karşı direnen saf bahçeler, doğanın 
gizemini yansıtan kompozisyonlar ile peyzaj, 
sürekli keşfedilen uzun soluklu sosyal peyzaja 
dönüşüyor.

Lokum Evler’de ailenizin mutlu, konforlu ve 
huzurlu yaşaması için her detayın özenle 
düşünüldüğü masalsı bir hayat var. Lokum 
Evler’in sosyalleşme alanları size modern 
hayatını mahalle sıcaklığı ile sunuyor. Ailenizle 
birlikte, tabiatın manzarasına dalacağınız seyir 
terasları, yüzme havuzu, bisiklet parkurları, 
salıncaklar, çocuk parkları, çiçeklerin arasında 
yürüyüş yolları, sokaklar, meydanlar, nişler… 
Hemen yanı başında ağaçlık alanın bulunduğu 
Lokum Evler’de bol oksijen sizi bekliyor.
15 ile 19 katlı 7 blokta, farklı tiplerde 2+1 ve 3+1 
dairelerin yer aldığı Lokum Evler projesinde, 
katlarda çok sayıda daire ve birbirine bitişik daire 

duvarları yok. Sessizliğin ve sakinliğin huzuru 
var. Ayrıca, salon ve mutfaktan çıkılan 5 m² lik 
balkon, ebeveyn banyosu ve optimum kullanım 
imkânı var. Ayrıca, siz Lokum Evler’in masalsı 
güzelliklerini yaşarken, yüksek aidat derdi tadınızı 
kaçırmayacak.

Lokum Evler, İstanbul’un yeni merkezi Tuzla-
Aydınlı’da konumuyla büyük ayrıcalıklar sağlıyor. 
Sahile 8 dakika, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 
6 dakika, alışveriş merkezine 14 dakika, 
üniversiteler bölgesine 12 dakika... İhtiyaç 
duyduğunuz her yer maksimum 15 dakika.

www.lokumevler.com

PROJELER
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METSAN NEXUS
Konut, alışveriş merkezi, ofis, otel ve parklardan 
oluşan Kartal’daki Metsan Nexus projesi, modern 
mimarisi ile simge olacak.

Deniz ve ada manzaralı 36 katlı iki bina ve ortasında 19 katlı dairesel bir kuleden oluşan METSAN 
NEXUS birinci etabında; stüdyo tipi dairelerden, 6+1 dairelere kadar çeşitli daire seçenekleri mevcut.
Metsan Nexus’ta yaşayanlara, fitness merkezi, basket sahası, havuz, açık çocuk parkı gibi sosyal 
alanlara ek olarak, otel konforunda bir rezidans hayatı sağlayan konfor öğeleri de sunuluyor. 

36. kattaki Rooftop Teras, 19. kattaki Harmoni Teras ve Sky Lounge kış bahçesi Metsan Nexus 
sakinlerinin, manzaranın tadını çıkararak keyifli vakit geçirecekleri, komşularıyla bir araya 
gelebilecekleri şık ve ferah ortamlar. Bunlar dışında kapalı çocuk oyun alanı, cep sineması, 
büyükler için sosyal aktivite odası, golf simülasyon odası gibi Metsan Nexus sakinlerinin, evlerinin 
konforundan uzaklaşmadan hoş vakit geçirmelerine imkan verecek alanlar mevcut. Ayrıca 120 
m² genişliğinde yüksek tavanlı, şık dekorasyonlu davet odası da doğum günleri, özel kutlamalar, 
davetler vs için sadece Metsan Nexus sakinlerinin kullanımında. 

15. katta açık havadaki squash kortu farklı bir spor deneyimi yaşamak isteyen Metsan Nexus’luların 
hizmetinde. Kütüphane&dinlenme alanı ise evin dışında sessiz bir ortamda kafa dinlemek için ideal. 
Stüdyo ve 1+1 dairelerinde yer kaybı yaşamak istemeyenler, çamaşırhaneden faydalanabilecek. 

Üstelik, metro istasyonunun çıkışında yer alacak olan eviniz, size hiç trafik stresi yaşatmayacak. 
Metsan Nexus; Sabiha Gökçen Havaalanı’na 10 dakika mesafede, E-5’in üstünde, E-6’ya ve sahil 
yoluna 5 dakika mesafede…

www.metsannexus.com

PROJELER
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Seyr-i Adalar, şehrin kalbinde ama 
karmaşasından uzak bir ev hayatı isteyenlere çok 
özel imkanlar sunuyor. 

Modern mimarisi ve içinde barındırdıklarıyla 
apartman hayatının aslında ne kadar konforlu 
olduğunu Seyr-i Adalar ile yakından göreceksiniz.

Seyr-i Adalar’da salonunuzun manzarası hem 
etkileyici, hem de dinlendiricidir. Elinizi uzatsanız 
Adalar’a dokunacak gibi hissedersiniz. Mavinin 
alabildiğine derinliği, içinize huzur evinize mutluluk 
katar.

Teras Cafe’de, ister ailece, ister dostlarınızla 
Adalar manzarasının keyfini çıkarırken, kahvenizi 
yudumlayabilir, gündüz ayrı, gece ayrı manzarasıyla 
keyfinize keyif katabilirsiniz.

Çocuk kulübünde, yetişkinler eşliğinde, gün boyu 
çocuğunuzun sosyal faaliyetlerini geliştirecek birçok 
aktivite mevcuttur. Kitap okuma, satranç, müzik, el 
becerilerini geliştirici oyunların yanı sıra,  doğum 
günü ve özel günlere ait parti organizasyonları. 
Oyun bahçesindeki çocuğunuzu gönül rahatlığı ile 
evinizden izlerken, gözünüz arkada kalmayacak.

Seyr-i Adalar çocuklar kadar sizleri de düşünüyor. 
Bahçede yürüyüş yapıp stres atmak, yorulduğunuzda 
kamelyada oturup süs havuzu veya göletin 
dinlendirici su sesiyle huzur bulmak Seyr-i Adalar’da 
sıradan bir durum. Zinde kalmak isteyenler basketbol 
sahası, ya da fitness salonundan yararlanıp 
kendini bulacak. Vücudunu toksinlerden arındırmak 
isteyenler saunadan; satranç, bilardo, masa tenisi 
gibi çeşitli aktivitelerden keyif alanlar da hobi 
salonundan faydalanacak.

Seyr-i Adalar’da güvenliğiniz, 7/24 kameralar 
ve profesyonel güvenlik elemanlarıyla sağlanır. 
Görüntülü intercom sistemi, yangın ve duman 
alarmları ile endişelenmenin ne demek olduğunu 
hatırlamazsınız bile. Her daire için bir araçlık kapalı 
garajda yere sahip olurken, aracınızın güvenliği 
kameralarla sağlanıp, sprinkler sistemi ile yangına 
karşı korunacak, güçlü havalandırma sistemi 
sayesinde daha rahat ve temiz hava alacaksınız. 
Paratoner sistemi ile eviniz yıldırım düşmelerine 
karşı güvende olacaktır.

www.seyr-iadalar.com

SEYR-İ ADALAR
PROJELER
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Uçsuz bucaksız, panoramik bir manzara sunan 
Sky Bahçeşehir, doğanın yeşili ile gökyüzünün 
mavisini harmanlayarak her mevsimde ayrı bir 
güzellik sunuyor.

Sky Bahçeşehir, Tem Otoyolu’na 5 dk, Bahçeşehir 
Gölet’e 1,5 km, yapımı devam eden raylı sisteme 
10 dk. uzaklıkta konumlanıyor. Kanal İstanbul, 3. 
Havalimanı ve 3. Köprü gibi İstanbul’un yönünü 
değiştirecek olan büyük projelere oldukça yakın 
oluşu Sky Bahçeşehir’e stratejik anlamda da değer 
kazandırıyor. Hastane, AVM ve eğitim merkezlerinin 
hemen yanı başında olan Proje,  Bahçeşehir 
PazarTürk’ün yeni lokasyonuyla ise karşılıklı yer 
alacak.

Daire tipleri
13 bin 53 m2’lik alan üzerinde kurulan Sky 
Bahçeşehir’de 116 adet 2+1, 66 adet 3+1 ve 12 adet 
4+1 daire ile toplamda 194 tane daire bulunuyor. Sky 
Bahçeşehir, bu 3 tip daire seçeneği ile size ve sıcak 
ailenize kucak açan, herkese ve her yaşam biçimine 
uygun bir proje yapısına sahip yaşam alanı sunuyor. 
Çünkü bu proje, tasarımı ve farklı konseptiyle 
beklentilerinizi tam olarak karşılıyor, hayatınıza yeni 
sayfa açarak yaşamınıza yeni bir boyut getiriyor.
 
Zengin sosyal donatılarla keyifli bir hayat
Sinan Gayrimenkul, Sky Bahçeşehir Projesi 
kapsamında; kapalı yüzme havuzlarından çocuk oyun 
alanlarına, 7/24 güvenlikten kapalı otoparka kadar 
pek çok donatıya da yer veriyor. Projede; Sauna, 
hamam, fitness merkezi, dinlenme alanları, kapalı 
otopark,  amfi tiyatro, mini futbol sahası, basketbol 
sahası, paten ve kaykay parkurları ile dev satranç 
alanı gibi sosyal imkanlar da bulunuyor.

www.skybahcesehir.net
SKY BAHÇEŞEHİR
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Tasarım ve teknolojinin kalbi
 alldesign 2015’te atacak

19-21 Şubat 2015 tarihleri arasında 
Ford ana sponsorluğunda dördüncüsü 
gerçekleştirilecek olan alldesign Yaratıcı 
Endüstriler ve Gelişen Teknolojiler Fuarı & 
Uluslararası Tasarım Konferansları’nda geri 
sayım başladı! 

2011 yılında “Aklın gözüyle görmek” mottosuyla 
yola çıkan ve 19-21 Şubat 2015 tarihleri arasında 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenecek olan alldesign Yaratıcı 
Endüstriler ve Gelişen Teknolojiler Fuarı & 
Uluslararası Tasarım Konferansları dünyaca ünlü 
yıldız konuşmacıları ve uluslararası markaları ile 
bu yıl da çok konuşulacak.... 

Geçen yıllarda gördüğü yoğun ilginin ardından 
bu sene üç günlük bir buluşma olarak, Ford 
ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 
alldesign 2015, “yaratıcı endüstriler”in yanı 
sıra bu kez “gelişen teknolojiler” temasını da 
kapsayacak şekilde büyüyor. Her yıl tasarım 
dünyasının yerli ve yabancı gurularını sektörle 
buluşturarak İstanbul’u bir tasarım üssü haline 
getiren alldesign, yenilenen konseptiyle teknoloji 
dünyasının son trendlerini tasarım dünyası 
ile bir araya getirecek. alldesign 2015’te, bilgi 

telekomünikasyon teknolojileri, nanoteknoloji, 
akıllı malzemeler, robotik, yapay zeka teknolojileri 
başta olmak üzere, gelişen teknolojiler alanında 
dünyaca ünlü yerli ve yabancı isimler, markalar 
ve kurumlar üç gün boyunca tasarım dünyasıyla 
buluşacak. 

Tasarımın uluslararası yıldızları alldesign için 
geliyor
Tasarım dünyasından pek çok sürpriz isme ev 
sahipliği yapmaya hazırlanan alldesign, yüzyılın 
yaşayan mimarlık dehası Daniel Libeskind, 
Victoria’s Secret defilelerinin yaratıcı ismi Todd 
Thomas, Hollywood’un efsanevi prodüksiyon 
tasarımcısı Patrick Tatopoulos, marka ve mekan 
tasarımı konularında hizmet veren dünyaca ünlü 
tasarım firması Bruce Mau stüdyosunun CEO’su 
Hunter Tura ile Domus Academy ve Design 
Library’nin kurucusu Valerio Castelli gibi yıldızları 
ağırlamaya hazırlanıyor. 

Türk tasarımının öncüleri de alldesign’da
alldesign Yaratıcı Endüstriler ve Gelişen 
Teknolojiler Fuarı & Uluslararası Tasarım 
Konferansları Türk tasarımına yön veren çok 
önemli isimleri de bir araya getiriyor. Derin 
markasını dünya tasarım platformunda ön 

KONFERANS
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sıralara taşıyan Derin Sarıyer, 
Autoban’ın kurucu ortağı mimar 
ve tasarımcı Seyhan Özdemir, 
Koleksiyon markasının Tasarım ve 
Marka Direktörlüğü görevini yürüten 
Koray Malhan, farklı markalar 
için yarattığı tasarımlarla pek çok 
uluslararası ödüllün sahibi olan Can 
Yalman, teknoloji liderleri Asus ve 
Intel ile işbirliği içinde hazırladıkları 
koleksiyonla moda ve teknolojiyi 
bir araya getiren ve ‘giyilebilir 
teknoloji’ üzerine araştırmalar yapan 
ezra+tuba markasının yaratıcıları 
Ezra ve Tuba Çetin; Patricia 
Kaas, Anneke Van Giersbergen 
ve Ozzy Osbourne gibi dünyaca 
ünlü müzisyenlerin albüm kapak 
fotoğraflarını çeken, 46 dergisinin 
sahibi ve yaratıcı yönetmeni Mehmet 
Turgut ile Nurus Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve 
Nurus Design Lab bölümü yöneticisi Tasarımcı 
Renan Gökyay...

alldesign 2015’te gerçekleştirilecek olan 
Muhteşem Yüzyıl Söyleşisi’nin de izleyicilerden 
büyük ilgi görmesi bekleniyor. Söyleşide İstanbul 
Exhibitions’dan Yalçın Balcı, dizinin dekor 
tasarımlarını ve uygulamasını yapan  Zafer 
Kanyılmaz, Sanat Yönetmeni Nilüfer Ayşe 
Çamur ve Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ, 
TV endüstrisinin bu en büyük prodüksiyonlu 
dizi projesiyle ilgili merak edilenleri izleyicilerle 
paylaşacak. 

Geleceğin teknolojileri alldesign’da 
alldesign 2015, yenilenen konseptiyle Türkiye’de 
ilk kez tasarım ve teknolojiyi aynı etkinlikte bir 
araya getirecek. Etkinlik esnasında YEKON 
önderliğinde gerçekleştirilecek olan “Yaratıcılık 
ve İnovasyon” paneli , “Girişim ve Yatırımcılık” 
sohbeti ve paneli teknoloji konusunda öne 
çıkan başlıklar olacak. Etkinlik alanında ise, 
fuar ziyaretçilerine de açık olacak “Teknovasyon 
Kahve Sohbetleri’’ ve ETMK’nın organizasyonu 
ile gerçekleşecek sohbet programı yer alacak.  
Sabancı Grubu’nun teknoloji yatırım firması 
Inovent ve nanoteknoloji merkezi SUNUM, 
Birleşmiş Milletler’in özelleşmiş 17 örgütünden 
biri olan WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü), 
Oxford Üniversitesi bünyesinde kurulan İnsanlığın 
Geleceği Enstitüsü, teknoloji yatırım ağı Galata 
İş Melekleri, GF2045 projesi, IBM Türkiye, 2015 

Japonya Nanoteknoloji fuarının organizatörü 
ICS Convention Design, yaratıcı endüstrileri bir 
araya getirmek, disiplinlerarası işbirliğini teşvik 
etmek ve geliştirmek amacıyla hizmet veren 
Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği YEKON, 
Türkiye’nin önde gelen teknoparkları ve İngiltere 
Nanoteknoloji Enstitüsü (IoN), alldesign etkinlik 
alanında panelist ve konuşmacılarla temsil 
edilecek dünyaca ünlü teknoloji kurumlarından 
bazıları...

alldesign 2015’in teknoloji guruları
21. yüzyılın yaşayan en önemli 100 düşünürü 
arasında yer alan Oxford Üniversitesi İnsanlığın 
Geleceği Enstitüsü’nün kurucusu Nick Bostrom; 
insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin 
arttırılmasını temel alan “Transhümanizm” 
düşünce akımının ilk kadın teorisyeni olan ve 
insanlığın geleceğine ilişkin devrimsel nitelikte 
çalışmalarıyla tanınan Amerikalı düşünür, 
tasarımcı ve yazar Natasha Vita – More; IBM 
Türkiye, Ülke Teknolojileri Lideri ve IBM Teknoloji 
Akademisi Üyesi Kıvanç Uslu; Koç Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Profesörü 
Dr. Hakan Ürey ve tasarım ve inovasyon 
danışmanlığı firması GEDS’in kurucusu 
Gülay Özkan, Sabancı Üniversitesi tarafından 
Türkiye’nin ilk teknoloji ticarileştirme/akseleratör 
ve çekirdek fon şirketi olarak kurulan Inovent’in 
Genel Müdürü ve LES International Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Hızıroğlu üç günlük etkinlik 
boyunca teknoloji ve inovasyon dünyasındaki 
son yeniliklerden söz edecek isimler arasında yer 
alıyor. 
www.alldesignistanbul.com

KONFERANS
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Porselen karonun yıldızı
 UNICERA’da parlayacak

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve 
Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği 
(TİMDER) işbirliğiyle Tüyap tarafından 
organize edilen UNICERA Uluslararası 
Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 
24 - 28 Şubat 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 

Kendi sektöründe dünyanın en büyük ikinci fuarı 
olan ve Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve 
Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) 
işbirliğiyle bu yıl 24-28 Şubat 2015 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27. 
kez gerçekleştirilecek olan UNICERA Uluslararası 
Seramik Banyo Mutfak Fuarı, her 
yıl olduğu gibi bu sene de banyo ve 
mutfak sektöründeki yenilikleri sektörün 
profesyonelleri ve son kullanıcılarıyla 
paylaşacak. Özellikle mimarlar ve iç 
mimarlar tarafından büyük metrajlı 
projelerde sağlamlığın, dayanıklılığın, 
tasarımın ve prestijin sembolü olarak 
zemin ve duvar kaplamalarında 
tercih edilen porselen karoların, 
UNICERA’nın ilham veren zengin ürün 
çeşitliliği içerisinde yılın öne çıkan ürün 
gruplarından biri olması bekleniyor.

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Seramik 
Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği 
(SERKAP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Tahsin Yamaner, UNICERA’ya katılan ve seramik 
sektöründe hizmet veren yerli firmaların, inşaat ve 

gayrimenkul sektörlerinde son yıllarda yaşanan 
ivmelenmeyle iç pazardaki payını ve doğal taşla 
rekabet gücünü artıran porselen karoya ayrı bir 
önem vermelerini beklediklerini dile getiriyor, 
“Zengin doku, renk ve desen çeşitliliği, estetik 
görünümleri, dayanıklılıkları, sürdürülebilir ve 

ekonomik olma avantajlarıyla mimarlar 
ve iç mimarlar tarafından özellikle 
büyük metrajlı kamusal projelerde 
tercih edilen porselen karoların 
yıldızının, 2015’te de Türk seramik 
sektörünü yeni pazarlara ulaştırmayı 
ve yeni alıcılarla buluşturmayı 
hedefleyen UNICERA’da daha da 
parlayacağını düşünüyoruz. Mimarları 
ve iç mimarları, porselen karolar 
başta olmak üzere, banyo ve mutfak 
sektöründeki tüm yeniliklere hakim 
olabilmeleri için 24 - 28 Şubat tarihleri 
arasında UNICERA’ya davet ediyoruz.”
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Bu sene kapsamını genişleterek 
katılımcı ve ziyaretçilerini 11 salon ve 
98 bin m2 kapalı sergileme alanında 
buluşturmayı hedefleyen UNICERA, her 
yıl mimarlar, iç mimarlar, müteahhitler 
ve tasarımcılar başta olmak üzere 
pek çok sektör profesyonelini banyo 
ve mutfak sektörünün önde gelen 
firmaları ve ürünleriyle buluşturuyor. 
Yalnız yurtiçinden değil, yurtdışından 
da ziyaretçi akınına uğrayan UNICERA, 
katılımcılarına ve ziyaretçilerine 
Avrupa’dan Yakın Asya’ya, Rusya’dan 
Ortadoğu’ya, Afrika’dan Türkî 
Cumhuriyetlere kadar dünya çapındaki 
önemli alıcılarla tanışma ve iş birliği 
imkânı sağlıyor.

2015’te de Türk seramik sektörünü 
yeni pazarlara ulaştırmayı ve yeni 
alıcılarla buluşturmayı hedefleyen 
UNICERA, banyo ve mutfak sektörünün 
profesyonellerini 24 - 28 Şubat 2015 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde bir araya getirmek için son 
hazırlıklarını yapıyor.

KONFERANS
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Integreen, Denizli’de 5 MW Güneş Enerjisi 
Santrali Projesi’ne başlıyor

Integreen, Denizli ili Bozkurt ilçesinde 
kuracağı toplam 5 MW Güneş Enerjisi 
Santrali projesi ile ilçede bugüne kadar 
yapılmış olan en büyük yatırımlardan 
birini gerçekleştirmeyi ve üretilecek 
enerji ile ilçede yaşayanların toplam 
elektrik tüketimini karşılamayı 
amaçlıyor. 

Türkiye’de güneş enerjisi santrali konusunda 
uzman kadrosuyla çalışan ve pazarda liderlik 
konumunu hedefleyen Integreen Yenilenebilir 
Enerji Sistemleri A.Ş. Isparta’da kurmuş olduğu 
1,75 MW güneş enerjisi santralinin ardından 
Denizli ili Bozkurt ilçesinde yeni bir projeye daha 
imza atmaya hazırlanıyor. Santral için uygun 
arazi bulunmasından santralin bakım ve onarım 
aşamalarına kadar yatırımcılarına her türlü 
çözüm önerisini sunan Integreen,  Bozkurt’ta 
kurulacak Astürk Enerji, Yüksek Solar Enerji 
ve Pozitif Solar Enerji’ye ait toplam 5 MW 
Güneş Enerjisi Santrali’nin yapımına Şubat 
sonunda başlamayı Mayıs sonunda da santralin 
yapımını tamamlamayarak yatırımcılarının 
güneş enerjisinden maksimum fayda almalarını 
sağlamayı hedefliyor.  

Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş. 
Genel müdürü Ömer Özkan konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, Şimdiye kadar “Emlak Konut-Ege 
Yapı ortaklığıyla yapılan İstanbul’un gözde 
gayrimenkul projelerinden biri olan Batışehir 
Projesinin tüm çatılarına güneş elektrik sistemi 
kurarak ortak kullanım alanlarında tasarruf 

elde etmelerini sağladık. Isparta’da Aksu 
Enerji ve Ticaret A.Ş’ye; arazide 1 MWp güneş 
santrali inşa ederek hem tükettikleri elektriği 
üretmelerini hem de fazlasını satmalarına 
yardımcı olduk.Isparta’da M32S Enerji Üretim 
A.Ş firmasına 750 kWp anahtar teslim güneş 
elektrik santrali kurarak elektrik satışından gelir 
elde etmelerini sağladık. Integreen Yenilenebilir 
Enerji Sistemleri A.Ş olarak Dünya’nın sayılı 
rüzgar türbin üreticilerinden Alman Enercon 
ve Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız ortak 
çalışmanın neticesinde 900 kW rüzgar santralin 
kurulumunu 27 Aralık’ta tamamladık ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nin Dünya’nın kendi enerjisini 
rüzgarla üreten ilk kampüsü olmasını sağladık.
Ayrıca 5 MW Denizli, 5 MW Kahramanmaraş, 6 
MW Yozgat, 2 MW Kayseri,3 MW Sivas, 5 MW  
Afyon olmak üzere 2015’te 26 MW güneş santrali 
projesi tamamlamayı hedeflemekteyiz.2015 
senesi bizim için büyüme yılı olacak” dedi.
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Shell ve Türkiye Petrolleri 
Batı Karadeniz’de arama kuyusu açacak

Shell, çıkarılabilir petrol ve gaz 
kaynaklarını araştırmak üzere, 
Türkiye Petrolleri (TP) işbirliğiyle 
Batı Karadeniz’de kıyıdan yaklaşık 
100 km açıkta, 2.000 metre deniz 
suyu derinliğinde bir arama kuyusu 
açacak.  

Sondaj çalışmaları, öngörülen tarihten 
1 yıl önce, Ocak ayında başlayacak. 
Çalışmaları yapacak olan son teknoloji ile 
donatılmış sondaj gemisi, üç adet gemi ve 
iki helikopterle desteklenecek. Projede, 
kıyı tedarik üssü dâhil yaklaşık 240 kişinin 
çalışması planlanıyor.

Konu ile ilgili olarak yapılan toplantıda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız;  “Türkiye’nin 
amacı, 100. yaşını kutlayacağı 2023’te dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olmaktır. 
Ülkemizin bu hedefe ulaşmasındaki önemli 
etkenlerden biri de yerli enerji kaynaklarının 
artışı olacak. Bu anlamda enerji kaynaklarının 
geliştirilmesine katkıda bulunmak birincil 
hedeflerimiz arasında. Türkiye Petrolleri ve 
Shell arasındaki işbirliğinin olumlu sonuçlarının 
sadece enerji sektörüne değil, ülkemizin genel 
ekonomisine de katkı sağlamasını heyecanla 
bekliyoruz” diye konuştu.

Ahmet Erdem: Küresel tecrübemizi 
Türkiye’ye taşıyoruz
Türkiye Petrolleri ile ortaklaşa yürütülecek olan 
çalışmalara dair bilgi veren Shell Türkiye Ülke 
Başkanı Ahmet Erdem: ‘‘Shell, Türkiye’nin 
kalkınmasına ve enerji sektörüne 91 yıldır 
katkı sağlıyor. Ürün ve hizmet çeşitliliğimiz, 
küresel tecrübemiz, araştırma ve geliştirme 

ve inovasyona dayalı yüksek teknolojimiz ile 
ülkemiz için değer yaratmak amacıyla Shell’in 
küresel uzmanlığını Türkiye’ye getiriyoruz. 
Türkiye’nin petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 
5’i, doğal gaz ihtiyacının ise sadece yüzde 2’si 
yerli kaynaklardan karşılanıyor. Bu kuyu ile Batı 
Karadeniz’de hidrokarbon kaynaklarının olup 
olmadığı konusunda önemli bilgilere ulaşacağız. 
Türkiye, petrol ve doğal gaz alanında yerli üretimi 
daha üst seviyelere çekmeye çalıştığı için bu 
çalışmalar oldukça önemlidir. Projeye emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 
Shell ve TP’nin uyumlu ortaklığı ve özverili 
çalışmalarıyla proje 1 yıl erken başlıyor
Projenin ortak işletme anlaşmasının bir parçası 
olarak, TP’nin Barbaros Hayreddin Paşa 
gemisiyle üç boyutlu sismik veriler toplandığını 
aktaran Ahmet Erdem; Shell ve Türkiye Petrolleri 
arasındaki uyumlu ortaklık, özverili çalışma, 
düzenleyici kuruluşların ve yetkili makamların 
desteğiyle arama kuyusunun açılma tarihini 1 yıl 
erkene çekmeyi başardıklarını kaydetti. 
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Akkuyu NGS Deniz 
Hidroteknik 

ihalesine dokuz 
teklif geldi

Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından yürütülen 
“Akkuyu Nükleer Güç Santrali Deniz 
Hidroteknik Yapılarının ‘Anahtar Teslimi’ 
Projelendirilmesi ve İnşası İşi” ihalesine 
ilişkin aşamalardan biri tamamlandı. 

İhaleye ilişkin olarak şirketlerden gelen tekliflerin 
teslim süresi 15 Ocak 2015 tarihinde sona erdi.
Tekliflerin teslim süresinin bitimine kadar 
Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alan 
toplam 9 ihale katılımcısından teklif alındı.
Akkuyu Nükleer A.Ş ihale komisyonu, ihale 
katılımcılarından gelen teklifleri 16 Ocak 2015 
tarihinden itibaren değerlendirmeye başlamıştır. 
Verilen teklifler değerlendirildikten sonra ihaleyi 
kazanan katılımcı en geç 15 Şubat 2015 tarihine 
kadar belirlenecektir.  

Yeni Projeler
Dergisi Artık
 i-Pad’de

itunes.apple.com/tr/app/yeni-projeler-dergi

ENERJİ
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Mitsubishi Electric Robotundan
Teknoart Dans Şovu

Esnek dans figürlerine insan 
gibi tepki verebilen 6 eksenli 
endüstriyel robot izleyenleri 
şaşırttı.

Ülkemizde robot teknolojisi konusunu 
sahiplenmeyi hedefleyen Mitsubishi 
Electric Türkiye’nin, Doğuş Üniversitesi 
Endüstriyel Otomasyon ve Robot 
Teknolojileri Eğitim Merkezi’ne 
sağladığı desteklerden biri olan 6 
eksenli endüstriyel robot teknoart dans 
şovuyla büyüledi. Doğuş Üniversitesi 
Kontrol ve Otomasyon Kulübü ile Dans 
Kulübü tarafından hazırlanan “Robotla 
Dans” gösterisi izleyenlerden büyük 
alkış topladı. Geleceğin mühendis 
adaylarının Mitsubishi Electric robotu 
ile gerçekleştirdiği gösteride birbirinden 
farklı çok sayıda figür sergilendi. Esnek 
dans figürlerine bir insan gibi tepki 
verebilen 6 eksenli endüstriyel robot 
dans gösterisinde, iki aşk arasında 
kalmış bir gence doğru aşkı bulması 
için yardım etti.  

Mitsubishi Electric 6 Eksenli Endüstriyel Robot ile 
işler hiç olmadığı kadar kolay
6 eksenli endüstriyel robot ile ilgili bilgi veren 
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon 
İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Bizel “Dansa 
gösterdiği uyumun da bir göstergesi olarak çok 
yüksek hızlı sistemlerde kullanılabilen Mitsubishi 

Electric imzalı 6 eksenli endüstriyel robotun çift 
kol yapısı sadece hareket özgürlüğü açısından 
artı değer sağlamıyor, aynı zamanda daha fazla 
kararlılık ve çok yönlülük sunuyor. Modele bağlı 
olarak Mitsubishi Electric robotlar, 504 - 1503 
milimetre aralığında 2’den, 20 kilograma kadar 
taşıma kapasitesine sahip. RV-F serisi için çok 
dar alanlarda çalışmak hiç sorun olmadığı gibi 

robotların duvar veya tavana 
monte edilmesi de sorun 
oluşturmuyor. Tüm sistemler aynı 
kompakt CR750 robot kontrolöre 
sahip” dedi. 

Mitsubishi Electric 6 
Eksenli Robotun Diğer 
Özellikleri
• Üretkenlikte artış: ± 0,02 
mm’ye varan doğruluk ile 0,32 
saniyeye kadar çevrim süreleri. 
(Çevrim süresi: 1 kg yük, 300mm 
(Yatay) 25mm (Dikey) mesafeleri 
alınarak hesaplanan süre)
• Esnek çalışma alanı: Robotun 
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arkası dâhil 504 - 1503 mm aralığında 
küresel çalışma alanı.
• Zorlu ortamlar için koruma sınıfı: 
Standart IP67.
• Hijyen: Tüm kablolar ve pnömatik hatlar 
için dâhili kablolama, temiz oda modeli 
(ISO-seviye III) sağlanmaktadır.
• Konnektörler: Pnömatik ve elektriksel 
tutucular, Ethernet, USB, kamera 
arabirimi ve iki enkoder bağlantısı, 
standart olarak 8 adede kadar ek harici 
eksen, opsiyonel olarak G/Ç ve field bus 
genişletme kartları.
• Doğrudan Bağlantı: Ethernet üzerinden 
ASAT çalıştırma terminallerine.
• Programlama: Robot ve kontrolör dâhil 
tam bir sistem olarak veya robotun iQ 
Platform’da tam PLC fonksiyonları ile çalışması 
için PLC modülü şeklinde.
• Teach Box: Dokunmatik ekranlı tam grafik 
R56TB veya R32TB.

Mitsubishi Electric Türkiye’den 
üniversitelere robot teknolojileri 
desteği
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Mitsubishi 
Electric Türkiye işbirliği ile kurulan Doğuş 
Üniversitesi Endüstriyel Otomasyon ve Robot 
Teknolojileri Eğitim Merkezi’ne, Mitsubishi 

Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri 
tarafından laboratuvarda kullanılacak ileri 
teknoloji ürünleri, 6 eksenli endüstriyel robot, 
hareket kontrol üniteleri ve servo motorlar teslim 
edilmişti. Mitsubishi Electric Türkiye, Doğuş 
Üniversitesi’nden önce Bursa Teknik Üniversitesi 
Doğa Bilimleri Mimarlık Mühendislik Fakültesi 
bünyesindeki Robot Eğitim Merkezi’ne çok amaçlı 
bir robot hibe etti. Ayrıca 2014’ün Mayıs ayında 
8’incisi düzenlenen ve artık gelenekselleşen 
İTÜ Robot Olimpiyatları’na da (İTÜRO) “Altın 
Sponsor” olarak destek verdi. 
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Soyak’ın Akıllı Yıldızları 
Enerji Müzesi’ni ziyaret etti

Soyak’ın 33 devlet okulu 
kapsamında hayata geçirdiği 
Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Projesi’nde yer alan öğrenciler, 
Santral İstanbul Enerji Müzesini 
ziyaret etti. Öğrenciler, 
Silahtarağa Elektrik Santrali’nden 
Santral İstanbul’a kadar elektrik 
üretiminin tarihini öğrenme 
fırsatı yakaladı.  

Yaptığı her çalışmada sürdürülebilir 
yaşam yaklaşımını benimseyen Soyak’ın, 
33 devlet okulunda hayata geçirdiği 
Akıllı Yıldızlar Projesi kapsamında, Bilge Soyak 
İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Enerji Tasarrufu 
Günü etkinliği çerçevesinde enerjinin tarihine 
yolculuk yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kentsel çapta ilk elektrik santrali olan Silahtarağa 
Elektrik Santrali’ndeki elektrik üretiminin en 
önemli parçalarının yer aldığı müzeye çocuklar 
büyük ilgi gösterdi. Eğlenceli oyunlar oynama 
fırsatı da yakalayan çocuklar, bilimkurgu 
atmosferini yansıtan kontrol odası ile İstanbul’un 
farklı semtlerine elektrik dağıtımının nasıl 
gerçekleştiğini öğrenme fırsatı yakaladı. 

 
Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Projesi’ni bir memleket 
meselesi olarak gördüklerini belirten Soyak 
Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Fatma 
Çelenk; öğrencilere enerji verimliliği ile ilgili 
önemli mesajlar vererek, enerjinin eskiden 
nasıl üretildiğini ve günümüze kadar hangi 
aşamalardan geçtiğini aktardı. Fatma Çelenk, 
Bilge Soyak İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden de 
doğru ve verimli enerji kullanımı konusunda söz 
aldı. 
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Gayrimenkul Geliştirme Akademisi 
Sertifika Programları

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi ve Gayrimenkul Geliştirme Akademisi 
gayrimenkul sektöründe ihtiyaç duyulan tüm 
alanlarda genel katılıma açık ve kuruma özgü 
Sertifika Programları düzenliyor. 

Beş yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi ve Gayrimenkul Geliştirme 
Akademisi sertifika programları, seminer ve 
kurumsal eğitim ile gayrimenkul sektörüne 
yetişmiş insan kaynağı kazandırıyor. Bu 
programlar sektöre geçiş yapan profesyonellerin 
işe hızla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. 
Aynı zamanda sektör deneyimli profesyonellerin 
mesleki birikimlerini artırmalarını ve 
uzmanlaşmalarını sağlıyor. Böylece sektör 
şirketlerinin insan kaynağı ihtiyacına çözüm 
sunuyor ve şirket verimliliğini artırıyor. 
Sertifika programlarına gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları, inşaat şirketleri, emlak ofisleri, 
belediyeler, bankalar gibi sektörün farklı 
kurumlarından mimarlık, mühendislik, işletme, 
gayrimenkul değerleme, hukuk, finansman, 
iletişim gibi farklı disiplinlerden uzman ve 
yöneticilerin yanı sıra yatırımcılar, gayrimenkul 
ofis sahipleri ve arsa sahipleri katılıyor. 

Sertifika Programları hakkında Gayrimenkul 
Geliştirme Akademisi Koordinatörü Hülya 
Uğuz Yedievli şunları söyledi: 
“Programlara sektörün önemli yönetici ve 
akademisyenleri eğitmen ve konuk konuşmacı 
olarak katılıyor. Derslerde uygulamaya 
yönelik temel bilgiler, eğitmenlerin ve konuk 
konuşmacıların deneyimleriyle harmanlanarak 
ele alınıyor, katılımcılar güncel iş sorunlarını 
tartışma olanağını buluyorlar. Aynı zamanda 
derslerde ulusal ve uluslararası benchmarklar 
inceleniyor. Program içerikleri sektörün 
değişimine uygun olarak sürekli güncelleniyor. 
Katılımcılar sektör ve gayrimenkul geliştirme 
sürecine yönelik bilgi ve yetkinlik kazanıyorlar. 
Katılımcıların iş performansları ve verimlilikleri 
artıyor. Ayrıca yatırımcılar, arsa sahipleri de 
yatırımlarını yönetmek için ilgi gösteriyor. Yatırım 
değerlendirmesini daha etkin yapıyorlar.” 

Şirketlere Özgü Sertifika Programları
Gayrimenkul Geliştirme Akademisinde şirketlere 
özgü Sertifika Programları da tasarlanıyor. Önce 
şirketin eğitim ve yetkinlik analizi yapılıyor, sonra 
ihtiyaçlara odaklanılarak kurumsal hedeflere 
yönelik içerik oluşturuluyor. Böylece şirketin 
hedeflerine yönelmesi, bütçenin ve projelerin 
verimli yönetilmesi, iç iletişim güçlenmesi, satış 
ekibinin performansının artması sağlanıyor. 
Şirketlerin taleplerine göre üst yöneticilere yönelik 
eğitimler de tasarlanabiliyor.

Gayrimenkul Projelerinin fikir aşamasından, 
binaların yönetimine kadar tüm süreçlere 
yönelik sertifika programları:
Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, 
Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler 
Sertifika Programı (20-21-22 Şubat 2015, 18 
saat)
Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi Sürecinde 
Hukuk, Finansman, Değerleme ve Enerji Etkin 
Binalar Sertifika Programı  (36 saat) 
Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika 
Programı (18 saat) 
Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı 
(42 saat)

PROGRAM İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ VE 
KAYIT
Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Caddesi, Cibali 
/ İstanbul 34 083
http://www.khas.edu.tr/egitim/yasam-boyu-egitim-
merkezi/gayrimenkul-akademisi
http://www.ggaistanbul.com
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Renkli bir dünyayı keşfe çıkın!

Rasch markasının çocuk ve genç odaları için tasarladığı 
yeni duvar kağıdı koleksiyonu Kids&Teens ile renkli bir 
dünyayı keşfe çıkın…

Duvar kağıdında trendleri belirleyen Rasch markası, 
çocukların ve gençlerin canlı ve enerjik dünyasından ilham 
alarak hazırladığı yeni koleksiyonu Kids&Teens ile birbirinden 
farklı renk ve desenlerde duvar kağıdı seçenekleri sunuyor. 

Koleksiyonda kullanılan kırmızı, turuncu, mavi gibi canlı 
renkler çocuk odalarına hareketli ve enerjik bir hava katacak, 
araba, baykuş gibi hayali arkadaşlar da çocukların renkli 
hayal dünyasına eşlik ederek, onların birer süper kahramanı 
olacak… 

Özellikle pop-art temalar, jean desenler ile gençlerin stilini 
de yansıtan Kids&Teens koleksiyonu; sadece gençleri değil 
yetişkinleri de cezbedecek farklı pek çok tema sunarken, siz 
de güzel bir müziğin ritmine kapılabilir, yeni bir ülkeyi keşfe 
çıkabilir, hatta içinizdeki çocuğun sesini dinleyebilirsiniz.

Kadınlar tasarıma, erkekler fiyata bakıyor

Sur Kapı, 2014 yılı satış rakamları üzerinden yaptığı 
değerlendirme ile oluşturduğu infografik sonuçlarını açıkladı.

Çelik kapı alınırken karar veren kişi konumunda olan kadınlar, 
kapının teknik özelliklerinden ziyade, gösterişli, şık, evin dekoruna 
ve dizaynına uyan modelleri tercih ederken, erkekler ürünün 
teknik özelliklerinin yanında fiyatına ve güvenlik detaylarına 
önem veriyor. Tüketiciler ilk olarak internet sitesinde ürünlerle 
ilgili araştırma yaparken, daha sonra ürünleri showroom’da 
inceliyor. Sur Çelik Kapı Çağrı Merkezi en çok erkekler tarafından 
aranırken, en çok danıştıkları konular fiyat ve ürün teslimi oldu.

Gözde modeller; Nobel ve Alya 
Satış sıralamasında ve web trafiğinde İzmir, İstanbul ve Ankara 
başı çekerken, Sur Çelik Kapı’nın modelleri arasında projeler 
bazında Nobel ve Alya, bayiler bazındaysa Nobel Line ve PRJ -14 
tercih edildi. İstanbul, en çok bayilik talebinin geldiği şehir olarak 
öne çıktı.

YAPI DEKORASYON



YENİ PROJELER69

Bien’den kozmik banyolar

Adını  güneş sistemindeki bir yıldızdan 
alan Bien Neptün vitrifiye serisi 
banyolarınızla evrenin olağanüstü 
ahengini buluşturuyor. 

Yalın ve elegan çizgisine sahip ince 
detayların evrensel bir dille yorumlandığı 
Neptün serisi, ihtiyacı karşılayacak oranda 
su tüketme özelliğiyle tasarruf ve temizlik 
sunuyor.  Bir buz devi olarak da bilinen 
Neptün buzun 
tüm asaletini 
mekanlara 
taşıyor. Beyaz 
turuncu, siyah 
ve kobalt 
renklerinden 
oluşan vitrifiye 
ürünleri ile 
Bien, evreni 
evinize, 
evinizi evrene 
taşımanın 
yolunu 
sunuyor.

BySolvo: İster ayna, ister ütü masası

Evinizde yer işgal eden ve saklamak için fazladan 
bir alan ihtiyacı doğuran ütü masası kabusuna 
BySolvo son verdi. 

BySolvo, gözünüzde dağ gibi büyüyen ütüler ya 
da tek bir parça ütü için girdiğiniz onca zahmeti 
unutturuyor. Dekoratif olmayan görüntüsü yüzünden 
kapı arkalarına dolap diplerine saklanan ve 
gereğinden fazla yer kaplayan ütü masanızın yerine; 
BySolvo’nun eşsiz tasarımıyla ütü yapmak keyifli ve 
eğlenceli hale geliyor. 

Aşkınızı ‘Taç’landırın

TAÇ’ın Sevgililer Günü için tasarladığı Joselyn nevresim takımı, bu özel günde aşkınızı 
anlatmanın en şık yolu… 

Gül, kalp, kelebek, kuş desenleriyle bezenmiş TAÇ Joselyn nevresim takımı ile, odanızda romantik bir 
hava yaratabilirsiniz.

Sevgililer Günü’nü daha özel kılmak için, sevgilinize şık tasarımlı kutusunda Joselyn nevresim takımı 
ve beyaz gül kokuları ile odaların atmosferini değiştiren koku taşı hediye ederek, onu çok mutlu 
edebilirsiniz. 

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak sınırlı sayıda üretilen TAÇ Joselyn nevresim takımının tek ve 
çift kişilik seçenekleri mevcut.
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Linens ile hediyeniz kalpten 
olsun

Linens, Sevgililer Günü’ne özel 
nevresim takımı ve aksesuarları 
ile sevginizi paylaşmanın en 
güzel yolunu sunuyor.

Kalp ve kelebek figürleri ile 
tasarlanan Linens Sevgililer 
Günü nevresim takımı Livia, 
sevdiklerinize renkli uykular 
sunmaya hazırlanıyor. 

Homteks evinizi güzelleştirecek

Homteks, ev dekorasyonunun en önemli parçaları olan 
kumaş ve duvar kaplamaları için en doğru adres olmayı 
sürdürüyor. 

Sezonda yaprak desenleri, panolar ve strüktürlü kumaşlar 
öne çıkıyor. Trend renkler ise toprak tonları, vizonun yanında 
mor, yeşil ve sarı yine moda. Perdelik kumaşlar ve tüller ise 
bu sezon yine gösteriş ve ihtişamı yansıtıyor, altın, gümüş 
lamineli tüller zenginlik katıyor. Değişik dokuma teknikleri ile 
dokulandırılmış tül,  perdelik ve döşemelikler bu sezon evleri 
güzelleştirecek.

Evdema’dan 14 Şubat’a özel indirim

Ev Dekorasyon Mağazaları konseptiyle 
eve dair tüm ürünleri bir arada sunan 
Evdema, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel 
sunduğu ekstra yüzde 14 indirim fırsatıyla 
dikkat çekiyor. 

Kampanya, sıra dışı görünüme sahip, 
birbirinden özel tasarlanmış, evinizin farkını 
ortaya koyan, Vitale markalı aksesuar 
ürünlerini kapsıyor. 

Vitale markalı aksesuarlar, 14 Şubat 
Gecesi’nin romantizmine uygun şamdanlar, 
sevgilinizin güzelliğini yansıtacak aynalar ve 
ona sunabileceğiniz vazo, biblo, abajur gibi 
hediyelik eşya seçeneklerinden oluşuyor.
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2015 yılının dekorasyon trendleri 

Gönye Proje Tasarım, 2015 yılında ev 
dekorasyonuna hakim olması beklenen 
yeni trendleri açıkladı. 

2015’te bizleri, bir tuval gibi oluşturulan, 
tek bir malzemenin tasarımın çeşitli 
unsurlarında bütünlük içerisinde kullanıldığı 
mekanlar bekliyor. Bu stil, tasarımda güçlü 
bir minimalizm etkisi yaratıyor. Kişisel tarzı 
yansıtmak içinse, ortaya çıkan bu bütüncül 
etkiye ikonik parçalar ekleniyor. Zeminden 
tezgah ve duvarlara tüm alanlarda tek 
malzeme kullanılıyor, yataklar da duvarlarla 
bütünleşik bir anlayışla yerleştiriliyor. 

Koçtaş’tan eviniz için 
keyifli karşılama

Koçtaş’ta yer alan çeşit çeşit kapı 
önü paspasları ile evinizin havası 
girişten itibaren değişiyor. 

Çiçek deseninden, hayvan figürüne, 
modern tasarımlardan klasik desenlere 
uzanan geniş ürün alternatifleri 
arasından seçim yapabilir, evinizin 
tarzını en iyi yansıtan modele 9,99 
TL’den başlayan fiyatlarla sahip 
olabilirsiniz. Üstelik en çok tercih edilen 
modellerden biri olan Yaprak Halılı PVC 
Paspas, Ocak ayında Parolu Koçtaş 
Kart sahiplerine özel olarak 24.99 TL 
yerine 17.99 TL’den satışa sunuluyor.

Aşkın suya dokunuşu 

Uluslararası firmaların en seçkin koleksiyonlarını 
müşterileriyle buluşturan Fantasia Seramik, Fransız 
THG firmasının Petale De Cristal Baccarat serisi 
ile banyolarınıza romantik dokunuşlar getiriyor. 
Clair, Dore, Rouge, Bleu, Noir kristal renklerinin 
yirmiye yakın farklı batarya kaplama seçenekleriyle 
sunulduğu seri, aşkın suyla temasının en estetik 
örneği…
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Mitsubishi Electric’den doğa dostu çözümler 

Dünyada en çok kalite puanı alan otellerden biri olan ve adını Bizans 
dönemindeki Sirkeci Limanı’ndan alan Sirkeci Grup bünyesindeki 
Neorion Hotel’in iklimlendirme sistemi Mitsubishi Electric City Multi VRF 
Sistemleri’nin Heat Recovery (Isı Geri Kazanımlı) Serisi ile dizaynedildi. 
Böylece dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerine yılın 12 ayı 
boyunca konforlu bir ortam sunabilecek olan Neorion Hotel’de kullanılan 
HyrodanPlus iç üniteler ile sıcak su üretimi sırasında atmosfere atık gaz 
salımı da engelleniyor.

Alfemo Konsept Mağazası Beyrut’ta

Mobilya pazarının lider oyuncularından Alfemo, geçtiğimiz 
günlerde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un mobilya ticaret merkezi 
Mekalles’te çok katlı bir Alfemo Konsept Mağazası’nın açılışını 
yaptı.

İthalat açısından büyük bir pazar potansiyeline sahip olan 
Lübnan, mobilya ticaretinde de bölgede stratejik bir konumda 
bulunuyor.

Praktiker’den 4 bin ürünlük ‘Pratik’ mağaza

Türkiye’de yeniden yapılanan Praktiker, ilk ‘Praktiker Pratik’ 
mağazasını İstanbul Gayrettepe’de açtı. 300 metrekare 
büyüklüğündeki mağazada ev, bahçe ve işyeri için gereken 
4 bin farklı ürün çeşidi bulunuyor. Praktiker, 2015 yılında 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde 40 ‘Praktiker’ ve ‘Praktiker Pratik’ 
mağazası açmayı planlıyor.
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Çelik sektörünün 2014 yılı
 toplam ihracatı 17,5 milyon ton

2014 yılı boyunca yaşanan siyasi 
ve ekonomik olumsuzlukların yanı 
sıra haksız yere açılan damping 
ve koruma önlemi davaları ve DTÖ 
kurallarına aykırı ticaret yapan 
ülkelerle mücadelesini sürdüren 
Türk çelik sektörü, 2014 yılı sonunda 
hedefine ulaştı. Çelik İhracatçıları 
Birliği verilerine göre, çelik mamulleri 
ihracatı 2014 yılında miktar bazında 
17,5 milyon ton, değer bazında ise 13,2 
milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşaat 
çeliği sektörün en çok ihraç ettiği ürün 
olurken; bölgede yaşanan olumsuz 
koşullara rağmen Ortadoğu ihracat 
liderliğini sürdürdü. 

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 
2014 yılı verilerine göre; Türkiye’nin çelik ihracatı 
değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4,3 azalış ile 13 milyar 222 milyon dolar, 
miktar bazında ise yüzde 4,5 düşüş ile 17 milyon 
550 bin ton olarak gerçekleşti. 
 
Çelik sektörünün ihracatına, diğer birliklerin 
faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de 
eklendiğinde Türkiye’nin oniki aylık toplam çelik 
ihracatı; miktar bazında 18 milyon 449 bin ton; 
değer bazında ise 15 milyar 696 milyon dolara 
ulaştı.
 
2014 yılı verileri bölgeler bazında incelendiğinde; 
liderlik yüzde 19,11’lik düşüşe rağmen 6,2 milyon 
tonluk ihracat ile Ortadoğu bölgesinin olurken, 
bu bölgeyi AB ülkeleri 2,8 milyon tonla izledi. 
Ardından 2,7 milyon ton ile Kuzey Amerika 
ülkeleri ve 1,8 milyon tonla Kuzey Afrika ülkeleri 
geldi.
 
2014 yılı en çok ihraç edilen ürünler sıralaması 
ise; 7,7 milyon ton ile inşaat çeliği, 1,9 milyon 

tonla 
boru, 1,7 
milyon 
tonla 
profil ve 
yine 1,7 
milyon 
tonla 

yassı sıcak olarak 
gerçekleşti.
  
Çelik İhracatçıları 
Birliği verilerine 
göre; 2014 yılı 
Aralık ayı ihracatı 
geçen yılın aynı ayı 
ile kıyaslandığında 
değerde yüzde 
0,01 azalış ile 1 
milyar 187 milyon 
dolar, miktarda ise 
yüzde 10,44 artış 
ile 1 milyon 735 bin 
ton oldu. 
 
Çelik İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci 
çelik sektörünün 2014 yılı ihracat verileri ile ilgili 
yaptığı değerlendirmede; “2014 yılını miktar 
bazında 17,5 milyon ton, değer bazında ise 13,2 
milyar dolar direkt ihracat ile tamamladık. 2013 
yılında yaşadığımız olumsuzlukların 2014 yılında 
da sürmesi Türk çelik sektörünün zor ve sıkıntılı 
bir dönem yaşamasına sebep oldu. En önemli 
ihracat pazarlarımız arasında yer alan Ortadoğu 
ve komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar, diğer 
bazı ülkelerin ithalata karşı koruma amacıyla 
açtığı damping ve koruma önlemi soruşturmaları 
ihracatımızın gerilemesindeki en önemli faktörler. 
Ayrıca, hammadde, yarı mamul ve nihai mamul 
ihracatının tümünde dünya pazarlarına teşvikli, 
dampingli ve hatta hileli yollara başvurarak mal 
ihraç eden, DTÖ kurallarına aykırı ticaret yapan 
Çin de bizim ihraç pazarlarımızdan pay alarak bu 
gerilemede oldukça etkili oldu” dedi. 

Namık Ekinci “Tüm bu olumsuz koşullara rağmen 
çelik sektörü olarak 2014 yılını hedeflerimiz 
doğrultusunda kapattık.  2015 yılında dünya ve 
ülkemizdeki siyasi, ekonomik istikrar ve güven 
ortamının sağlanması en büyük beklentimiz. Bu 
doğrultuda 2015 yılı için miktar olarak 18 milyon 
ton, değer olarak ise 13,5 milyar dolar ihracat 
hedefi ile çalışmalarımıza başladık” diyerek 
sözlerine son verdi. 
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Andreas Zapatinas
Kleemann için tasarladı

Asansör sektörünün zirvesinde yer 
alan marka Kleemann, fütüristik 
tasarımlarıyla binalardaki dikey 
taşımacılığa yeni bir boyut kazandırdı. 
Kleemann, önde gelen otomobil 
markaları için yaptığı tasarımlarla 
dikkat çeken dünyaca ünlü endüstriyel 
tasarımcı Andreas Zapatinas imzalı 
asansör modelleri ile asansörde sınırları 
yeniden çizdi.  

Asansör sektöründe daha önce hiç yapılmamış 
bir atılım gerçekleştirmek, şaşırtıcı ve kalıcı bir iz 
bırakmak üzere dünyanın önde gelen endüstriyel 
tasarımcılarından Andreas Zapatinas ile birlikte 
çalışan Kleemann, sıra dışı tasarımlarla hedefine 
ulaştı. Kleemann Ar-Ge departmanının, Andreas 
Zapatinas önderliğinde gerçekleştirdiği 2 yıl 
süren araştırma ve geliştirme süreci sonucunda 
ortaya çıkan tasarımlar, asansörlerde kabinden 
kapıya, butondan panele birçok yenilik içeriyor. 
Zapatinas’ın doğal kıvrımlar, yaratıcı renkler ve 
fütüristik çizgiler taşıyan asansör tasarımları 
yepyeni bir deneyim vadediyor.   

Kabinlerde yuvarlak hatlar, 
çarpıcı renkler…  
Andreas Zapatinas’ın asansörlere yaptığı 
ilk dokunuşlar kabinlerin köşelerinde ve yan 
duvarlarında kendini gösteriyor. İnsanların 
asansörde kendilerini çok daha iyi hissetmeleri 
için kabin köşelerini yuvarlayarak yumuşatan 
ünlü tasarımcı, yine yolcuların kabinde ihtiyaç 
duydukları boşlukları artırmak üzere yan 
duvarlarda kavisler oluşturuyor. Bu kavis ve 
kıvrımlar, çarpıcı tonlarla birleşiyor. Böylece 
insanlar kendilerini renk büyüsü içinde 
hissediyor. Bir başka tasarımda ise Zapatinas, 
daha akıcı görünüme sahip farklı bir yorum 
ortaya koyuyor. İnsanların yolculuk süresince 
rahatlıkla yaslanabilecekleri bir form geliştiren 
tasarımcı, bu tasarımla güven hissi oluşturmayı 
hedefliyor.  
 
İnovatif kapı, buton ve butonyer 
tasarımları…  
Andreas Zapatinas, sadece kabinleri yeniden 
yorumlamakla yetinmiyor. Kapı ve butonlara da 
yaratıcılık getiriyor. Zapatinas kapılarda yaptığı 

değişiklikleri “Tasarladığımız asansörlerin kapıları, 
kendini gösteren kapılar olmalıydı. Böylece 
kapıların yorumunu değiştirdik ve modern tasarım 
duygusu veren kapılar yarattık. Sonra sıra 
butonlara geldi. Tasarımlara bütünüyle uyumlu 
butonlar ve kavislerden oluşan kabin butonyerleri 
geliştirdik. Butonyerlerde kullandığımız tüm 
elementlerin kullanıcıya rahatlık hissi verecek 
geçişlere sahip olmasını sağladık.” sözleriyle 
anlatıyor. Zapatinas, Kleemann için geliştirdiği 
tasarımları ise şöyle yorumluyor: “Kabine 
girildiği andan itibaren farklı formların ve kavisli 
yüzeylerin sunulması insanlara olağanüstü 
bir deneyim yaşatıyor. Her şeyden önce, bu 
tasarımlar yepyeni bir his yaratıyor. Tüm bu 
özellikler asansörlere daha önce hiç sahip 
olmadıkları bir karakter kazandırıyor.”   
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Dila Gökalp Architects’ten
çağdaş ve dinamik hukuk ofisi

Dila Gökalp Architects tarafından 
tasarlanan PAE Law Office’de 
hukuktaki rasyonellik ve mahremiyet 
unsurlarından yola çıkılarak geliştirilen 
tasarım anlayışı, akışkan mekan 
kurgusu ve çağdaş detaylarla bir araya 
getirilerek, şeffaflık ve görünürlük 
ilkeleriyle yeniden yorumlanmış.

Mimari ve iç mimari tasarımların yanı sıra, 
disiplinlerarası yaklaşımlarla ürettiği projeleriyle 
tanınan Dila Gökalp Architects, PAE Law 
Office’in genç ve dinamik altyapısını modern 
bir anlayışla kurgulayarak, bir hukuk bürosunun 
iç mimari tasarımına aktarmış. Maya Meridien 
Tower’da konumlanan PAE Law Office’de, 
birimlerin birbiriyle olan ilişkileri günümüz çalışma 
mekanlarına uygun olacak şekilde yorumlanarak, 
ciddiyet, innovasyon ve dinamizmi bir arada 
barındıran bir tasarım konseptiyle vurgulanmış.
Mekanları Anlamlandıran Modern Detaylar
Dila Gökalp Architects, PAE Law Office’in 
tasarımında üç ayrı mekan stratejisi üzerine 
yoğunlaşmış ve iç mekanın tüm öğelerini 
kurgularken bu stratejiler üzerinden fikirler 
geliştirmiş. İlk olarak giriş, karşılama ve toplantı 
birimleri bir arada ele alınırken, ikinci olarak açık 

ve kapalı 
çalışma 
birimleri ve 
son olarak da 
fotokopi, faks 
ve mutfak gibi 
ofis hizmet 
birimleri, 
fonksiyonların 
birbiriyle olan 
ilişkileri de 
baz alınarak 
mekanlara 
entegre 
edilmeye çalışılmış. Birinci ve ikinci birimler 
arasında kayar kapı kullanılarak oluşturulan 
mahremiyet, istenildiğinde iki bölümün de tek bir 
hacim gibi çalışmasına olanak sağlayacak şekilde 
tasarlanmış.

PAE Law Office’in tasarımında, mekanların 
niteliklerini de destekleyecek malzemeler özenle 
seçilmiş ve uygulanmış. Brüt beton yüzeylerle 
hukuk bürosunun sahip olduğu çağdaş duruş ön 
plana çıkarılırken, ahşabın kullanılmasıyla da 
güven ve otorite hissi güçlendirilmiş. Dila Gökalp 
Architects’in neredeyse imzası haline gelen bir 

unsur olan metal sac 
malzeme kullanımı, diğer 
tüm malzeme seçimleriyle 
birlikte PAE Law Office’te 
dinamik ve inovatif bir 
iç mekan yaratılmasına 
yardımcı olmuş.

Dekoratif öğeler olarak 
kullanılan vintage 
objeler, modern Türk 
ressamlarının tabloları ve 
harita gravürleriyle daha 
bütüncül bir tasarıma 
sahip olan PAE Law 
Office’in tasarımında 
kullanılan tüm ahşap 
ve metal detaylar Dila 
Gökalp Architects 
tarafından tasarlanmış. 
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KAYNAKLARI 
ZİRVESİ
11-12 Şubat
Lütfi Kırdar
insankaynaklarizirvesi.
com

ACE OF M.I.C.E. 
EXHIBITION
26-28 Şubat 
İstanbul Kongre 
Merkezi
www.ameistanbul.com

ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 12-15 Şubat TÜYAP www.win-fair.com
İSKELE KALIP FUARI 12-15 Şubat / İFM scafformexpo.com
BETON İSTANBUL 2015 19-21 Şubat / İFM www.betonfuari.com

ROLLEXPO
TURKEY
12-15 Şubat İFM
www.rollexpoturkey.com

* Doğu Hollanda Enerji Sektörü’nün Genel Yapısı, Yatırım ve İş Fırsatları Semineri 5 Şubat / İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok Çarşı 1. Kat, WT 
Club, 0212 468 52 36

* Bursa Kentsel Dönüşüm Zirvesi, 7 Şubat’ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde…

* Rönesans Holding’in yaratıcı ve özgün fikirlere sahip üniversiteli gençleri sektöre kazandırmak amacıyla, “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” çağrısıyla 
düzenlediği yarışmada, projelerin son teslim tarihi 13 Şubat… www.ronesans.com/yarisma

* Dumankaya İnşaat ve Al Mazaya Grup stratejik işbirliği anlaşması basın toplantısı, 18 Şubat’ta Çırağan Sarayı’nda... 

* Soyak’ın İzmir’deki dev projesi Siesta’nın içerisinde yer alan Siesta Meydan Alışveriş Merkezi, Şubat ayında açılıyor.

* Rahmi M. Koç Müzesi, oyuncak, koleksiyon objesi, hobi malzemesi ve vitrin süsü olarak kullanılan minyatür evlerden oluşan ‘Hayallerle Dolu Küçük 
Evler’ sergisine 16 Haziran 2015’e kadar ev sahipliği yapıyor.

* Sinan Gayrimenkul’ün yeni projesi Sky Bahçeşehir, Şubat ayı içerisinde düzenlenecek lansmanın ardından satışa sunulacak.

* Evko İnşaat Grubu tarafından Maltepe’de inşa edilen Marmaroom Projesi’nde Şubat ayının ortalarından itibaren daire teslimleri kademeli olarak 
başlayacak.

İSTANBUL 
MOBİLYA FUARI
27 Ocak-1 Şubat 
CNR Expo

ismob.com.tr
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ALLDESIGN
İSTANBUL 2015
19-21 Şubat
Lütfi Kırdar
www.alldesignistanbul.
com

UNICERA
İSTANBUL
24-28 Şubat  
TÜYAP

www.unicera.com.tr

BUNLAR DA VAR...

ETKİNLİK TAKVİMİ
PAZARTESİ ÇARŞAMBA PERŞEMBESALI CUMA CUMARTESİ PAZAR


