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Yönetmen’den  

Kentsel Dönüşüm Meydan Muharebesi

Getirdiği karla iştah kabartan inşaat sektörünün, kentsel dönüşümle 
mücadelesi ne durumda?

6306 sayılı yasanın 1. maddesi aynen şu şekilde: 
“Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile 
bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa 
ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına 
uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil 
etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere 
dair usul ve esasları belirlemektir.” Temel çıkış 
noktası can kurtarmak olan ve genel olarak kentsel 
dönüşüm yasası olarak bilinen “Afet riski altındaki 
alanların dönüştürülmesi hakkında kanun” artık 
rantsal gelir kapısı olarak algılanmaya başladı.  

Memur, işçi, esnaf nasıl para kazanmak ve geçimini sağlamak için 
çalışıyorsa müteahhitler de aynı sebeple çalışıyor.  Her sektörün 
getirdiği avantajlar olduğu gibi dezavantajları da var. Nitekim Türkiye’nin 
lokomotif sektörü inşaat bu kadar göz önünde olunca ve yalnız sağladığı 
avantajlar düşünülünce, ister istemez taliplisi de çok oluyor. Buradaki en 
büyük avantajın yüksek olduğu düşünülen kar marjı olduğu aşikar. Peki 
gerçekten öyle mi?

Düşünün ki, risk altına bulunan bir binanız var. Biliyorsunuz ki, eviniz 
değerli bir konumda ancak maddi imkanınız mülkünüzü yeniden 
yaptırmaya yeterli değil. Nitekim çözüm arayışına giriyorsunuz ve bir 
müteahhit size eskimiş, deprem riski altında bulunan binanızı yıkıp 
yerine sağlam, daha modern ve daha değerli bir mülk vermeyi taahhüt 
ediyor. Bulunduğunuz bölgeye göre belli bir emsal artışı hakkınız da var 
ama bugün 100 m2’de otururken, artık 90 m2’de oturacaksınız. O zaman 
neden yaptırayım ki, evim daha da küçülecek diyorsunuz ve verdiğiniz 
kadarını almak istiyorsunuz. Hadi bir de olaya müteahhit yönünden 
bakalım.  Binayı yıkacaksınız, tüm resmi işlemler yapılacak, yeni deprem 
yönetmeliğine uygun kaliteli malzeme ve çalışanların güvenliği göz önüne 
alınarak bir program yapacaksınız. Maliyet ve kar hesaplaması yapıp 
belki yalnız 1 daire için işe talip olacaksınız. Üstelik bu süreç ortalama 
1-1,5 yıl sürecek. Diğer pek çok sektör uzun vadeli bile olsa işlerini 
çevirirken siz inşaata devam edip taahhüt ettiğinizi bitireceksiniz.  Yani 
nerdeyse tüm riski satın alacaksınız. 

Bugün artık gördük ki inşaat öyle dışardan göründüğü kadar kolay 
değilmiş. Ciddi bir tecrübe, iş takibi ve planlama gerektiriyormuş. Yani 
sırf birkaç metrekare daha fazla veriyor diye tecrübe ve finansal yeterliliği 
belli olmayan bir müteahhitle anlaşmak belki de sahip olduğunuz evin 
tamamını riske atmak anlamına gelebilir.  

İster ada ya da parsel bazında olsun, ister tek bir bina yenileme için olsun 
doğru firmaya karar vermek kritik nokta. Yıllar boyunca didinip aldığınız 
evin tabii ki değerini koruması çok önemli ama Kentsel Dönüşümün 
çıkış noktasını unutmamak gerekiyor; çatısı altında yaşadığımız riskli 
alan ya da binanın bir an evvel güvenli, sağlıklı depreme karşı dayanaklı 
bir duruma getirilmesi... Bunu 2-3 m2 alan için riske atmaya değmez. 

Sevgilerimle,

Osman Cihad Esen
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NEDE
N

 DÖNÜ
ŞEMİYOR?

İstanbul denilince aklınıza ne geliyor? Boğaziçi, Sultanahmet, Kız 
Kulesi… ya da ülkemize gelen yabancılara ezberletilen klasik cevap, 
şiş kebap, rakı, baklava! Benim aklıma İstanbul deyince büyük bir 
şantiye alanı geliyor. Tatil günleri bile bitmeyen inşaat sesleri, hafriyat 
kamyonlarının kilitlediği trafik, bozulan kaldırımlar yüzünden yolda 
yürüyemeyişim, yazın toz, kışın çamur…

Ama asıl unutmamamız gereken şey, bundan 16 yıl öncesi. Daha açık 
bir tarih vermek gerekirse 17 Ağustos 1999! Zaman zaman kendini 
hatırlatan ama aslında hayatımızdan asla çıkarmamamız gereken... 
İşte deprem gerçeğini kabullendiğimizde, o depremde kağıt gibi 
yıkılan binaları göz önüne getirdiğimizde evlerimizin, işyerlerimizin, 
çocuklarımızın okullarının, hastanelerin bir an önce yenilenmesini 
istiyoruz. İstiyoruz ama kentsel dönüşüm süreci neden bu kadar sancılı, 
neyi paylaşamıyoruz?

Seda Gür

Buğra Karip, 
Arşiv

DOSYA
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Kentsel dönüşüme önyargılı bakılıyor
Kentsel dönüşüm denildiğinde akla gelen ilk 
yer olan Kadıköy Fikirtepe’de öylesine sıkıntılı 
bir süreç yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor 
ki, kentsel dönüşüme karşı ciddi bir önyargı 
oluştu. Bir metrekarelik alan için istenen yüz 
binlerce lira, imza toplayıp ortadan kaybolan 
sözde yatırımcılar, planların sürekli değişmesi... 
Peki olayın tarafları ne diyor? Kentsel dönüşüm 
dosyası için tüm taraflar ile görüştük, yapılan 
kongrelerde görüşlerini dinledik. Hatta 
Fikirtepe’de çalışmak istemeyen yatırımcılara da 
sorduk nedenlerini... Burada taraf olunacak tek 
bir nokta var; o da deprem gerçeğini unutmadan, 
çürük yapı stoğunu bir an 
önce bitirmemiz gerektiği 
gerçeği... 

Fikirtepe dediğimiz alan 
küçük bir yer değil aslında. 
Fikirtepe, Eğitim, Dumlupınar 
ve Merdivenköy mahallelerini 
kapsayan, Göztepe’den Kadıköy merkeze uzanan 
alanda, minibüs caddesi ile E-5 arasında kalan 
bölge. Alanın büyüklüğü 1 milyon 341 bin 758,59 
metrekare. 

Fikirtepeliler: Zengin olmuştuk,
öyle kandırıldık
Fikirtepe’nin dönüşümüyle ilgili ilk sinyal Ekim 
2010’da geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Fikirtepe’den başlayarak 
bir kentsel dönüşüm hareketi başlattıklarını 
açıkladı. Ocak 2011’de yüzde 10 ile 80 arasında 
imar artışı kararı Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’nden geçti. 

Fikirtepe, gelir düzeyi yüksek olmayan kesimin 
ağırlıkta olduğu 
bir bölge. Bu 
nedenle ilk 
anda, Fikirtepe 
halkının başına 
talih kuşu 
konmuş gibi 
bir düşünce 
oluştu. FİDEM 
(Fikirtepe 
Dumlupınar 
Eğitim 
Merdivenköy 
Mahalleleri 

Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği) Başkanı 
Ercüment Oruç, ilk başta kendilerinin de böyle 
düşündüğünü söylüyor, “İlk günlerde öyleydi, 
doğru, talih kuşu konmuştu, zengin olmuştuk, 
öyle kandırıldık. Bu yeni bir süreç, Türkiye’de 
ilk defa gerçekleşen bir olay. Belediye acemi, 
vatandaş, müteahhit, Bakanlık acemi. Bu acemilik 
içinde doğruyu bulmaya çalışırken mağdur olduk, 
işin doğrusu bu. Bir taraftan inşaatlar yapılırken 
bir taraftan imzası bitmediği için yapılmayan 
yerlerden dolayı Fikirtepe’nin yaklaşık yüzde 
90’ı hem sosyal hem de maddi anlamda mağdur 
durumda. Fikirtepe, memur ve işçi kesiminin 
yoğun olduğu bir yer. Yaklaşık yüzde 70’i kirayla 

geçinen bir halk. Kentsel 
dönüşümden dolayı ortada 
kiracı kalmadı, doğal olarak 
kiracılar başka yerlere 
taşındı. Buraların bir an önce 
biteceğini düşünen halk 
bir şey olmadığını görünce 
evlerini önüne gelene kiraya 

vermeye başladı. Biliyorsunuz doğru dürüst 
aileler gelip böyle yerlerde kirada oturmaz. 
Nerede kanunsuz insanlar varsa onlar oturuyor. 
Kiralar 50 lira, 100 lira, vatandaş artık canından 
bezdiği, geçinemediği için bu paralara evlerini 
kiraya veriyor. Dolayısıyla buradaki halk son 
derece mağdur.”

Kira yardımı, gelir kapısı!
Fikirtepeliler içerisinde kira yardımı alarak başka 
yerlere taşınan çok sayıda kişi de var. Onların 
açısından bir sorun görünmüyor. Sevgili Yapı 
Proje Geliştirme Koordinatörü Rıfat Doğan, 
kira yardımı alan bazı kişilerin bunu bir gelir 
kapısı olarak gördüğünü söylüyor, “Bizim 4+1 
dediğimiz ev orada altı daireye eşit olabiliyor. 55 
metrekarelik salon, orada iki daire, üzerine iki 
kat çekilmiş, iki daire de orası, üstüne dubleks 
çekilmiş bir buçuk daire de orası. Bu kişi kira 
yardımı olarak altı daire parası alabiliyor, sonuçta 
hepsi ayrı daire, ayrı ayrı girişleri var. Alınan kira 
yardımı 5 bin, 6 bini buluyor. Bir inşaat 24-36 ay 
sürüyor. Bunu ciddi bir gelir kapısı olarak görenler 
olabiliyor. Adam dua eder inşaat bitmesin diye!”

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Nuhoğlu da, üç yıl içerisinde ödedikleri 
kiraların, sırtlarında kaldırılamayacak bir kambur 
boyutunda ortaya çıktığından yakınıyor. Peki 
ne oldu da, süreçler bu kadar uzadı, inşaatlar 
başlamadan Fikirtepeliler evlerinden taşındı, 
yatırımcılar yüzlerce kişiye kira ödemeye başladı?

6306
Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun

FİDEM Başkanı Ercüment Oruç



YENİ PROJELER7
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3 metrekareye 2 milyon TL!
Özel proje alanı olarak başlayıp Kasım 2012’de 
kentsel dönüşüm alanına dönüştürülen ve bu 
projede pilot bölge seçilen Fikirtepe’de sıkıntılar, 
ilk bu tarihlerde su yüzüne çıkmaya başladı. Çok 
az metrekarelere sahip olanların daire, dükkan 
vs. istemesi, bu durumun diğer hak sahiplerini 
rahatsız etmesi, müteahhitlerin zor durumda 
kalmasından dolayı, uzlaşmaya yanaşmayan 
arsa sahiplerine verilen emsal inşaat hakkı 0,45’e 
düşürüldü. Bu şekilde ‘çantacı’ denilen kişilerin 
de bölgeden temizlenmesi hedeflendi. Vartaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Barata, “3 
metrekare yere 2 milyon TL’ler istendiğini hepiniz 
basından okumuşsunuzdur, onları biz bire bir 
yaşadık diyerek” bu sürecin zorluklarından 
bahsediyor.

Kira ödemeyen yatırımcılar süreci 
nasıl yürüttü?
Sevgili Yapı, kira yardımı yapmadığı ve bu 
süreçte şehir içi projelerini de sürdürdüğü için 
süreci daha az hasarla atlatmış görünüyor. Şu 
anda Fikirtepe’de iki yapı adasında çalışan 
firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Akın Sevgili, 
kira ödemeden süreci nasıl yürüttüklerini şöyle 
anlatıyor, “Fikirtepe sürecinde bizi en çok 
zorlayan, yetki sahibi makamların değişmesi 

oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu planın 
reddedilmesi ve yetkinin bakanlığa geçmesi 
firmaları ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Çok kısa 
sürede imzalarını tamamlayıp temel atmaya 
hazırlanan, imzaların tamamını almak için belki 
bonus dağıtan, yüksek oran veren firmalar, 
sürecin üç yıla yayılmasıyla birlikte büyük 
zorluklar yaşadı çünkü bu plan değişikliklerine 
bağlı olarak yetkili kurumlar ruhsat veremedi, 
firmalar yatırım yapmalarına rağmen projelerine 
başlayamadı. Bu çok büyük bir külfet oldu. 
Finansmandan çalışan motivasyonuna kadar 
bütün planlar şaştı. Bizim avantajımız şu 
olabilir, Fikirtepe ile birlikte şehir içi projelerimizi 
de yürüttük. 40 yıldır devam eden bir firma 
olduğumuz için -ve bu süreçte ülke ekonomik 
krizler vs. atlattığından- sağlam basmayı 
seviyoruz. Ruhsat almadan arsa sahiplerimizi 
kesinlikle çıkartmama öngörüsünde bulunmuştuk. 
Bugün de doğru yaptığımızı görüyoruz zaten. 
Bu süre zarfında plan değişikliklerinden dolayı 
çok şey kaybettik aslında ama bugün hala 
Fikirtepe’ye sempatik bakabiliyorsak, bunda kira 
ödememiş olmamızın etkisi büyüktür. Müteahhitin 
düşeceği zorlukları gözetmek yerine dönemsel 
kazançları ön planda tutup tapu sorunları olduğu 
dönemde dahi, bizi çıkarın artık diyen arsa 
sahipleri de oldu. Projeye başlayamıyorum daha, 
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neden çıkartayım! 
O kiraların 
aslında bir hak 
mahrumiyeti 
yani evlerini 
yıkmamızdan 
doğan bir hak 
olduğu unutuldu 
ve gelir kapısı 
olarak algılandı.”

Fikirtepe’deki 
kentsel 
dönüşümde 
olmayan, buna 
karşılık İstanbul’un 
çeşitli ilçelerinden 
Adana’ya kadar 
birçok bölgede 
çalışmalarını 
sürdüren 
Sampaş’ın Genel 
Koordinatörü 
Selçuk Ilıkcan 
da, süreç 

belli bir noktaya gelmeden hiçbir taahhüte 
girmediklerini söylüyor, “Alansal dönüşüme 
inanan bir grup olarak şunu söylüyoruz, alanı 
doğru seçelim. Planlama, fizibilite netleşsin, 
uzlaşı belli bir olgunluğa gelsin 3’te 2’yi geçtikten 
sonra kamulaştırma süreci başlasın, her şey 
tamamlandığında yıkıma geçilsin. Yıkıldığında 
herkes ne yapılacağını, neye uzlaştığını, nasıl 
bir çevreye geleceğini bilsin, aksi halde sorunlar 
baş gösteriyor. Özellikle finansal yükümlülükler… 
Binanın yıkılması, iki sene, üç sene kira yükü 
verilmesi, yatırımın fizibilitesinin kalmaması, 

yatırımcıların isyan etmesi bir yana, alanın metruk 
bir hale dönüşmesi de önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu metodoloji bize doğru 
gelmiyor, pratik de bunu ispatlıyor gibi. Biz o 
yüzden hiçbir zaman, uzlaştığımız binayı hemen 
yıkacağız gibi bir taahhüte girmiyor, tam aksine 
dönüşüm planı onaylanmadan bu anlamda hiçbir 
şey yapmıyoruz.”

Vatandaş müteahhitlere niçin 
güvenmiyor?
“Vatandaş tabii korkuyor ve çok haklılar. Hayatları 
boyunca elde ettikleri tek varlık, belki de o ev. 
Gecekondu da olsa, onlara ifade ettiği değer, 
bize ifade ettiği değerden çok daha yüksek” 
diyor Sampaş Yönetim Kurulu Başkanı Şekip 
Karakaya. Gerçekten de, sürecin uzamasındaki 
ana etkenlerden biri, vatandaşların müteahhitlere 
güvenmemesi. İşi almak için vadedilenlerin 
gerçekleşmemesi, başlayamayan inşaatlar, 
ortalıkta imza toplayan çantacılar ve uzlaşmaya 
gidilemeyen ev sahiplerine yapılan farklı 
sözleşmeler Fikirtepelileri kentsel dönüşümden 
soğutmuş durumda. FİDEM Başkanı Ercüment 
Oruç müteahhitlere olan güvensizliğin, sorunu 
bu noktaya getirdiği görüşünde, “Dört yıl önce 
50 müteahhitle başladık, şimdi 30’a düştü bu 
sayı. Bazı kurnaz müteahhitler buraya gelip yer 
topladılar, imza aldılar, vatandaşların tapularına 
şerh koydurdular. Sonra da burayı yapacak 
durumda olmadıkları ortaya çıktı. Bunları 
başkalarına satmaya kalktılar. Tabii böyle olunca 
birçok insan firmalara güvenmiyor, imza atmıyor.”

Ercüment Oruç imza atmayanların bir kısmının 
gerçekten haklı olduğunu ancak büyük bir 
kısmının da ekstra şeyler beklediği için sürecin 
yavaşladığını söylüyor. Bir metrekare alanı 
olanların bir daire istemesi, yüksek kira yardımı 
talebi gibi... Bu noktada başka bir sorun daha 
ortaya çıkıyor. Fikirtepeliler bazı müteahhitlerin 
anlaşmaya gitmeyenler için farklı sözleşmeler 
hazırladığını, sorunun çözülmesi için ekstra 
haklar tanındığını iddia ediyor. Bu durum da, 
kendilerine sunulan ilk şartlara imza atmış kişileri 
rahatsız ediyor. Öyle ki imza atanlar içinde, ‘farklı 
anlaşma görürsem imzamı geri çekerim’ diyenler 
de var. Bir kısımsa, ‘isteyen istediğini alsın, yeter 

Sampaş Genel Koordinatörü
Selçuk Ilıkcan

11 milyon 62 bin 514,83 m2 

İstanbul’da riskli ilan 
edilen alan

Kentsel dönüşüm
demirden leblebi

Ömer Faruk Barata: Kentsel 
dönüşüme başından beri demir 

leblebi diyorum. Çiğneyip lokmasını 
yutanlara helal olsun. Biz Mart 2011’de 

Fikirtepe’de kentsel dönüşüme başladık, 
48 ay çok sancılı bir süreç oldu. Bunu 

kolaylaştırmamız lazım. Hak sahipleriyle 
müteahhitlerin bu meseleyi çözmesi 

mümkün değil. Bu işin bir tarafında kamu 
olmalı, vatandaş yerini verirken müteahhite 
güvenmeli. Müteahhiti kim test edecek? O 

da kamuya düşüyor.
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ki evlerimiz bir an önce yapılsın’ diyerek sürecin 
kendilerini ne kadar yıprattığını ifade ediyor.

Akla hayale sığmayacak
teklifler yapılıyor
Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve AYİD 
(Anadolu Yakası Müteahhitleri Derneği) Yönetim 
Kurulu Üyesi İrfan Aydoğan, kat maliklerinin 
firmaları çok iyi araştırmalarını öneriyor, “Kat 
maliklerinin tedirgin olması gayet doğal. Çünkü 
bu alanda hiç tecrübesi olmayan bazı sermaye 
sahipleri inşaatçı olmaya karar verip bu alana 
girmek amacıyla hesapsız kitapsız, akla hayale 
sığmayacak tekliflerle kat maliklerine gidiyor. 
Fakat bir firmanın çok büyük bir sermayeye 
sahip olması, o firmanın inşaatı da en iyi şekilde 
yapacağı anlamına gelmez. Bu yüzden biz 
kat maliklerine onlara teklif veren firmaları iyi 
araştırmalarını öneriyoruz. Yani bu firmaların 
bankalar nezdindeki güvenirlikleri ne, işçi 
ücretlerini zamanında ve tam ödüyorlar mı, 
mal aldıkları firmalarla ilişkileri nasıl? Tüm 
bu soruların cevapları için kat malikleri, bir 
avukattan, mimar-mühendisten yardım alabilirler.

Önüne gelen müteahhit oldu
Fikirtepe’nin ilk kentsel projesi olan, Anka 
Yapı’nın Evim Kadıköy projesinin mimarı 
olan Ahmet Erkurtoğlu da, “Her önüne gelen 
müteahhit oldu. Belediyelerde iş takibi yapanlar 
bile müteahhitliğe başlamış. Biz bunca senelik 
mimarız, müteahhitliği beceremedik. Rekabetin 
olması güzel ama herkesin inşaata yönelmesi 
yanlış. Geçtiğimiz günlerde bir tekstilciyle 
görüştük, inşaat işine gireceğim diyor. Bu nereye 
kadar gidecek, Anadolu’daki bütün inşaatçılar 
İstanbul’a geliyor neredeyse. Bir firma tüm 
apartman sahiplerini almış, Malatya’ya götürüyor, 
orada ağırlıyor, yaptığı inşaatları gösteriyor. 
Ben burada çok biliniyorum ama İstanbul’da 
beni kimse tanımıyor hesabı, gelin görün beni! 
Malatya, Konya, Kayseri, Bursa, Samsun... 
Trabzon ve Rize’yi saymıyorum zaten. Kente 
yüklenilmesi bir yana, bu kadar daireyi kime 
satacağız” diyor. 

Aramızdaki çöpleri ayıklayamıyoruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlı ise, 
müteahhitlik mesleğinin standartları 
belirlenmediği sürece sorunun devam edeceği 
görüşünde, “İnşaat sektörü adına ben gelecekten 
umutluyum. Sektörün daha ileriye gidebilmesi 
için yapısal adımların da atılmasın ihtiyaç 

olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Atmamız 
gereken ilk adım, Türkiye için kritik bir öneme 
sahip olan müteahhitlik mesleğinin standartlarının 
ortaya konulmasıdır. Kentsel dönüşümden 
bahsediyoruz. Eskiyen, standartlara uymayan 
üstyapılarımızı yeniliyoruz ama maalesef kimlerin 
müteahhitlik yapabileceğini, bu işin standartlarının 
neler olduğunu hala bilmiyoruz. Aramızdaki 
çöpleri ayıklayamıyoruz ve bunun vebalini de 
sektör olarak hep beraber çekiyoruz. 

3’te 2 bir yana, yüzde 99 imzalar
bile bekliyor
Fikirtepe’de hak sahipleri ile müteahhitler 
arasındaki anlaşmazlığın sembolü, yıkımın 
ortasında tek başına kalan Alaattin Demirel’in evi 

Talepler metrekare ve TL üzerine
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel 
Müdürü Vedad Gürgen: Bu projenin çıkış 
noktasında 1999’da yaşadığımız o felaket var. 
Van depremi ise bıçağın kemiğe dayanması. 
Son nokta burası ki baktığınız zaman Van 
depremi bu kadar fazla etkinin olacağı 
büyüklükte bir deprem değildi.. 

Ama nedense kentsel dönüşüm konusunda 
bana gelen taleplerin yüzde 99’u ya 
metrekareyle bitiyor ya TL ile… Dolar ve euro ile 
bitenler de var ama genel ekseriyet metrekare 
ve TL. Hani biz 99’a göre dönüştürüyorduk. 
99’da bizim bu kadar insanımızı toprağa 
vermemizin gerekçesi parasal eksiklik 
miydi yoksa insanların metrekarelerinin az 
olmalarından dolayı mı biz onları iki metrekare 
toprağın içine gömdük! Şimdi bunları dürüstçe 
masaya tekrardan yatırmamız lazım. Metrekare 
ve TL çıkmazı içine girdiğimizde bu dönüşümü 
nasıl gerçekleştireceğiz?
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oldu. Bu sembol ismin ortaya çıkmasıyla 3’te 2’yi 
konuşmaya başladık. Buna göre inşaat şirketleri 
mülk sahiplerinin 3’te 2’si ile anlaşma sağlarsa, 
anlaşma sağlanamayan mülk sahiplerinin yerleri 
için acele kamulaştırma yapılabilecekti. Peki bu 
ne kadar uygulanabildi? Ercüment Oruç, yasanın 
tam manasıyla uygulanamadığını söylüyor, 
“Yüzde 98-99 imzası biten adalar var. 500 
malikli bir yer düşünün, bir kişiyi bekliyor. Devlet 
burayı kamulaştıramıyor. Mahkeme işin içine 
girerse süreç daha da uzuyor, zaten mahkemeye 
gidebilmek için de önce bürokratik işlemleri 
geçmeniz lazım. Bu arada adanın tamamından 
imza alamadığı için tapuyu çıkartamayan 
müteahhit işe başlayamıyor. Bu işten herkes 
mağdur.” Karşılaştığımız başka bir Fikirtepeli 
de, “Bulunduğum adadaki imza yüzde 90 oldu 
ama bu noktada tıkandık. Oturduğum bina 
babamdan kaldı, yola bakıyor. Dış cephesinden 
sürekli parçalar düşüyor. Her gün dua ediyorum, 
insanların başına düşmesin diye resmen 
çırpınıyorum ama herkesin iştahı kabarmış 
durumda, rant olarak görülüyor” diyor. 

Avukat ve Arabulucu Cihat Demirbağ, 3’te 2’ye 
neden ihtiyaç duyulduğunu ve yaşananları bazı 
örneklerle şöyle anlatıyor, “Arsada beş kat var ve 
bu katlardan birinde oturan zat diyor ki, ‘burada 
benim çocukluk anılarım var, sevgilimle ilk 
burada el ele tutuştum, yıkılmasını istemiyorum’. 
Yıkıma karşı gelmeye çalışıyor. Bunlar duygusal 
konular diyoruz 
ama bir yandan da 
haklılık payı var. 
Her şeyin ruhunun 
kaybedilmesi 
gerekmiyor, otantik, 
bölgenin ruhunu 
yansıtan işler de 
yapılabilir. Ama 
tabii anılarla bir 
şey yapamıyorsun, 
adam da işi 
intikama çevirmeye 
çalışıyor. İşte bu 
noktada 3’te 2 
devreye giriyor. Çoğunluğun kentsel dönüşüme 
girmeyi arzu etmesi halinde binanın yıkımına 
karar veriliyor. Peki bu şahsın hakkı ne olacak? 
Bu sefer ona diyorlar ki, müteahhitle anlaş. 
Çünkü burası yıkılacak, afet riski var. Bu adam 
gidip müteahhitle anlaşacak ya da anlaşmayacak, 
o zaman müteahhitler ya da malikler acele 

kamulaştırma davası açacak. Acele kamulaştırma 
kararı verilirse adamın parası hesabına yatacak. 
Ya da bu adam malını satacak. Malını satarken, 

birken beş isteyecek! 
Bunun üzerine müteahhit, 
‘dava yolunu takip 
edeyim, bütün karı 
kediye yüklemeyelim’ 
diyecek. Kamulaştırma 
olacak. Diyelim komşular 
alamadı, paraları yok. 
Devletin olacak orası. 
Devlet ihaleye çıkaracak. 
Müteahhit gidip ihaleden 
alacak. Üç tane de 
müteahhit girecek... 
Şimdi ne oldu, bu süreç 
uzadı, insanlar mağdur 

oldu. Olan insanlara oldu, onlara kira ödeyen 
müteahhite oldu. Bu arada bir deprem olsa, 
bunun sorumluluğunu üstlenecek mi, hayır. 
Dolayısıyla bir çıkmaz var.”

1850’lerden gelen kanunla iş yapılıyor
Malik evinden çıkmak istemedi acele 

Vartaş Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Faruk Barata

Durma noktasını aşmalıyız
Ofton İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Asım Uysal: Arsa stoğumuz iyice 
azaldı, bu noktada kentsel dönüşüm bizim için 
büyük bir fırsat. Kentsel dönüşüm sürecinde 
vatandaş, bürokrasi birlikte hareket etmezsek 
süreç ilerlemez. Deprem gerçeğiyle bir daha 
yüzleşmeden kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız. 
Kanun ve ek yönetmeliklerle güzel bir noktaya 
gelmiştik ama durma noktasına geldi ve durma 
noktası aşılmazsa çok şey kaybederiz. 
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kamulaştırma oldu ve inşaat süreci başladı. Peki 
ya bu malik dava açarsa? Rıfat Doğan böyle 
bir durumda ne olacağını kimsenin bilmediğini 
söylüyor, “Bakanlık acil kamulaştırmayı uyguladı, 
yaklaşık 15 ay kadar sonra da neticeler alınmaya 
başladı. Tabii bu neticelerin alınması, işin bitmiş 
olduğu anlamına gelmiyor. İdari mahkemelerde 
karşı dava açma hakkı var vatandaşın. Velev 
ki, kamulaştırma olduktan ve inşaat başladıktan 
sonra, arsası elinden zorla alınmış vatandaş 
davayı kazandı. O noktada ne olacağını hiçbirimiz 
bilmiyoruz. Acil kamulaştırma yapılıyor, işlemler 
devam ediyor ama sonuçlarını kestiremiyoruz.”

Ömer Faruk Barata, sadece kamulaştırma ile 
sorunların çözülemeyeceğinin, tapu tescil ve 
resen tevhid ile ilgili konuların da bir an önce 
dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor, 
“Kamulaştırma yapıldı, bu yeterli mi, hayır değil. 
Biz sürecine böyle yürüyeceğine inanmıyoruz. 
Neye inanıyoruz? Resen tevhid olsun, arkadan 
tapu tescil davası devam etsin, sonuçlansın 
ve inşaatlar da yürüsün. Burada mahkemelik 
durumlar da var. Vatandaşın soyisminde bir 
yanlışlık olmuş, iki yıldır dava devam ediyor 
ve biz tevhid yapamıyoruz. 1850’lerden gelen 
bir kanun, böyle bir şey olabilir mi? İnşaat 

Mahkemeye gitmeden de bir çözüm var: 
Arabuluculuk
Mahkemelerde iş uzuyor, hatta mahkemeye gidebilmek için bile 
uzun bir süreç söz konusu. Üstelik kamulaştırma olsa bile karşı 
davada ne olacağı henüz bilinmiyor. Peki başka yol yok mu? 
Aslında var. Avukat ve Arabulucu Cihat Demirbağ, arabuluculuk 
ile sorunların mahkemeye gidilmeden, çok daha hızlı ve daha 
az maliyetle çözülebileceğini söylüyor, “Bazen aynı bölgeye 
birden fazla müteahhit giriyor, hatta aynı apartmanda biri bir 
müteahhite imza veriyor, biri diğer müteahhite. Ama bunların son 
tahlilde bir protokol yapması, bir araya gelmesi lazım. Kargaşalık, 
ayıkla pirincin taşını! Bir de noter meselesi var. Gayrimenkulün 
mülkiyet hakkını devreden sözleşmelerin resmi bir kurum önünde 
yapılması şartı var ki bu kurum da noter oluyor. Müteahhitler ciddi bir vergi yükü çıktığı için evvela 
bir vekalet alıp, noterde yapılmamış sözleşmelerle arsaları toplayıp, arsanın bütünlüğünü sağlıyor, 
sonrasında malikleri tek tek çağırıyor ve noterde sözleşme yapılıyor. Önce oranın kentsel dönüşüm 
bölgesi ilan edilmesi lazım ki böyle olunca vergi yüzde 18 yerine yüzde 1 oluyor.

Yerini vermek isteyen var, istemeyen var. Diğer tarafta müteahhitin ortada görünmediği, noterde işlerin 
yapıldığı bir süreç var. O zaman ne oluyor, vatandaş hangi müteahhit göz kırpsa ona gidiyor. Yaptığı 
sözleşme resmi olmadığı için vekaletini azlediyor. Sözleşmeyi de feshettim diyor, öteki müteahhide 
dönüyor. O dönüyor ama buradaki müteahhitin yaptığı bir sürü masraf var. Adam ihanete uğramış 
hissediyor. Bu sefer o da diyor ki, ben de buraya kimseyi sokarsam! O da aleyhte çalışmalara başlıyor ve 
işler kilitleniyor. 

Arabuluculuk meselesi işte burada çok işe yarıyor. Neden? Aile, komşuluk, arkadaşlık, ticaret ilişkileri 
gibi yakın ilişkileri yıpratmadan, işi mahkemeye düşürmeden, upuzun sürelere yayıp mağduriyetleri 
artırmadan, yapılacak masrafları da en dibe düşürerek sorunları taraflar arasında çözme meselesine 
arabuluculuk diyoruz. Arabuluculuk resmi bir müessesedir, ve kendi başına bir meslektir. İcra edilebilirlik 
şerhi diye bir uygulama da var kanunda. Yapılan arabuluculuk faaliyeti raporunun birini Adalet 
Bakanlığı’na, birini de icra edilebilirlik şerhi talep edilmişse ilgili mahkemeye gönderiyor arabulucu. 

Peki icra edilebilirlik şerhi nedir? Arabulucu faaliyet raporunu yazdı, imzaladı ilgili mahkemeye gönderiyor. 
Mahkeme bunun içeriğine giremiyor, sadece kararın hukuka uygun olup olmadığına bakıyor ve icra 
edilebilirlik şerhi veriyor. Böylece bu bir mahkeme ilamına dönüşüyor. Yani müteahhitler bütün şartları 
sağlarsa, bunu tapuya şerh ettirebiliyor çünkü ellerinde mahkeme kararı var. Böylece noter aradan çıkıyor 
ve masraflar da büyük ölçüde azalıyor. Kısacası arabuluculuk ile taraflar hem zaman kazanıyor hem de 
masraflarını büyük ölçüde azaltıyor.”
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bekleyecek, o kadar insan bekleyecek, gerçekten 
çok sıkıntılı. Bunların değişmesi lazım aksi halde 
insanların hevesi kalmıyor. Biz Fikirtepe’ye çok 
büyük hevesle başladık. 
Ama heyecanımızı yüzde 
50 kaybettik.

Yükseklik sınırı 
projeleri etkiliyor mu?
Fikirtepe’de projeler 
defalarca değişti. Emsalin 
değişmesi, yükseklik 
sınırı gelmesi firmaların 
planlarıyla birlikte mali 
yapılarını ve zamanlarını da etkiledi. Sürenin 
uzaması Fikirtepeliler ile başta iyi giden ilişkilerini 
de sıkıntıya soktu. Fikirtepe’deki yüksekliğin 
80 metre ile sınırlandırılması ile ilgili görüşlerini 
sorduğumuz mimarlar, bu durumdan çok 
da hoşnut değil. Ahmet Erkurtoğlu, sınırın 
Fikirtepe için gerekli olmadığını, aksine bu 
karar ile bölgenin beton yığınına dönüşeceğini 
savunuyor, “Bizi 80 metreyle sınırladılar. Ben 
Allah’a yakın olma taraftarıyım, yani yükselmeye. 
Siluet deniliyor, bu da bakış açısına bağlı. 
Beşiktaş’ın tepelerinden bakarsan Anadolu 
yakasındaki yüksek binaları da görüyorsun. 
Bana göz hizasından bakış lazım. Vapurdayken, 
teknedeyken ya da sahil yolunda yürürken 
gördüğümüz silueti bozmayalım. Boğaz’ın ve 
tarihi yarımadanın siluetini korumalıyız. Kulelere 

izin verilirken de kurul vardı ama o açıdan 
bakılmadı demek ki! Yüksek yapıyı neden 
istiyorum? Mimar olarak bakıyorum olaya. 10 

dönüm bir yer, ada 
bazında düşünün. 
10 bina var, hepsini 
yıktım ve arsanın bir 
kenarına 50 katlı bina 
yaptım. Bunu da 2 bin 
metrekareye oturttum. 
Bana 8 bin metrekare 
alan kalacak. Ben 
burada yürüme alanları, 
oyun parkı, rekreasyon 

alanları yapacağım. Rüzgarı keser diyorlar ama 
bence hava sirkülasyonu açılacak. Şu anda her 
taraf güdük güdük binalar maalesef. Fikirtepe 
gelecekte çok değerli olacak bir lokasyon. 
Tamamen bittikten sonrası burası çok elit bir yer 
olacak fakat beton yığını olacak.”

Metrekareler kullanılamaz
duruma gelebilir
Akın Sevgili ise, verilen sınırın yüksek emsal 
ile birleştiğinde bazı adalarda metrekarelerin 
kullanılamayacağını söylüyor, “Mimarlar projeyi 
belli referanslara dayandırıp tasarım yapmak için 
sınır isterler ama mevzuatlarla gelen sınırlardan 
da çok hoşlanmayız. Bu bölgeye verilen 4 emsal 
çok büyük, bir metreye dört metre inşaat alanı 
çok ciddi bir alan. Estetik kaygılar güderek 

İnşaat izninde 136. sıradayız
Rifat Hisarcıklıoğlu: Dünya Bankası İş 
Yapma Endeksi’ne göre, inşaat izni alma 
kolaylığı sıralamasında Türkiye, 189 ülke 
arasında üçüncü dünya ülkelerinin olduğu 
yerde, 136. sırada. Bürokrasinin en çok 

olduğu ülkelerden biriyiz. Bir inşaat izni almak 
için tam 169 gün uğraşıyoruz. Allah tüm 

müteahhitlerimize sabır versin!

Sevgili Yapı 
Proje Geliştirme 

Koordinatörü
Rıfat Doğan &

Yönetim Kurulu Üyesi 
Mimar Akın Sevgili
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tasarım yaptığınız zaman, enine boyuna oranları 
doğru kurgulamanız lazım. Böyle metrekarelerde 
binanın zarafeti açısından üst katlara çıkmak 
zorundasınız. Bu noktada bakanlık taban 
oturumu gibi bazı kuralları kesin koymayarak 
yardımcı oldu ve daha estetik binalar yapma 
fırsatı bulduk. Kadıköy’de yüzde 35’ten fazla 
oturtamazsınız binayı, aynısı Fikirtepe’de de 
geçerli olsaydı; hem bu metrekareler hem 
yükseklik hem taban oturumu sınırı, bazı 
adalarda metrekareler kullanılamaz duruma 
gelirdi.”

Fikirtepe’de emsaller de defalarca değişti. 
Anlaşmaya gitmeyen arsa sahiplerine 0,45’e de 
çekildi, 4,14’e de yükseldi, sonra yeniden düştü; 
son noktada emsal, tüm yapı adasının anlaşması 
durumunda 4. Kadıköy’de emsalin 2,07 olduğunu 
göz önünde bulundurursak, bu emsalin ne 
kadar yüksek olduğunu daha iyi canlandırabiliriz 
gözümüzde. Evet, emsal çok, metrekareler ve 
dolayısıyla pasta çok büyük ama bu durum aynı 
oranda sorunları da büyütüyor. 

Bir adadan çıkan araç konvoyu: 
17 buçuk km!
“Düşünün, kötü mü olurdu Fikirtepe’de bir Taksim 
Meydanı, ona uzanan Abdi İpekçi, İstiklal, Bağdat 
Caddesi gibi yerler… Altyapının galeriler şeklinde 
çözüldüğü, büyük ana caddelerin altına -bunu 
çok önemsiyorum, Avrupa’da örnekleri var- 
otoparkların yapıldığı. Süreçte illaki kafamız bir 
yere vurduğu zaman uyanmamız gerekmiyor. 
Orayı bitireceğiz, tertemiz teslim edeceğiz ama 
bu dediğimiz şeyleri başında planlamadığımız, 
bir master planı oluşturmadığımız durumda 
kaos olacak. Geç de kalmış değiliz, şu an birkaç 
projeye ruhsat verildi, yola çıkıyorlar ama onlar 
da bu sürece dahil edilebilir. Bu dönüşümün 
yapıldığı alanların, altyapıdan üstyapıya kadar 
Avrupai tarzda bir master plan içerisinde dizayn 
edilmesi gerekir” diyor Ali Nuhoğlu. Gerçekten 
de tüm inşaatlar bittiği zaman nasıl bir Fikirtepe 
bekliyor bizi? 

Ömer Faruk Barata bu noktada büyük bir trafik 
sorunu olacağını vurguluyor, “Kentsel dönüşüm 
olabilmesi için önceden master planı yapmak 
lazım. 2011’de ilk toplantımızı yaptık ve bir adaya 
talip olduk. Bizim adamızdan, bu emsalde evler 
yapıldığında çıkan araçların konvoyu 17 buçuk 
kilometre yapıyor. Burada 57 ada var. Edirne’den 
Kars’a konvoy yapacak kadar araç olacak.”

Ahmet Erkurtoğlu da, araç sıkıntısına dikkat 
çekerek, “Bize diyorlar ki, her daireye bir 
otoparklık yer koy ama artık her dairenin 2-3 
otopark ihtiyacı var. Bizim gençliğimizde araba 
almak zordu, şimdi bir ailede hem babanın hem 
annenin hem de çocuğun arabası olabiliyor. Daire 
fiyatları minimum 600, 700 bin dolar. Bu adamın 
bir tane arabası yoktur, en az iki yer vermen 
lazım. Planda göreceğim, 100 metrekareden 
büyük dairenin iki otomobil hakkı olacak, 150 
metrekare üzeri üç hak… Erken gelen otoparkı 
kapar, diğeri yola 
koyar gibi bir 
şeyin olmaması 
gerekir artık” 
diyor.

Burada 
doğdum, 
burada 
ölürüm diye 
düşünüyordum 
ama...
Salih Bağırganlı 
Fikirtepe’de 
doğmuş, 50 yıl 
burada yaşamış. 
“Burada ölürüm 
diye düşünüyordum 

Mimar Ahmet Erkurtoğlu: Bahçesinde 
inek, tavuk besleyen bir adam rezidansın 25. 
katında ne yapacak? Bana göre Fikirtepe 
halkının yüzde 90’ı burayı terk ederek Ümraniye, 
Kurtköy’e gidecek ve aynı yaşam tarzını 
sürdürmek isteyecek.

50 yıllık Fikirtepeli:
Salih Bağırganlı
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ama pek öyle olmayacak gibi” diyor. Kentsel 
dönüşüm ile birlikte Şerifali’ye taşınmış. Kendisi 
gibi birçok kişinin de mahalleden çıktıktan sonra 
geri dönmeyeceğini düşünüyor, “Burada 50 yıldır, 
60 yıldır farklı kültürlerden gelen arkadaşlarımız, 
komşularımız ile bir aradaydık. Fikirtepe’nin bir 
dokusu var, mahalleye kim girdi, kim çıktı biliriz. 
Alışmışız yıllardır kapımızın çat kapı çalmasına. 
Site hayatı bize resmi gelir. Projelerde havuzlar 
olacak, sosyal tesisler olacak. Bunlara bizim 
uyum sağlamamız zor, uyum sağlayacak olan 
bizim çocuklarımız olur ancak. Bir de aidat 
sorunu var. Burada yaşayanlar belli kira getirisi 
olan insanlar. Diyeceksiniz ki gelirleri yükselecek 
ama bu insanlar aidat vermeye alışmamışlar. 
Dönüşümden dolayı iyi getirisi olan arkadaşlar 
burada oturmaya devam edebilir ama ben 
yüzde 95’in buradan taşınacağını düşünüyorum. 
Zaten şu noktada Fikirtepe yaşanır bir yer 
olmaktan çıktı. İllegal işler yapanlardan madde 
bağımlılarına herkes burada. Yaşam kalitesi iyice 
düştü. 50 yıllık mahallemi tanıyamıyorum.”

Akın Sevgili de, Fikirtepe halkının büyük bir 
bölümünün projelere kazanım olarak baktığını, 
bu nedenle evlerini satacaklarını düşünüyor, 
“Fikirtepeli bu projeyi kazanım olarak görüyor. 
Kazanım da orayı kiraladığınız ya da sattığınız 
zaman ortaya çıkar. Ben bu bağlamda çok büyük 
bir kesimin taşınacağını düşünüyorum. Aidat 
konusu da tartışılıyor. Bugün ekonomik, kendine 

yetebilen yeşil binalar yapılıyor ve aidatlar 
aşağıya çekilebiliyor ama rezidans kültürü 
bambaşka bir kültür. Herkese hitap etmez. Bu 
durumun maddi boyuttan ziyade sosyo kültürel 
boyutu var ki, oradaki aidatları ödeyebilecek 
kişilerin de bazen rezidans yerine müstakil bir 
evde yaşamayı tercih ettiğini görüyorsunuz. 
Daha çok beyaz yakalı diye tabir edilen kesimin 
ve öğrencilerin olacağı bir yerleşim öngörüyoruz 
ki üniversiteler bölgesi orası. Yatırımcının 

Nuhoğlu İnşaat
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Nuhoğlu

Banka teminatı almak önemli mi?
Malikler, banka teminatlarını önemli bir güvence olarak görüyor ama Avukat Cihat Demirbağ aynı 
görüşte değil, “Batmış bir müteahhitin teminatı olsa ne olur, olmasa ne olur! Vatandaşın teminat diye 
tutturması aslında komik bir durum. Çünkü nice bankalar var ki, -evet kendine göre bir ölçüm değerleri 
var- banka mektubunu veriyor. Peki bu banka mektubu nedir acaba, nasıl  yürürlüğe konulur, nasıl 
para alınır, müteahhit burayı yapmazsa ben bu banka mektubunu yürürlüğe koyarsam ne geçer elime, 
banka acaba şak diye öder mi yoksa o adam kiraları öderken iflas eder duruma gelmişse banka bazı 
sorunlar yaratabilir mi -yaratabilir zamanla-... Çok da üzerinde durulmaması gereken bir şey değil banka 
teminatı. Peki ne yapılacak? Vatandaş şirketi iyi araştıracak, iyi soruşturacak, şirketin sermaye miktarını 
öğrenecek, kanun uyarınca bu bilgileri internet sitelerinde yayınlamaları zorunluluk... Şeffaf ol, görelim, 
kaç yer aldın, gücün kadar mı... Bunlara bakabilirler. Sözleşmelerini de noterden yaptırsınlar.

Bir de Ankara usulü var...
Fatih Karakaş, maliklerin banka teminatının dışında kendilerini güvenceye almaları için bir yöntem 
daha olduğunu söylüyor: Ankara usulü. Kentsel dönüşüm alanlarında söz konusu olmasa da, bina 
yenilemelerde önemli bir güvence. “Sektöre yeni girmiş firmalar banka teminatı verme konusunda 
taraftar çünkü aksi halde işi alamamaları söz konusu. Kendini ispatlamış firmalar ise banka teminatı 
verme konusunda çok taraftar değiller, teminatın isimleri olduğunu söylüyorlar. Peki, banka teminatı 
alamayan malikler ne yapabilir? Ankara usulü denilen bir sözleşme modeli var. Burada kat malikleri 
tapularını devretmiyor müteahhit firmaya. Müteahhit projeyi yaptıkça, mesela su basmalarına geliyor, 
tapunun belirli bir yüzdesi müteahhite veriliyor. Bu da malikler için iyi bir yöntem.”
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ilgisini çekmesinin sebebi de büyük ölçüde bu. 
Dolayısıyla ben daha çok oradaki konutların 
kiralık ve satılık olacaklarını düşünüyorum.”

Ali Nuhoğlu: Fikirtepeli oraya herkesten 
fazla uyar
Kentsel dönüşüm ile birlikte Fikirtepe’de 
yaşayanlar da dahil olmak üzere birçok kişi, 
orada yaşayanların başka yerlere gideceğini 
düşünse de, buna şiddetle karşı çıkan bir isim 
var. Ali Nuhoğlu, Fikirtepelilerin taşınmasını 
toplumun ayrıştırılması olarak görüyor, “Kentsel 
dönüşümde bir noktayı çok önemsiyorum. 
Buranın dokusu ne olacak, yoksullar burada 
yaşarsa ne olur? Düşünebiliyor musunuz, bir 
toplum kendi bünyesinde barınan yoksulları 

Yeni Projeler
Dergisi

 Web’de ve i-Pad’de
www.yeniprojeler.com/dergiler

Belediye ruhsat talebine yetişemiyor
İrfan Aydoğan: Son zamanlarda yaşanan 
bazı gecikmelerin ana sebebi bazı kamu 
kuruluşlarının bu kadar yoğun bir talebi 
karşılayacak altyapılarının, teknik ve idari 
personellerinin olmayışıdır. Kentsel dönüşüm, 
inşaat firmalarının projelerini hızlandırdı ama 
hiçbir kamu kuruluşu bu kadar projeye bakmaya 
müsait değildi. Çok uzun zamandır yılda 150-
200 ruhsat veren bir belediye, aynı kadrosuyla 
650-700 ruhsatla ilgilenirse gecikmelerin olması 
da doğaldır. 
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Aidat sorunu nasıl çözülür?
Ali Nuhoğlu, aidat konusunda ise, “Her zaman 
tartışılan bir konu bölgede yaşayan insanların 
bunu karşılayıp karşılayamayacağı. Burada 
yönetim planını başından yaparak var olan 
giderleri aşağı çekme konusunda biz Nuhoğlu 
İnşaat olarak çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. 
Tabii insanlar kendi tercihlerine göre ekonomik 
modellemelerini mutlaka yapacaklardır ama 
benim karşı çıktığım nokta, bunu sosyal çatışma 
olarak gösterme mantığının son derece yanlış 
olduğudur” diyor. 

Şekip Karakaya da yerinde dönüşümü 
savunurken, aidatlar konusunda bir model 
sunuyor, “Kentsel dönüşüm mutlaka yerinde 
bir dönüşüm olmalıdır. Kentsel dönüşüm 
yapacağınız diye insanları yerlerinden 
uzaklaştırmak, ‘sen başka yere git, biz burayı 
senden alalım, burada ticaret yapalım sana 
da rezerv alanlar verelim’ diye bir yaklaşıma, 
biz kentsel dönüşüm gözüyle bakmıyoruz. 
Kentsel dönüşümden önce sabah kalktığında 
pencerenden Ayşe teyzeyi görüyorsan, yine 
Ayşe teyzeyi görebilmelisin mümkün mertebe. 
Aynı yaşam, aynı sosyal ilişkiler ve o güne kadar 
olmayan birçok sosyal hakkı elde ederek… Tartan 
pistler, bisiklet yolları, parklar, okullar, sağlık 
ocakları, deşarj alanları, ledlerle aydınlatılmış 
şehir meydanları, paten pistleri. Tam bir çağdaş 
yaşam. Ama lüks kavramından çok, fonksiyonu 
olan. Hak sahibini mutu etmezseniz çok ciddi 
sosyal problemler yaşarsınız. Biz şu anda 
Ataşehir Barbaros Mahallesi’ni yapıyoruz, burası 
bir gecekondu mahallesi. Tedbirler almazsanız, 
‘al sen de şu 100 metrekarede otur’ derseniz, 
o insan oranın aidatını, sosyal masraflarını 
karşılayamaz. ‘Ya kardeşim burası çok güzel, her 
taraf cennet gibi ama aidatları ödeyemiyorum, 
satmak zorundayım’ dedirtmemeniz gerekiyor. Bu 
bir kırmızı noktadır. Kentsel dönüşüm yapıyorum 
diyen şirketlerin bu iddialara da soyunması 
gerekir. Gerekiyorsa alanın toplamından küçük 

sırtında kambur olarak görüyor. Toplumu bu 
kadar ayrıştırmanın anlamı yok. Ben kentsel 
dönüşümü bu anlamda da yeni bir model olarak 
düşünüyorum. Bu modelin adı, toplumun her 
kesimindeki insanların yan yana, barış içinde 
yaşadığı bir sosyal model olacaktır. Baktığınız 
zaman Fikirtepe’deki insanların dokusu şöyle 
zannediliyor: Anadolu’nun her tarafından gelmiş 
cahil insanlar! Hiç alakası yok. Hepsi 40 yıldır, 50 
yıldır Kadıköy gibi bir medeniyetin merkezinde 
yaşıyor. Belki imkanları sınırlı olabilir ama ben 
Fikirtepelilerin orada var olan yaşam kültürüne 
herkesten daha fazla uyacaklarına, herkesten 
daha fazla komşuluk ilişkileri yürüteceklerine ve 
herkesten daha fazla paylaşımcı olacaklarına 
inanıyorum.” 

20 yılda 600 milyar dolar
Sampaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Şekip Karakaya: Kentsel dönüşümün 
toplam maliyeti 20 yılda 600 milyar dolar 

olacak. Bu rakam, Türkiye’nin gayrisafi milli 
hasılasının yaklaşık yüzde 75’ine denk düşüyor. 

Müthiş bir kaynak. O yüzden Beykoz’u yanlış 
yapmışız, bir daha yapalım deme şansımız yok. 

Fikirtepe gerçek bir kentsel dönüşüm 
örneği değil
İrfan Aydoğan: Biz Aydoğan İnşaat olarak 
Fikirtepe’de yer almadık. Çünkü Fikirtepe gerçek 
bir kentsel dönüşüm örneğini ne yazık ki teşkil 
etmiyor. Altyapısı için hiçbir şey yapılmayan 
ve yakın çevresi şimdiki haliyle kalacak bu tür 
yerlerdeki firmaların satış konusunda ciddi 
sıkıntılar yaşayabileceği çok açık.
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bir alan ayrılır, buraya inşaat yapılır, bu alan ortak 
mülkiyete dönüştürülür ve ticari işletmelere kiraya 
verilir. Buradan elde edilecek gelir ile aidatlar 
karşılanır.”

Fikirtepe nasıl bir yer olacak? 
Şu anda kesin bir tarih vermeye imkan yok 
ama bu proje tamamlandığında Fikirtepe’nin 
çehresi tamamen değişecek ve en önemlisi 
orada yaşayanlar depreme karşı güvenli evlerde 
oturacaklar. Peki, Şekip Karakaya’nın çağdaş 
yaşam tanımındaki, meydanlar, tartan pistler, 
bisiklet yolları olacak mı? Ahmet Erkurtoğlu, 
Fikirtepe için bunların hayal olduğunu söylüyor, 
“Birimiz yuvarlak, birimiz dikdörtgen, birimiz oval 
binalar yapıyor, ben de kademeli yapıyorum. 
Güzel isimleri olan beton yığınları yapıyoruz ve 
ben bu durumdan hiç mutlu değilim. Benim şu an 
yeşil alanım yok. Bina içinde yaptığımız alanlarda 
yaşatacağız insanları, kapalı havuzlarda 
yüzecek, kapalı spor alanlarında yürüyecekler…” 

Kentsel dönüşüm bir merkezde 
olmamalı
Ömer Faruk Barata: Kentsel dönüşümün 
bir merkezden yürütülmesinin doğru olmadığına 
inananlardanım. 81 ili, 900’ün üzerinde ilçeyi 
sadece Çevre Bakanlığı’ndan idare etmek 
kolay değil. Her ilin kendi içinde, büyükşehir 
belediyelerinde ya da ilçe belediyelerinde birtakım 
sorunların çözülmesi lazım. Bakanlık’tan sadece 
görüş alınması lazım diye düşünüyorum. Tabii 
yetki bizde değil ama görüşümüz bu. 

Binasını yenilemek isteyenler! Yardıma 
ihtiyacınız var mı?
Başta da yazdığım gibi sadece kentsel dönüşüm alanları 
İstanbul’un tamamı büyük bir şantiye alanı. Herkes evini 
yenilemek istiyor ve de haksız sayılmaz. Ali Ağaoğlu’nun 
1998 öncesi yapıların dayanıksız olduğu ve deniz kumu 
kullanıldığı yönündeki açıklamaları hala kulaklarımızda! Evet, 
hepimiz evimizi yenilemek istiyoruz ama ortada öylesine 
büyük bir karmaşa var ki... Süreç nasıl ilerleyecek, hangi 
firmaya güvenebilirim, anlaştığım firma iyi bir yapı denetim 
firması ile çalışıyor mu, ben nereden bileyim hisse payını, 
emsali diyorsanız, bunları sizin yerinize bilecek ve evinizin 
dönüşüm sürecini yönetecek bir firmayla da anlaşabiliriz. Kentsel Platform, bu süreci sizin adınıza 
ve en önemlisi sizden taraf olarak sürdüren bir firma. Mimarları, avukatları ile sizin için çalışıyor, sizin 
önerdiğiniz firmalar ile görüşüyor, üstelik bunun ücretini de sizden değil, müteahhitlerden alıyorlar. 
Kentsel Platform’un Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karakaş, maliklerin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Kat malikleri arasındaki iletişimsizlik: Kat maliklerinin tamamını genellikle binada 
oturmuyor, evlerde kiracılar var. 3’te 2 çoğunluk söz konusu olsa da yüzde 100 anlaşma 
sağlandığında süreç çok daha hızlı ilerliyor.

Ortak beklenti: Kat malikleri evlerinin yenilenmesini istiyor ama ortak beklentilerinin ne olduğunu 
saptayamıyorlar. Bu da çok normal çünkü kentsel dönüşüm yeni bir süreç olduğu için, kanunlar, 
yönetmelikler değişiyor.
Hisse paylarının yanlış dağıtımı: Özellikle Kadıköy bölgesinde en çok karşılaştığımız sorunların 
başında geliyor. Tabiri yerindeyse zamanında keyfe keder dağıtılan hisselerin sıkıntılarını şu anda kat 
malikleri yaşıyor. Metrekareler aynı, hisse payları farklı olunca sorun yaşanıyor ve davalar açılabiliyor. 
Tabii bu da bir süreç ve genellikle üç yılı geçiyor. Oysa evlerimizi yenilemek için bu kadar vaktimiz 
yok. Burada yapılacak en iyi şey kat maliklerinin aralarında anlaşması ve hisse paylarının noter 
huzurunda yeniden dağıtılması. 

Metrekarelerin küçülmesi: Zaten çok da büyük olmayan dairelerin daha da küçülecek olması süreci 
tıkıyor. 50-60 metrekarelere düşen dairelerde, özellikle çocuklu aileleri oturtmanıza imkan yok. 
Burada karma model geliştiriyoruz. Müteahhitin kendi payına düşen metrekareleri kat maliklerine 
satarak daireleri daha büyük yapması gibi yöntemlerle süreci devam ettiriyoruz. 
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Kentsel dönüşüm denildiğinde akla gelen 
ilk yer Fikirtepe. Siz neden Fikirtepe’de 
yoksunuz? 
- Çok şükür yokuz!

Bunu söyleyen Sampaş Genel Koordinatörü 
Selçuk Ilıkcan. Gerekçesini de şöyle anlatıyor, 
“Fikirtepe, 6306 sayılı yasanın var olduğu ortamda 
başlamış bir süreç değil. En teknik sebeplerinden 
biri o. Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararıyla 
başlamış ama dayanağı olmayan, mekanizması tarif 
edilmemiş bir süreç... İştahı yüksek yatırımcılarla 
beklentisi çok yüksek olan halkın olduğu ve 
karşımıza mekansal bir çözümün çıkmadığı ama 
uzlaşının zorlandığı, sonuçta da devletin müdahale 
ederek dönüşüm alanı ilan etmek zorunda 
kaldığı bir süreç... Bu iş yapılabilir mi, yapıldıktan 
sonra kente değer katar mı şeklinde soruların 
hiç sorulmadığı bir süreç... Mevcut mülkiyetin 
korunduğu, yolların korunduğu, ulaşımın neredeyse 
düşünülmediği ama sonuç ürün açısından hepimizin 
her gün ah vah çekeceği bir süreç... 

Bu bir tarzsa, yasadan sonra buna benzer bir yerde 
daha iyi bir örnek yapabilir miyiz diye, şu anda Yeni 
Sahra’da, Barbaros Mahallesi’nde kamu, belediye 
işbirliğiyle çalışıyoruz. Dediğimiz şey de şu; tamam 
emsal hepimizin problemi, bunu artırmayalım ama 
mevcut plandaki inşaat metrekaresini korumak 
tek kriter olmamalı. İkinci kriter mekanın doğru 
kullanılması. Üçüncüsü alanın problemlerinin 
çözülmesi. Dördüncüsü yaşayanların hepsinin 
yaşanabilir, sürdürülebilir ve sosyal değerleri 
sahada görebilecekleri fonksiyonların bulunması. 
Beşincisi de herkesin kazanabileceği değer katan 
bir yaklaşımın olması. Bu da başka bir kentsel 
dönüşüm tarifi ve biz bu tarifi gerçekleştirme 
niyetindeyiz..”

Boğaz’dan gelirken Kadıköy’ün hemen 
girişinde olan o çirkin yapılaşma kalkacak, 
fikir olarak çok doğru. Ama yerine beton yığını 
gelecek. Kat sınırlaması çok büyük bir yanlış!”

Akın Sevgili ise Ataşehir’den örnek vererek, 
Fikirtepe’nin bu anlamda mahalle kültürüne 
çok daha yakın bir yer olacağını düşünüyor, 
“Ataşehir binlerce insanın yaşadığı bir yer fakat 
belli bir saatten sonra sokakta bir simitçi bile 
göremezsiniz. Sitelerin içleri güvenli, dışarısı 
tehlikeli gibi bir algı yaratıldı. Fikirtepe’yi 
Ataşehir’den daha çekici kılan da lokasyonu. 
Sosyal hayatın çok yoğun olduğu bir aksta 
yer alıyor. Bunun yanı sıra, Ataşehir çok daha 
büyük parsellerde, belirli projeler ışığında 
planlandı. Burada ise daha küçük yapı 
adalarında, farklı firmaların ürettiği projeler 
var. Dolayısıyla birbirine çok benzeyen 30 bina 
yerine, mahalle kültürüne çok daha yakın bir 
mimari olacağını düşünüyorum.”

Ali Nuhoğlu da, Fikirtepe’deki yaşamın, 
klasik site anlayışından daha farklı olacağını 
söylüyor, “Kent merkezinde arsa olmaması, 
parsel bazda çok küçük arsalara mahkum 
olmamızdan dolayı şöyle bir trend gelişti; 
şehrin dışında, korunaklı, çevresi kale gibi 
yüksek, dışarıdan içeriye içeriden dışarıya izole 
edilmiş, insanları dışarıdaki sosyal hayattan 
uzaklaştıran, içeride de komşuluk ilişkilerinin 
olmadığı... Düşünün, 10 yıl aynı binada 
yaşıyorsunuz ve birbirinizi tanımıyorsunuz. Bu 
yaşam biçimi, insanları birbirinden soyutlayan, 
uzaklaştıran, toplumda konum kazananlarla 
kazanamayanlar arasındaki mesafeyi açan 
bir süreç. Fikirtepe ise bir mabet yeri, evlerin 
bazıları yeni, bazıları çok eski, bazıları 
gecekondu. Ama sokağa çıktığınız zaman 
Mehmet Ahmet’i tanır, Hasan’ın başına bir 
şey geldiği zaman Hüseyin yardımına koşar. 
Yani Anadolu kültürünün sonuna kadar, 

şehrin merkezinde yaşandığı bir alan. Bu modern 
toplumların insanlara yaptığı en büyük kötülük 
sosyal dokuyu parçalamaktır. Bu nedenle 2011’de 
şöyle bir karar aldık; kesinlikle siteler yapmayalım, 
yapıların önünde duvarlar oluşturmayalım, tüm 
bloklar dışarıya açılsın, altlarında dükkanlar olsun, 
ortak alanlarda peyzaj alanları oluşturulsun, donatı 
alanlarıyla siteler arasındaki bağı koparmayalım... 
Bildiğim kadarıyla firmaların çoğu buna uyuyor. 
Fikirtepe, caddelerin sokakların, eğitim kültür 
alanlarının olduğu, sosyal alanlarla yaşam 
alanlarının birleştiği bir alan olacak ve ben bunu çok 
değerli görüyorum.”

DOSYA
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Niyetimiz ekmeği bölüşmekti, 
pasta olunca paylaşamadık
Akın Sevgili: Kentsel dönüşümde temel kaygı 
deprem riski olmalıydı. İstanbul’da bir deprem 
beklendiği, tarihte olan depremlerin büyüklükleri 
ortada. Müteahhitler deprem riskini bir tehdit 
faktörü olarak kullanıyor diye düşünülebilir 
ama bu bir gerçek ve samimi söylüyorum, 
yıkım esnasında gördük ki, binalar çok kötü 
malzemelerle, çok ilkel yöntemlerle inşa edilmiş. 
Dolayısıyla insanların temel kaygısı evlerinin 
yenilenmesi olmalıydı. Buna bir kazanç kapısı gibi 
bakılınca işler şaştı, dönüşüm değil kazanım fikri 
ağır bastı. Belki emsal 2,07 olsaydı çok daha hızlı 
ilerlerdi işler. Bizim niyetimiz gerçekten ekmeği 
bölüşmekti, pasta olunca paylaşamadık.

Fikirtepeliler, yaşananları 
mahalle muhtarlarıyla paylaşıyor.

Kentsel dönüşümde kim, hangi 
sorunları yaşıyor?

Arabulucu ve Avukat Cihat Demirbağ, 
kentsel dönüşüm sürecinde vatandaş ve  
müteahhitlerin yaşadığı temel sorunları 
şöyle sıraladı:

Vatandaşın sorunları
* Evleri yıkıldıktan sonra hukuki süreçlere takılıp 
bir türlü başlamayan inşaatlar
* Hak sahiplerinden imza toplayıp daha sonra 
bunu çeşitli yerlere pazarlayan, komisyonda 
anlaşamayınca vatandaşı ortada bırakanlar
* 3’te 2 yasasının tam olarak yürütülememesi
*Yıpranmış komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin 
süreçlere olumsuz yansıması, aynı müteahhite 
imza atmayı bile istemeyen karmaşık duygusal 
yaklaşımlar
*Kentsel dönüşümün amacından uzaklaşıp, 
karsal paylaşım kaygısına 
düzen komşuların süreçlere 
sekte vurmaya çalışması

Müteahhitlerin sorunları 
* Belediyelerin yavaş çalışması
* Bakanlığın daha yavaş 
çalışması
* Kötü niyetli maliklerin çıkması
* 2B arazilerinin veya tapu 
tahsisli yerlerin birçok 
sorununun olması
*Hukuksal sorunların çözülmesi 
için ciddi harcamalar yapmaları
*Yeterliliğe sahip olmayan 

müteahhitlerin yarım bıraktığı işler, anlaşmalar
*Yine bu müteahhitlerin hesaba kitaba sığmayan 
vaatleri ile hayatın gerçeklerine aykırı şekilde 
çıtayı yükseltmeleri
*Çalışma bölgesinde selam verenin komisyon 
istemesi, verilmeyince de ortaya atılan olmadık 
asılsız dedikoduların uzayan süreçlerde yankı 
bulması
*Mirasçıların bazı yerlerde 0,82 cm’ye kadar 
düşen hisse paylarını olmadık fiyatlara satması
*Uzayan süreçlerde başlangıç heyecanının 
kaybedilmesi

Aslında kentsel dönüşüm gerçek anlamında bir 
yerden yeni bir yere taşınarak gerçekleşir. Bizde 
genelde yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm 
olarak adlandırılıyor. Bu da yıkım ve inşa 
süreçlerini kapsayan, şerefiye bedellerinin doğru 
tespit edilemediği halleri beraberinde getirerek 
birçok anlaşmazlığı ve suiistimalleri doğuruyor.
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Sinpaş Köyceğiz Projesi ile ‘şehrin 
gürültüsünden uzak doğal bir yaşam sürme’ 
hayalini gerçeğe dönüştürüyor!

Sinpaş en yeni projesi Köyceğiz ile güneydeki o 
huzurlu hayatı İstanbul’a taşıyor. Gayrimenkulde 
40 yıllık deneyimi, kalitesi ve güvenirliği ile 
yenilikçi konseptleri buluşturan Sinpaş Yapı, köy 
yaşamının huzurundan esinlendiği yeni projesi 
Köyceğiz projesinin satışlarına devam ediyor. Köy 
yaşamının doğallığı ile modern şehirli yaşamın 
tüm olanakları Köyceğiz’de bir araya geliyor. 

İstanbul Sancaktepe’de 26.000 metrekare arsa 
üzerinde inşası devam eden Sinpaş Köyceğiz’de, 
1+1’den 4+1’e uzanan daire seçenekleri yer 
alıyor. İstanbul’da doğal ve huzurlu bir yaşam 
alanı arayanlar, Köyceğiz  projesinin içinde 
yer alan Orta Kahve’de ve Köy Meydanı’nda 
aradıkları doğallığı bulacaklar.

Hayallerindeki eve kavuşmak isteyenler için 
özgün konseptli yeni projeler geliştirmeye devam 
eden Sinpaş Yapı, İstanbul Sancaktepe’deki 291 
konutun yer aldığı Köyceğiz projesinde satışlar 
devam ediyor. Köyceğiz, bir konut projesi olmanın 
çok ötesinde, “şehrin gürültüsünden uzak doğal 

bir yaşam sürme” hayalini gerçeğe dönüştürüyor.  
Sunduğu doğal yaşam olanakları, geniş bir 
biyolojik gölet etrafında geliştirilmiş doğal yaşam 
konsepti, meyve bahçeleri ve orta kahvesiyle, 
Köyceğiz projesi büyük ilgi görüyor. 

Yatırımcıların yeni gözdesi Sancaktepe’de 26.000 
metrekare arazi üzerine inşa edilen Sinpaş 
Köyceğiz, 5 ila 11 katlı bloklardan oluşuyor. 
Tüm blokların göl ve peyzaj manzarasına hâkim 
olması ve arka cepheli konut bulunmaması, 
Köyceğiz evlerine ayrı bir değer katıyor. Yeşil 
alanı 8 bin 600 metrekare olarak projelendirilen 
Köyceğiz’de, 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut 
seçenekleri bulunuyor.  

Köy kahvesinde komşularıyla kahve içip sohbet 
etmek, köy meydanındaki çeşmeden soğuk 
su içmek, patika yollardan yürürken meyve 
ağaçlarından taptaze meyveler toplamak ve daha 
nice doğal yaşam olanağından yararlanmak 
isteyenler için Köyceğiz’de her ayrıntı düşünüldü.

Hep gitmek istediğiniz Güney’deki kasaba 
şimdi Köyceğiz’de 
Şehrin karmaşasını bırakıp güneydeki bir 
kasabaya yerleşmeyi hayal edenler için 

Köyceğiz’in huzurlu hayatı 
İstanbul’a geliyor

PROJELERDEN HABERLER
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             Köyceğiz Proje Künyesi

Proje İsmi: Köyceğiz
Firma: Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 
Konum: Sancaktepe - İstanbul
Toplam Arazi: 26.000 metrekare
Toplam Konut: 291 adet     
Metrekare Aralığı: 67-206 metrekare 
Konut tipleri: 1+1’den 4+1’e kadar farklı seçenekler 
Fiyat Aralığı: 323.600 – 945.600 TL
Teslim Tarihi: Mayıs  2016 

Güney’deki o sahil kasabasının sıcaklığını 
İstanbul’a taşıyan Sinpaş Köyceğiz’de peyzaj; 
ortada oluşturulan 2500 metrekarelik biyolojik 
göletin etrafında geliştirildi.

Köy yaşamının huzurunu yansıtan bu sıcak ve 
samimi projenin merkezinde, Orta Kahve yer 
alıyor. Çınar ağaçları, taş dokusu, kahvesi ve 
çeşmesi ile bir köy meydanının doğallığı ve 
dinginliği Köyceğiz’de yeniden hayat buluyor. 
Köy meydanının hemen yanında asma, elma, 
armut, kayısı, erik, kiraz, portakal ve mandalina 
ağaçlarından oluşan bir meyve bahçesi var. 
Patikalarda, yeşilin içinde saklanan yürüyüş 
parkuru boyunca yer yer nar ve portakal-
mandalina ağaçları, zambak bahçeleri arasında 
dinlenme terasları, su kenarı locaları, hamaklar, 
salıncaklar, sakin kitap okuma köşeleri yer 
alıyor.

Kolay ve rahat ulaşım
Köyceğiz, TEM otoyolu üzerinde Sancaktepe 
gişelere sadece 4 kilometre, Şile otoyoluna ise 5 
kilometre mesafede bulunmaktadır. 

Projenin lokasyonu, yakın çevresindeki okulları, 
hastaneleri ve bölgede inşası devam eden ve 
Mayıs 2015’te devreye girecek metro ulaşımıyla 
da öne çıkıyor. Yakın çevre hastanelerinin 
yanında, 4 bin 100 yatak kapasitesiyle 
Avrupa’nın en büyük şehir hastanesinin hemen 
yanı başında, yürüme mesafesinde kurulacak 
olması da Köyceğiz’in yaşam ve yatırım değerini 
artırıyor. 

Lansmana özel yüzde 10 indirim fırsatı ve 
yüzde 15 erken bahar indirim avantajı 
Köyceğiz’de, konutların teslim tarihi Mayıs 2016 
olarak belirlendi. 

Köyceğiz’de, 1 + 1’den 4+1’e kadar farklı konut 
tipleri bulunuyor. 

Köyceğiz Projesinde lansmana özel %10 indirim 
fırsatı ile birlikte, %15 erken bahar indirim 
fırsatı kampanyası da uygulanıyor. Avantajlar 
kapsamında lansmana  özel % 10 indirime 
ek olarak, satış bedelinin minimum % 70’inin 
ödenmesi durumunda ise ayrıca  % 15 erken 
bahar indirimi de sunuluyor. Tamamı peşin olan 
ödemelerde ise satış bedelinin tamamına % 15 
erken bahar indirimi uygulanıyor.

PROJELERDEN HABERLER
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Batışehir, aidat 
avantajıyla da 
fark yaratıyor!

EgeYapı Group’un Bağcılar’da hayata geçirdiği 
Batışehir projesi, her ihtiyaca yönelik konut tipleri 
ve sosyal imkanlarının yanı sıra cazip aidatlarıyla 
da dikkat çekiyor. Metrekare başına 1,62 TL 
ortalamaya sahip aidat oranı ve akıllı mühendislik 
çözümleri odaklı proje özellikleriyle Batışehir, 
yatırımcılara sürdürülebilir bir yaşam sunmaya 
devam ediyor. 

EgeYapı Group’un İstanbul Bağcılar’da hayata 
geçirdiği, Global aylık bir ekonomi dergisinin 
gerçekleştirdiği sektör araştırmasında ‘’2014 
yılının Getiri Potansiyeli En Yüksek Projesi” 
olarak açıklanan Batışehir, cazip aidat ücretleri 
ile de yatırımcıların ve ev sahiplerinin hayatını 
kolaylaştırıyor. 

1+0’dan 5+1 dublekslere kadar her ihtiyaca 
uygun birbirinden farklı 40 daire tipi ve toplam 
3 bin 266 adet konut ile konforlu bir yaşamın 
kapılarını aralayan Batışehir’de metrekare başına 
1,62 TL ortalamaya sahip aidat ücretleri 147 
TL’den başlıyor.

Her metrekaresinin değerlendirildiği yaşam 
alanları, sosyal imkanları ve ulaşım avantajlarının 
yanı sıra Batışehir projesi, aidat ücretiyle de 
sektörde fark yaratıyor. Batışehir’in hizmet 
kalitesine göre sektör ortalamasının oldukça 

altındaki aidat ücretleri kapsamında; sosyal tesisler, 
güvenlik ve teknik hizmetler, genel bakım gibi 
hizmetleri yer alıyor. 

Batışehir; sürdürülebilir yaşamın merkezi
Doğa Kolejinin eğitim verdiği, Four Points by 
Sheraton’ın da faaliyet göstereceği Batışehir 
projesinde; on binlerce kişiye hizmet vermesi 
beklenen, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 
alışveriş caddesi, sosyal tesisler kapsamında bir 
açık ve bir kapalı basketbol, bir voleybol ve üç tenis 
sahası ile dört açık ve dört kapalı yüzme havuzunun 
yanı sıra dört fitness center bulunuyor. Özel peyzaj 
çalışmaları ve akıllı mühendislik çözümleriyle 
geliştirilen peyzaj sulama sistemleri, otopark alanı, 
7 /24 kapalı devre güvenlik sistemi ile Batışehir 
ev sahiplerine sürdürülebilir bir yaşam merkezi 
sunuyor. 

TEM ve Vatan Caddesi’nin kesiştiği noktada, 
TEM’den direkt giriş imkânı bulunan sayılı 
projelerden biri olarak konumlanan Batışehir, 
750 bini aşkın nüfusuyla Türkiye’nin 52 ilinden 
daha büyük ve İstanbul’un en kalabalık ilçesi 
olan Bağcılar’da Doğan Medya Center’ın hemen 
karşısında, Atatürk Havalimanı’na sadece 10 
dakika, Beşiktaş ve Bakırköy’den metro ile yalnızca 
15 dakika uzaklıkta yaşama kapılarını açıyor. 
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Projenin, milletvekillerinden oluşan bir 
organizasyonla işbirliği halinde hayata geçirildiğini 
vurgulayan Ayhan, “Toplam 388 bin metrekarelik 
bir alanda inşa edilen Mebuskent projesi ile 
temiz hava ve doyasıya yeşilin yanında konut 
sahiplerine kaliteli bir yaşam da sunuyoruz. Bu 
kalite komşuluk ilişkilerine de yansıyacak. Konut 
almak isteyenler komşularının da seçkin, prestijli 
kişilerden oluşmasını istiyor. Biz de Mebuskent’te 
bu talebi karşılıyoruz” dedi. 

Ayhan, isminde de yer aldığı gibi “mebus”ların 
yani milletvekillerinin de projede yaşamını 
sürdüreceğini kaydederek, şunları söyledi:
“Konforlu bir yaşamın kapılarını açtığımız 
projemizde konut sahiplerine unutulmaya yüz 
tutan komşuluk ilişkilerini milletvekilleriyle 
sunuyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar 
birbirlerini hiç tanımadan hayatlarını sürdürüyor. 
Projeyi hayata geçiren organizasyonumuzda yer 
alan eski bakanlar, önceki dönem ve şuan göreve 
devam eden milletvekilleri de Mebuskent’te ev 
sahibi oluyor. Projede ev sahibi olanlar seçtiği 
milletvekiliyle kapı komşusu olma olanağı 
bulacak.”

Proje hakkında
Ayhan Kardeşler, Ayhan Can Kardeşler, Angora 
Ahşap, HSN İnşaat, Taşpınar ve Niğde Pazarı 

gibi sektörün önde gelen firmalarının AYMOR 
Grup bünyesinde bir araya gelerek hayata 
geçirilen Mebuskent Konut ve Yaşam Kompleksi 
Projesi , “Yeni bir gelecek, yeni bir Ankara” 
sloganıyla inşa ediliyor.

1100 rakımla Ankara’nın en yüksek bölgelerinden 
Batıkent Karacakaya mevkiinde hayata geçirilen 
Mebuskent, 388 bin metrekarelik bir alana 
kuruluyor. Proje 10 blokta 602 daire ve 332 
villadan oluşuyor.

Yaklaşık 86 bin metrekaresi yeşil alan olarak 
planlanan projede 23 bin adet ağaç ve çeşitli 
bitkilerden oluşan botanik park, 5 bin metrekarelik 
alışveriş merkezi, spor kompleksi, golf sahası, 
yüzme havuzu, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık 
hava dinlenme alanları, süs havuzları, otopark 
ve güvenlik hizmetleri gibi çok sayıda hizmet yer 
alıyor.

Özlenen komşuluk 
Mebuskent’le geliyor

Şehrin içinde yeni bir şehir kurma 
hedefiyle ilerleyen Mebuskent Konut 
Projesi’ni hayata geçiren AYMOR 
Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat 
Ayhan, doğayla iç içe yaşam sunan 
projede konut sahiplerini kaliteyle 
buluşturacaklarını belirtti.
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Kartal’ın en yüksek rezidansı olan adalar ve 
deniz manzaralı Çukurova Tower, sakinlerine 
Back-Up Concierge hizmetiyle geniş 
yelpazede hayatı kolaylaştıran uygulamalar 
sunuyor. 

Bu uygulama ile eğlenceden temizliğe, otel ve 
uçak rezervasyonundan oto kiralamaya, hediye 
gönderiminden davet organizasyonlarına kadar 
pek çok farklı konuda 7 gün 24 saat hizmet 
sunuluyor. Yaşamın başladığı Çukurova Tower’ın 
sakinleri detaylarla uğraşmadan kendilerine ve 
sevdiklerine daha çok zaman ayırıyor ve rezidans 
konforunun tadını çıkarıyor. 

Rezervasyonunuz sinema için mi olsun 
otel için mi?
Concierge ayrıcalığından yararlanan Çukurova 
Tower sakinleri sinema, tiyatro, sergi gibi 
şehirdeki tüm kültürel etkinliklerden haberdar 
ediliyor ve rezervasyonları yapılıyor. Otel, uçak 
rezervasyonları ve bilet temininin yanı sıra 
seyahate çıkarken tercih edilen destinasyondaki 
konaklama ve ulaşım imkanlarını kolayca 
öğreniyor ve yine isterlerse rezervasyonları 
ücretsiz olarak rahatça yaptırılıyor. Vize 
hizmeti ile vize başvurusu ve takibi için zaman 
kaybetmeden işlemleri yürütülüyor. Seyahat 
danışmanlığı hizmeti ile keyifli ve sorunsuz bir 
tatil için tüm alternatiflere en kısa ve güvenilir 
yoldan ulaşılıyor. 

İster VIP transfer ister oto kiralama…
Çukurova Tower sakinleri için Back Up tarafından 
sunulan concierge hizmetinde üst segment 
araçlarla trafik stresinden uzak ve konforlu bir 
yolculuk gerçekleştirmek isteyenlere özel indirimli 
VIP transfer hizmeti de bulunuyor. İndirimli oto 
kiralama hizmeti ise Türkiye’nin herhangi bir 
yerinde, ihtiyaca en uygun aracı, anlaşmalı 
firmaların sunduğu özel fiyat avantajıyla kiralıyor.

Eve geldiğinizde yemeğiniz hazır, alışverişiniz 
tamam, eviniz ve kıyafetleriniz temiz olsun
Çukurova Tower’da Back Up’ın sağladığı 

Çukurova Tower 
hayatı kolaylaştırıyor

concierge hizmetindeki gıda alışverişi ve her türlü 
teslimat organizasyonu ile market alışverişleri 
ve teslimatları gerçekleştiriliyor. Eve yemek 
hizmeti ile istenilen tüm yemekler temin ediliyor. 
Kuru temizleme hizmeti ile eşyalar evden alınıp 
temizletilerek tekrar teslim ediliyor. Ayrıca, hizmet 
ağında yer alan kuru temizleme servislerinde, 
özel olarak sunulan indirimden de faydalanılıyor. 
Eve temizlik hizmeti ile düzenli temizlik hizmeti 
için temizlik firması veya görevlisinin çok uygun 
fiyatlarla bulunmasına imkan sağlanıyor.

Özel davetler, kutlamalar ve organizasyonlar 
hiç bu kadar kolay olmamıştı…
Evde özel gün, davet organizasyonu ve catering 
hizmeti seçeneği ile hiç yorulmadan, kusursuz 
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ve profesyonel organizasyonlar gerçekleştirmek 
Çukurova Tower’ın concierge hizmeti ile mümkün. 
Çiçek ve hediye gönderimi organizasyonu ile 
çiçek, hediye ve çikolata gönderimlerinin yerine 
ulaşması da sağlanıyor. 

Evinizin tadilatından faturasına hiçbir detayı 
düşünmeyin
Concierge’den faydalanan dairelere özel konut 
yardım hizmetleri ile tadilat, tamirat ve çilingir 
işleri için arayışa son veren Çukurova Tower’da 
fatura ödeme hizmeti ile faturaların ilgili kuruma 
ödenmesini sağlamak da mümkün. Ayrıca vekalet 
verilerek su, elektrik, doğal gaz gibi aboneliklerin 
açma-kapama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Özel 
araçlı kurye hizmeti ile haftanın 7 günü 09.00 ve 
19.00 saatleri arasında, 1 km’lik alan içerisinde 
ücretsiz teslimat yapılıyor. Hizmet saatleri ve 
1 km’lik alan dışında kalan durumlarda ise bu 
hizmetten indirimli olarak faydalanılabiliyor. 

PROJELERDEN HABERLER

Elysium Serene 
Kandilli Evleri’ne ödül
Ofton İnşaat’ın akıllı ev sistemleri ile doğada 
modern bir yaşamın kapılarını açan projesi 
Elysium Serene Kandilli, Ideal Standard Internatiol 
Uluslararası Proje Ofisi tarafından Ideal Standart 
Yaşam Alanı Konut Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen inşaat markalarından Ofton 
İnşaat’ın, İstanbul Boğazı’nın incisi Kandilli’de hayata 
geçen yeşille iç içe projesi Elysium Serene Kandilli 
Evleri, Ideal Standard Internatiol Uluslararası Proje 
Ofisi tarafından WOW İstanbul Hotel’de düzenlenen 
ödül töreninde “İdeal Standart Yaşam Alanı Konut 
Ödülü” aldı.

İstanbul’un en sağlam zeminlerinden birinde, estetikten 
ödün vermeyen iç ve dış tasarımı ile en üst düzeyde 
güvenli hale getirilen Elysium Serene Kandilli, 17 
müstakil ev ve 136 bağımsız bölümden oluşuyor. 
Elysium Serene Kandilli, akıllı ev sistemleri ile doğada 
modern bir yaşam sunuyor. Gün içerisinde ihtiyaç 
duyulabilecek bir çok şeyi bir arada sunan Elysium 
Serene Kandilli’de açık kapalı yüzme havuzları, tenis 
kortu, fitness merkezi, pilates ve yoga salonları, buhar 
ve sauna odaları bulunuyor.
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Suyabatmaz Demirel Mimarlık tarafından Mar 
Yapı için tasarlanan ve Güneşli’de hayata 
geçirilecek olan G Yoo projesinin inşaatı 
devam ediyor. İyi bir arsa analizi ve bölgenin 
mevcut durumunun olumlu ve olumsuz 
yanlarının gözetilmesi sonucu biçimlenen 
proje, cepheyi ve gün ışığını maksimize etmek 
amacıyla üçgen prizmalar halinde tasarlanan 
iki anıtsal konut bloğundan oluşuyor. 

Suyabatmaz Demirel Mimarlık tarafından Mar 
Yapı için tasarlanan G Yoo projesinin Güneşli’deki 
inşaatı hızla yol almaya devam ediyor. Konut 
bloklarını, cepheyi ve gün ışığını maksimize 
etmek amacıyla üçgen plan şemasındaki iki 
prizmatik kule halinde tasarlayan Mimar Arif 
Suyabatmaz ve Mimar Hakan Demirel, arsanın 
batısından geçen Basın Ekspres Yolu’nun mevcut 
trafik yoğunluğunu, Taş Ocağı Caddesi’nin 
gelecekteki olası trafik yoğunluğunu ve doğal 
aydınlatmanın efektif kullanılması kaygısını biçim 
kararlarına doğrudan etki eden etmenler olarak 
ele almışlar. 

Yapıların tasarımında arsaya konumlanacak tek 
bir prizma söz edilen problemleri çözemeyeceği 
için diagonal bir kesimle iki parçaya ayrılmış 
üçgen plan şemasında iki kule tasarlayan 
mimarlar, yapı parçalarını arsanın karşıt 

sınırlarına dayandırarak iki yoldan da iyi bir 
şekilde algılanmasını sağlamışlar. Böylece yol 
taraflarına dayanan köşeler sayesinde gürültüden 
etkilenen mekanları minimuma indirgemişler. 
Mekan çözümleri olarak birbirlerinden farklı 
olan iki alt parçadan birinin çekirdek ve şaftları 
hipotenüs kenarına dayanarak kuzeye yönelirken, 
diğer parça uzun kenarına dayanarak kuzeye 
baktırılmış. Böylece doğal ışık olabildiğince 
efektif kullanılarak pasif iklimlendirmeye yardımcı 
olunmuş. 

Üçgen plan şeması başta bir problem olarak 
algılanabilmesine rağmen, tasarımda bir 
avantaja dönüştürülerek, daha yaşanabilir 
mekanlar yaratmak için kullanılmış. Bu formal 
seçim sayesinde konutlarda cephe ve gün ışığı 
maksimize edilirken bu bölgede yaşayan kullanıcı 
profiline uygun olarak tasarlanan küçük daireler 
için çok avantajlı bir iç mekan düzeni elde edilmiş. 
Suyabatmaz Demirel Mimarlık’ın cephelere 
yaptığı mimari dokunuşlar sayesinde iki farklı 
bina olarak değil, bir bütün olarak algılanan G 
Yoo blokları, altlarına aldıkları sosyal ve ticari 
donatılar ile kamusal alanlar sayesinde zeminle 
zengin bir ilişki kurmuş. Bütün ayrışırken 
oluşan kesim düzlemi zemin kotunda da devam 
ederek bir yarık oluşturmuş. Arsanın batı ve 
doğusundaki donatılar yarıktan ışık alacak şekilde 
konumlanmış.  

Gün ışığını maksimize 
eden konut projesi

G-YOO
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 Projenin önerdiği fonksiyonel süreklilik, mekanların ve cephe 
boşluklarının modüler organizasyonuyla sağlanmış. Siyah 
cephe üzerindeki her mekan üç farklı boyutlarda boşluklar 
içerirken, beyaz cephe ise, tek bir modül içerecek şekilde 
tasarlanmış. Böylece mekanların cepheyle kurduğu ilişki 
dolayısıyla, cephede rastgele konumlanmış gibi gözüken 
fakat altında matematiği olan bir doku oluşturulmuş. Böylece 
gelecekte planların değişmesi durumunda dahi, cephede 
benzer bir dokunun oluşabilmesine imkan sağlanmış. 

Cephelerin birbirleriye yaptıkları güçlü kontrast ve yapıların 
konumlandırılma stratejisi sayesinde çok farklı vistalarla 
kullanıcıya farklı perspektifler sunulan konut bloklarında, bir 
adım önce görülenle bir sonraki adımda görülen görüntülerin 
bu denli farklı olması sayesinde sinematografik bir durum 
elde edilmiş. 

2012 yılında Dünya Mimarlık Festivali Ödülleri’nde (WAF) 
finalist olma başarısını gösteren Suyabatmaz Demirel 
Mimarlık tasarımı G Yoo’nun iç mimari projesi Yoo kurucu 
ortağı ve kreatif direktörü Philippe Starck tarafından 
hazırlanmıştır.
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Yeni bir yaşam için Ormanada
Ormanada, sadece yaşamak için ideal 
bir yer olmaktan öte, modern hayatın 
rahatlığıyla oluşturulmuş eşsiz bir 
yaşam noktası...

Ormanada, doğanın ortasında, sessizliğin içinde, hayattan keyif 
almayı sağlayan bir yaşam sunuyor. Zekeriyaköy bölgesinde 
yer alan, Kanyon Yönetim ve İşletme ile yönetilen Ormanada, 
kentte yaşamanın olumsuz koşullarına da çözümler sunarak 
farklılaşıyor.

Hem içinde yer alacaksın İstanbul’un hem de dışında
Ormanada, şehrin içinde ama şehrin dışında gibi yaşamaya 
izin veren, tüm kentte yaşayanlar için önemli bir çekim merkezi 
oluşturuyor. Kentin merkezindeki yapıların arasından kaçıp 
ormanın ve yeşilin içinde bir sığınma bölgesi. Sabah evden çıkıp 
plazalarda ofis ortamında yoğun bir tempoda çalışan insanların 
tekrar eve, doğaya dönmek için sabırsızlanacağı bir yerde 
konumlanıyor. Sabah işe gidip akşamüstü eve geldiğinizde 10 
dakikada deniz ve plajlara ulaşabileceğiniz bir yer. Trafiğin,  
kalabalığın  içinde yorulan insanların tüm bu keşmekeşten sonra 
kendini, Ormanada’da sessizliğe ve sakinliğe teslim etmesi 
mümkün.

Şehir konforunda, şehirden kaçış noktası
Zekeriyaköy’ün cazibe merkezi olan Ormanada’da; Starbucks, 
Jale Balcı’nın açtığı Lokanta Farina, MACFit, Nuspa, 
Macrocenter ve Diba Kuaför gibi geniş yelpazede hizmetler 
bulunuyor. Doğanın sadeliğini ve modern mimariyi sosyal 
ortamlarla birleştiren Ormanada, peyzaj yapısı ve dinginlik veren 
atmosferiyle alışılmışın dışında özgün bir proje olarak dikkat 
çekiyor.
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Rönesans Konut ve Garanti Mortgage, Kartal’da 
yükselen Sayfiye Projesi için güçlerini birleştirdi. 

Garanti Mortgage, Rönesans Konut’un Kartal’da 
yükselen Sayfiye Projesi için kredi ödeme desteği 
veriyor. Türkiye’de bir bankayla bir gayrimenkul 
şirketi arasında ilk kez gerçekleştirilen anlaşmaya 
imza atan Rönesans Konut ve Garanti Mortgage, 
Kartal’da Aydos Ormanı’na komşu bir konumda 
bulunan Sayfiye Projesi’nden ev almak için 120 
ay kredi kullananların, ilk 3 ve son 3 taksitlerini 
ödeyecek. 

Sayfiye Projesi’nden ev almak isteyenler, 60 ay kredi 
kullandıkları takdirde ilk taksitini Rönesans Konut, 
son taksitini ise Garanti Mortgage ödeyecek. 120 ay 
ödeme planı ile kredi kullanacakların ise ilk 3 taksitini 
Rönesans Konut öderken son 3 taksitini de Garanti 
Mortgage ödeyecek. Hem oturum hem de yatırım 
amaçlı konut sahibi olmak isteyenler için çok önemli 
bir fırsat sunan bu anlaşma ile Sayfiye Projesi’nden 
evlerini bugün alanlar teslime yakın bir zamanda 
ödemeye başlayacak. Rönesans Konut’un İstanbul 
Kartal’da gerçekleştirdiği ilk konut projesi; “Sayfiye” 
Aydos Ormanı’nın yanı başında, bir tarafı yemyeşil 
orman bir tarafı ise Adalar manzarasıyla dikkat 
çekiyor.

Sayfiye’den konut 
almak isteyenlere

3+3 destek

Aşçıoğlu, İstanbul Ataköy’deki ikinci projesi 
Selenium Retro için ön talep toplamaya 
başlıyor. Konut ve ofis olmak 
üzere iki farklı bloktan oluşan 
LEED Sertifikalı Selenium 
Retro Projesi, cumbalı ve açık 
balkonlu mimarisiyle modern 
rezidans anlayışını birleştirerek 
1+1 modüler daire sistemiyle 
yatırımcılarına kullanım 
kolaylıkları sağlıyor.

İstanbul’un yaşam 
merkezlerinde gayrimenkul projelerini hayata 
geçiren Aşçıoğlu, Ataköy’de inşa edeceği LEED 
Sertifikalı Selenium Retro projesi için ön talep 
toplamaya başladı. 

Geçmişin izlerini taşıyan cumbalar ve açık 
balkonları, modern rezidans anlayışı ile 
birleştirerek konforlu bir hayatın kapılarını 
açacak olan Selenium Retro, toplam 47.500 
metrekare inşaat alanına sahip konut ve ofis 
olmak üzere iki farklı bloktan oluşacak. 

Selenium Retro, sahip olduğu 1000 metrekarelik 
kapalı sosyal tesis alanı ve 1000 metrekarelik 

açık havuz ve güneşlenme terası ile 
sağlıklı bir yaşam imkanı sunarken 
rezidans anlayışının getirdiği kapsamlı 
lobi hizmetleri ile de hayatı kolaylaştırıyor. 
Projede günümüzde kullanımı artan 
elektrikli araçlar için şarj istasyonları da 
bulunacak. Selenium Retro’daki tüm 
bağımsız birimler, taze hava sistemi ile 24 
saat ferah bir yaşam ortamı sağlayacak.

Şirketler, Retrofis’le büyüyecek
Konut bloğu Marmara Denizi’ne ofis bloğu E-5 
Karayolu’na bakan Selenium Retro’da ofislerin 
yanı sıra teraslı yatay ofislerin bulunacağı 
Retrofis’ler de yer alacak. Ofis bloğunda, iş 
dünyasının önemsediği yüksek konfor kapsamında 
ihtiyaçlar doğrultusunda istenilen kadar alana 
sahip olma imkanı sunuluyor. Modern tasarıma 
sahip yüksek tavanlı çalışma alanları ve yeşil 
bahçeleri ile ofis yaşamına yeni bir yaklaşım 
getiren Retrofis’lerin kullanıcılarına yüksek kazanç 
sunması hedefleniyor.

Selenium Retro’da ön talep zamanı

PROJELERDEN HABERLER
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HEP İstanbul’da inşaat devam ediyor!
Türkiye’nin öncü gayrimenkul geliştirme 
şirketlerinden Tekfen Emlak Geliştirme 
tarafından hayata geçirilen HEP İstanbul 
Projesi’nin ocak ayında başlanan inşaatı hızla 
devam ediyor. Lansman tarihinden bu yana 
ev sahibi olmayı düşünenlerin yoğun ilgisi 
ile karşılaşan 1424 konutluk HEP İstanbul, 
İstanbul’un en değerli bölgeleri arasında 
gösterilen Beylikdüzü-Esenyurt-Avcılar 
hattının kesişim noktasında yer alıyor. 

Ocak ayının başında inşaatına başlanan HEP 
İstanbul “Hayatımın Evi Projesi”nde inşaat 
çalışmaları devam ediyor. Yapımı hızla süren 
HEP İstanbul, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar 
bölgelerinin tam kesişim noktasında, E-5 ve 
TEM bağlantı yolunun kesiştiği noktada yer 
alan “Hayatımın Evi Projesi” 11 blok ve 14 sıra 
bina ünitesiyle toplam 1424 daireden oluşuyor. 
Ekim ayında lansmanı gerçekleştirilen ve birinci 
etap satışları kısa sürede tamamlanan HEP 
İstanbul’da iki etap satışları da hızla devam 
ediyor. Ocak ayı itibariyle inşaatına başlanan 
HEP İstanbul’dan daire sahibi olanlar ise  2017 
Nisan’da yeni evlerine kavuşacak.

Fiyatlar 216 bin TL’den başlıyor
Projenin ilk etap satışlarını 
neredeyse tamamladıklarını, 
ikinci etapta ise satışların devam 
ettiğini hatırlatan Ömer Egesel, 
HEP İstanbul’daki daire fiyatlarıyla 
ilgili olarak şu bilgileri verdi: 
“Proje, lokasyonu, kalitesi ve 
ulaşılabilir fiyatları ile ev satın 
almayı düşünenlerin yoğun ilgisiyle 
karşılaşıyor. Bu nedenle kısa bir süre içinde 
ikinci etabı devreye aldık.  Projede fiyatlar 1+1 
dairelerde 216 bin TL’den, 2+1 dairelerde 335 
bin TL’den ve 3+1 dairelerde ise 430 bin TL’den 
başlıyor. Müşterilerimiz çeşitli bankalardan 
mortgage kredisi kullanabilecekleri gibi özel 
ödeme kolaylıkları da sunuyoruz. Yüzde 5 peşinat 
veren ve yüzde 50 kredi kullanan müşterilerimiz 
kalan tutarı 3 eşit taksitte Haziran 2015, Haziran 
2016 ve Mart 2017’de ödeyerek ev sahibi 
olabiliyorlar” diye konuştu. 

‘İyi yaşam’ın adresi olacak
‘Hayatımın Evi Projesi’ni tasarlarken, ‘İyi Yaşam’ 
konseptine odaklandıklarını söyleyen Tekfen 
Emlak Geliştirme Genel Müdürü Ömer Egesel, 
projenin merkezine aile yaşamı ve çocukları 
konumlandırdıklarını belirtti. Projenin planlama 
aşamasında tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına 
göre hareket ettiklerini vurgulayan Ömer Egesel, 
“Eksiksiz bir yaşam alanı oluşturmak için çamaşır 
odasından depoya, 10 metrekareden küçük 
odası olmayan, yeşil bina sertifikalı enerjiden 
tasarruf sağlayan ev yapısına kadar her 
ayrıntıyı düşündük. Bu projede Tekfen kalite ve 
güvencesini ulaşılabilir fiyatlara satışa sunuyoruz. 
4 mevsim yaşayan bir proje yaratacağız” diye 
konuştu.

“Metro hattı projenin önünden geçiyor”
Projenin, bölgenin en iyi lokasyonunda yer 
aldığını ve ulaşım araçlarına da çok yakın 
mesafede yer aldığını vurgulayan Ömer Egesel, 
“Proje metrobüse yürüme mesafesinde. Ayrıca 
2017 yılında hayata geçmesi planlanan Bakırköy-
Beylikdüzü metro güzergâhına da yürüme 

mesafesinde yer alırken, kuzeyde 
inşa edilen 3’üncü havalimanı 
ve 3’üncü köprü güzergahlarına 
da TEM bağlantı yolu sayesinde 
kolaylıkla ulaşılabiliyor.”

Sosyal Yaşam ve Peyzaj
HEP İstanbul projesinin en 
güçlü özelliklerinden biri sosyal 
alanlarının ve peyzajının zenginliği. 
Projede iki ayrı toplam 2.600 
metrekare kapalı alana sahip 

sosyal tesis, farklı çocuk yaş grupları için 
tasarlanmış 1.500 metrekare açık çocuk oyun 
alanları, 2 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolları 
ve 1 kilometre uzunluğunda bisiklet parkurları 
planlandı. Açık ve kapalı yüzme havuzları, mini 
futbol, basketbol ve tenis sahaları ile çeşitli spor 
imkanları sağlayan açık ve kapalı aktivite alanları 
projenin öne çıkan özelliklerinde sadece bazıları. 
Ayrıca dört mevsim yeşil kalacak bahçeleri HEP 
İstanbul’un yüzde 74’ü peyzaja ayrılıyor.

PROJELERDEN HABERLER
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Sinpaş’ın Anadolu yakasında Sancaktepe’de 
geliştirdiği yedinci projesi Aydos Country, 
lansman dönemi gördüğü yoğun ilgiden 
dolayı yeni evleri satışa sundu. 

Şehrin gürültü ve stresinden uzak doğa ile iç 
içe konumu, mimari özellikleri ve peyzajıyla 
büyük beğeni toplayan Aydos Country, 8 Şubat 
Pazar günü yeni sakinlerini ağırladı. Anadolu 
yakasının en doğal yaşam projesi Aydos Country, 
Sancaktepe’de Aydos Ormanı’nın hemen yanı 
başında eşsiz bir konuma sahip. 

Gayrimenkul sektöründe konsept projelerin lideri 
Sinpaş GYO’nun 2014 sonunda ön satışlarına 
başladığı Aydos Country’e yoğun ilgi devam 
ediyor. Lansmana özel kampanya ile birlikte yeni 
evler satışa sunuldu. Projede özellikle bahçe katı 
evlere büyük ilgi gösterildi. 

Hafta sonunu geçirmek için kaçtığınız 
kilometrelerce uzakta bir yer yerine Aydos 

Ormanı’nın 
yanı başındaki 
Aydos Country’de, 50 
dönümlük arazi üzerinde her biri 
geniş balkonlara sahip 900 daire yer alıyor. 
İstanbul merkezine 10 dakika uzaklıktaki Aydos 
Country’den 2 ayrı metro hattı ile hızlı raylı 
sistem ulaşımı sağlanırken, yapımı devam eden 
3. köprüye de Sultanbeyli gişelerinden otoyol 
bağlantısı olacak.

1.700 TL’den başlayan aylık ödemelerle 
ormana komşu olun
1+1’den 4+1’e farklı daire seçenekleri bulunan 
projede;  yaşam seçenekleri 67 m2’den başlayıp 
206 m2’ye kadar değişiklik gösteriyor.
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Aydos Country’de yeni evler 
satışa sunuldu

Projenin KünyesiProje adı: Aydos Country
Bölge: İstanbul Sancaktepe

Konut sayısı: 900 

Ev tipi: 67 m2 ile 206 m2 arası daireler. 

Teslim tarihi: Mayıs 2017 - Ağustos 2017
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 Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı’nın Ankara’nın tam kalbinde hayata 
geçirdiği Ankara Çankaya’da geri sayım 
başladı. Ankara’nın merkezindeki tek yeni 
proje olma özelliği taşıyan, dış mimarisiyle 
olduğu kadar iç mimarisiyle de fark yaratan 
Ankara Çankaya, sakinlerinin yaşam kalitesini 
artıracak özellikleriyle Mart ayında teslim 
edilecek. 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Genel Müdürü Erdem Tavas, Ankara Çankaya’nın 
iç mimari danışmanlığının Brigitte Weber 
Architects’in Kurucusu Brigitte Weber tarafından 
üstlenildiğini söyledi. Ankara 
Çankaya’da sakinlerin konforunu 
ön planda tuttuklarını belirten 
Erdem Tavas, tüm malzemeleri 
dünyanın lider markalarından 
seçtiklerini belirtti. 

Ankara Çankaya’nın farklı 
büyüklükteki daireleri ile şehir 
yaşamından uzaklaşmak 
istemeyen herkese Ankara’nın en merkezi ve en 
güzel yerinde ideal yaşam alanları sunduğunu 
ifade eden Erdem Tavas, iç mimaride seçtikleri 
malzemelerle kalite ve rahatlığı aynı anda 
sunacaklarını anlattı. 

Ankara Çankaya’nın mutfak dolaplarında 
tercihlerini ünlü İtalyan markası Scavolini’den 
yana kullandıklarını belirten Tavas, “Fırın, 
davlumbaz, ocak ve bulaşık makinesinde ise 
Gaggenau markasını tercih ettik. Vitrifiye, armatür 
ve gömme rezervuarlarımızı dünyanın en çok 
tercih edilen markalarından Ideal Standard’dan 
seçtik. Banyo aksesuarlarımızda ise fonksiyonel 
tasarımları ile dikkat çeken Omega’nın Gedy 
Pirenei Serisi’ni kullandık” diye konuştu.

PROJELERDEN HABERLER

Ankara Çankaya’nın doğramalarında kaliteyi 
ön planda tutan Akotherm Alüminyum’u 
tercih ettiklerinin altını çizen Erdem Tavas, 
asansörlerde ise yüksek güvenlikli Schindler 
markasının kullanıldığını ifade etti. 

Ankara sosyal yaşamının merkezi olarak kabul 
edilen İran Caddesi üzerinde bulunan Ankara 
Çankaya, yanı başındaki Seğmenler Parkı ve 
şehrin en yeşil noktalarından Kuğulu Park’a 
yürüme mesafesindeki konumuyla sakinlerine 
şehir merkezinde yemyeşil bir yaşam vaat 
ediyor.

Şehrin popüler restoranları, 
kafeleri ve seçkin mağazalarının 
yer aldığı bölgede konumlanan 
Ankara Çankaya, 62 dairesi ve 
dokuz mağazasıyla Ankara’nın 
yeni buluşma noktası olmaya 
hazırlanıyor. Ankara Çankaya’da, 
ikisi sekiz, biri altı katlı olan üç 
konut bloğunda büyüklükleri 
120 ile 405 metrekare arasında 

değişen 2+1’den 5+1’e farklı ihtiyaçlara 
cevap veren alternatifler bulunuyor. 5+1 çatı 
dublekslerinde yer alan 26 metrekarelik özel 
terasları ile dikkat çeken Ankara Çankaya’nın 
tüm dairelerinde şehir manzaralı balkon 
bulunuyor. 

Ankara Çankaya sakinleri daire büyüklüklerine 
göre bir ya da iki araçlık kapalı otoparkın yanı 
sıra dairelere özel depolama alanına sahip 
olacak.
Ankara Çankaya’nın cadde cepheli ticari 
blokları toplam dokuz mağazadan oluşuyor. 
Beşer katlı iki mağaza bloğunda toplam sekiz 
mağaza yer alırken, zemin ve iki kattan oluşan 
blokta ise tek mağaza bulunuyor. 

Ankara Çankaya’da 
geri sayım başladı
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İş ve yaşam merkezinde hızla değerlenen 
iki kule LeventLIFE

LeventLIFE Residence II ile şehrin merkezinde 
yalın ve akıllı bir hayat yükseliyor. 

Svot Yapı, Baray ve İmaj İnşaat’ın İstanbul 
Levent’te inşa ettiği LeventLIFE Residence II, 
A+ konseptten oluşan 144 rezidans daire ile 
yaşayanlarına şehrin merkezinde bulunması, 
kolay ulaşımı ve estetik mimarisiyle gerçek 
lüksü yaşatmaya hazırlanıyor. Konforlu 
rezidans hizmetiyle Levent’te yükselen 
LeventLIFE Residence II’de, 58 metrekareden 
232 metrekareye kadar farklı tercihlere hitap 
eden 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve Penthouse konut 
seçenekleri yer alıyor. Fiyatları 375 bin dolardan 

başlayan proje banka kredisine de uygun. Teslimi 
2016 yılı sonunda yapılacak alanların yüzde 50’si 
satıldı. 

Konfor, yalınlık, güven ve teknolojiyi uyumla bir 
araya getiren LeventLIFE Residence II, ‘akıllı 
ev’ konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Rezidans 
içerisinde kullanılan ankastre eşyalar, vitrifiye ve 
armatürler gibi tüm malzemeler lider markaların 
imzasını taşıyor.  

Zengin sosyal donatılara sahip, I. Levent, 
Dereboyu Caddesi’nde yükselen LeventLIFE 
Residence II, 25 kattan oluşuyor, mimarisi ise 

PROJELERDEN HABERLER

İstanbul’un iş ve yaşam merkezi olarak bilinen Levent’te 
yükselen LeventLIFE, Baray İnşaat, İmaj İnşaat ve Svot 
Yapı tarafından 100 milyon dolarlık bir yatırımla hayata 
geçiyor. İki kule şeklinde yükselen proje, 144 rezidans 
ve 64 ofisten oluşuyor. A+ ofis ve rezidans ayrıcalığına 
sahip LeventLIFE’ta teslimler 2016 yılı sonunda başlıyor.
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Mimark imzası taşıyor. Proje, rezidans sahiplerine 
restaurant, cafe ve oyun odası ile günlük yaşamın 
stresinden uzaklaşma imkanı sunarken, yüzme 
havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar odası ile 
sağlık ve huzur dolu anları da mümkün kılıyor.
LeventLIFE Residence II, İstanbul’un iş ve 
sosyal yaşamının merkezi olarak kabul edilen 
dolayısıyla trafiğin de yoğun olduğu bölgede park 
yeri sorununu da ortadan kaldırıyor. Projede her 
bağımsız bölüm için bir araçlık kapalı otopark, 
vale hizmeti ve misafir otoparkı var.  Uluslararası 
Standartlarda Deprem ve Yangın Güvenliğine 
sahip LeventLIFE Residence II’de kapalı devre 
güvenlik kameraları, 7/24 güvenlik hizmeti ile 

huzurlu bir yaşam mümkün. Jeneratör sistemiyle 
enerjinin kesintisiz olduğu projede ayrıca iki adet 
yolcu, ayrıca bir adet de yük asansörü yer alıyor.

LeventLIFE OFFICE ile iş yaşantınıza  
ayrıcalık katın
LeventLIFE Residence II’nin yanında iş hayatının 
kalbi olmaya aday bir kule daha yükseliyor. 
Svot Yapı, Baray ve İmaj İnşaat tarafından, 
İstanbul Avrupa yakasının gözbebeği Levent’te 
hayata geçirilen LeventLIFE OFFICE, dünya 
standartlarında çalışmak, kendilerine hareket 
kolaylığı sağlamak ve şehir yaşantısından 
kopmak istemeyen şirketler için tasarlandı. 

LEED Gold Sertifikası kriterlerine göre 
hazırlanan proje toplam 24 kattan oluşuyor. 107 
metrekare ile 1000 metrekare arasında değişen 
ofis alternatiflerinin sunulduğu proje, A+ ofis 
ayrıcalığına sahip 64 ofisten oluşan oluşuyor ve 
2016 yılı sonunda teslim ediliyor. Banka kredisine 
uygun LeventLIFE OFFICE’in satış fiyatları 772 
bin Dolardan  başlıyor.

İş hayatına ve iş yaşamına yeni bir soluk 
getirecek olan proje mimarisi ile dikkat çekiyor. 
LeventLIFE OFFICE’in her katında bulunan 
açılır pencereleri, aynı zamanda katlardaki 23 
metrekare bahçeleri ile kapalı ofis ortamından 
uzaklaşmak ve enerji dolu bir ara vermek 
isteyenler için muhteşem bir fırsat. LeventLIFE 
OFFICE projesinde toplantıların ve keyifli 
sohbetlerin yapılabileceği cafe ve restoranlar, 
iş stresinden uzaklaşmak isteyenler için de 
oyun odasını unutmadı. Proje, içerisinde yer 
alan yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, 
buhar odası ile sosyal yaşam imkanları ile aynı 
zamanda bir yaşam alanı.

LeventLIFE OFFICE projesinde, kablolu TV, uydu 
sistemi, fiber optik kablolama sistemi ve fiber 
optik ADSL ile çalışanların iş yaşamına güçlü 
teknolojik altyapı sunuyor. Jeneratör sistemiyle 
projede kesintisiz enerji sağlayan LeventLIFE 
OFFICE, geleceğin konseptiyle tasarlanan 
elektrikli araç şarj ünitesi ile doğaya ve çevreye 
verdiği önemi bir kez daha vurguluyor. 
İş dünyasının kalbi Levent’te en büyük 
sorunlar arasında yer alan otopark sorununa 
çözüm getiren LeventLIFE OFFICE, yedi katlı 
otoparkında her bağımsız bölüm için bir araçlık 
kapalı otopark ve vale hizmeti ile birlikte misafir 
otoparkı imkanı sağlıyor. 7/24 güvenlik hizmeti ve  
kapalı devre güvenlik kameraları da bulunuyor.

PROJELERDEN HABERLER
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Meta Bilişim İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Can Emrah Özoral, Bodrum Kıyıkışlacık 
Iasos Koyu’nda konumlanan ve 144 
konuttan meydana gelen Iasos Beach Club 
Bodrum Projesi’nde ilk 4 blok inşaatının 
tamamlandığını belirterek yatırımcılara 
seslendi: Biz sadece ev satmıyoruz, 
kendimize komşu seçiyoruz.

Iasos Beach Club Projesi’ni, bölgedeki diğer 
projelerden ayıran bir çok özellik bulunduğuna 
dikkat çeken Özoral, “Balık tutmak, Ege’nin 
köylerini keşfetmek, uçsuz bucaksız Koy 
manzarasına uyanmak, bahçeden mandalina 
kopartmak, balkonunun kenarında begonvil 
yetiştirmek, tertemiz masmavi denize girmek, 
dalga sesiyle uyumak, teknesini evinin önüne 
bağlamak, tekneyle 10 dakikada Türkbükü’ne 
gidebilmek gibi ayrıcalıklara sahip olmak isteyen 
herkesi bize komşu olmaya davet ediyorum” dedi. 

Projenin yüzde 35’i ön talep ile satıldı 
Iasos Beach Club  Bodrum Projesi’nin %35’i ön 
taleple satıldı. Daire fiyatları ise her daire için 
lansmana özel 250 bin TL’ye sabitlendi. 

Plaja 100 metre
Meta Bilişim İnşaat tarafından Türkiye’nin tatil 
cenneti Bodrum Kıyıkışlacık Iasos Koyu’nda 
yükselen Iasos Beach Club Bodrum, 16 blokta 
144  konuttan oluşuyor. 8 bin metrekare arsa 
üzerine kurulan Proje, plaja 100 metre, Iasos 
Marina’ya 150 metre, Bodrum Havaalanı’na 15 
dakika, Bodrum merkeze ise 30 dakika uzaklıkta 
yer alıyor.

Tatil Köyü Konforunda Butik Site
Iasos Beach Club Bodrum, kalitesi, mimarisi, 
panoramik deniz manzarası ve çevreye duyarlılığı 

ile dikkat çekiyor. 5 yıldızlı bir otelin spa merkezini 
aratmayan masaj odası, saunası, buhar odası, 
şok duşları, soyunma kabinleri ile muhteşem bir 
spa keyfi vaat ediyor .

Denize sıfır konumu ile dikkatleri üzerine çeken 
Proje’de, 100 metre uzunluğunda ahşap iskele, 
açık yüzme havuzu, çocuk kulübü, çocuk oyun 
parkı ve çocuk havuzu da bulunuyor. 

Tamamı 1+1 olarak inşa edilen Iasos Becah 
Club Bodrum’da dairelerin büyüklüğü ise 72 
m2. Balkonlara özel bir önem verilen Proje’de 
balkon büyüklükleri 11 m2’den oluşuyor ve tüm 
balkonlarda barbekü bulunuyor. Talebe göre ise 
daire büyüklükleri özelleştirilebiliyor.
Iasos Marina Türkbükü’ne 8 mil, Güllük mevkiine 
ise 4 mil uzaklıkta yer almakta. Marina’dan yaz-
kış diğer koylara geçiş mümkün.

Detaylı bilgi almak için 0 (212) 438 63 80 
numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 Biz sadece ev satmıyoruz, 
kendimize komşu seçiyoruz
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Örneğin, dikkatlerinin 
dağıldığını 
hissettiklerinde 
zihinlerini toplamak 
için Playstation 
ve sinema 
salonları olacak.  
Yoğun çalışma 
temposundan 
bunalanlar 5-10 
dakika bilardo 
veya masa 
tenisiyle kafasını 
dağıtabilecek. 
Antistres bahçesi 
diye muhteşem bir 
botanik bahçesi oluşturuyoruz. 2500 metrekarelik 
dev bir bahçe. Şehrin karmaşasına dalmadan, temiz 
havayla enerjilerini  tazelemelerini sağlayacak bu 
alanlar hem yaz hem de kışın kullanılmak üzere 
dizayn edildi. Çalışanlar isterlerse  yemeklerini 
burada alacak, isterlerse  üniversite yıllarına dönerek 
çimlere uzanıp hayallere dalabilecek. Burada, yeşilin, 
doğanın iyileştirici gücü hissedilecek. Bahçede 
bulunan mini golf sahası da öğle tatilinde hoşça vakit 
geçirmek ya da farklı bir ortamda iş toplantısı yapmak 
isteyenlerin tercihi olacak.“

Regnum Sky Tower’ın, sağlığına değer veren 
çalışanlara düzenli spor yapma imkanı da sunacağını 
anlatan Özcan, “Yorucu bir günün ardından 
kendinizi iyi hissetmeniz için havuzlu, squash kortlu 
fitness merkezinde spor yapabileceksiniz. Her an 
yararlanabilecekleri SPA merkezi olacak.  Çalışanlar 
kuaförü, marketi, bankamatiği, oto yıkaması  hemen 
yanı başlarında bulabilecekler ve bu sayede 
öğle saatlerinde akşam iş çıkışlarında alışveriş 
için koşuşturmalarına, strese girmelerine gerek 
kalmayacak” dedi. 

Regnum Sky Tower’da bulunan 49 metrekareden 972 
metrekareye varan büyüklükteki 161 ofisin satışına 
Mart sonunda başlanılacak. Proje, 2016 yılı Mayıs 
sonunda tamamlanacak.  

İş’te trend 
mutlu ofisler...

Başkent’te “Mutlu Ofis” konseptinin ilk 
örneği olarak hayata geçirilen Regnum Sky 
Tower, çalışanlar arasında efsane haline 
gelen Google’un California’daki yerleşkesini 
aratmayacak sosyal donatılara sahip olacak. 

İnşaat sektörünün saygın markaları Canpa 
ile Öztürk Grup ve Uzaltaş’ı bir araya getiren 
Regnum Sky Tower’da, çalışanların yaratıcılık ve 
motivasyonlarını en üst düzeye çıkaracak imkanlar 
sunulması hedefleniyor.

Proje ortaklarından Canpa  Şirketler Grubu’nun 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özcan, günümüzde 
şirketlerin müşteri memnuniyetini artırmak, sadık 
müşteriler yaratmak için her yıl milyonlarca dolar 
harcadığını anımsattı. Bunun en sağlıklı yolunun, 
öncelikle mutlu çalışanlar yaratmak olduğunun 
altını çizen Özcan, şunları söyledi: Araştırmalar, 
anketler; mutlu çalışanın, şirkete memnun müşteri 
kazandıracağını ortaya koyunca,  şirketler 
de çalışanlarına rahat bir ortam sağlayacak 
ofislere yöneldi. Dünyadaki bu trend, mutlu ofis 
konseptinin doğmasına yol açtı. Çalışanlar arasında 
efsane haline gelen Google’un California’daki 
yerleşkesinden esinlenerek  ortaya çıkan bu 
konseptin Başkent’teki ilk örneği de Regnum Sky 
Tower olacak.

Özcan, “Başkent’in Maslak”ı olarak adlandırılan 
Mevlana Bulvarı’nda 32 katlı olarak inşa edilen, 
tamamlandığında 156 metre ile Ankara’nın en 
yüksek ofis kulesi olacak Regnum Sky Tower’da 
çalışanlara sunulacak imkanlarla ilgili şu bilgileri 
verdi:
“İnsanlar artık evlerinden çok ofiste zaman geçiriyor. 
4 duvar, masa ve koltuklardan ibaret klasik ofislerde 
çalışanları, uzayan toplantılar, bitmek bilmeyen 
projeler bunaltıyor, strese sokuyor, yaratıcılıklarını 
yok ediyor. Çalışanın gözü hep saatte oluyor, mesai 
bitimini dört gözle bekliyorlar. Regnum Sky Tower’da 
bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak çözümler 
ürettik. Çalışanlar için ofisi eğlenceli, yaratıcı, ilham 
verici bir yaşam merkezi haline getireceğiz. 
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Protokol Ankara kiralık ofis 
Metrekaresi 25 TL!

Ankara’nın en yeni ofis projesi Protokol Ankara, 
dev şirketlerin ofislerini taşıdığı bir iş merkezi olarak 
konumlanıyor. Cadde mağazalarının hızla dolduğu şu 
günlerde ofislerde de kiralamalar başladı.

Metrekaresi 25 TL’den başlayan fiyatlarla kiracı bulan 
ofisler, şehrin prestij ikonu haline gelen Protokol 
Ankara’nın tüm ayrıcalıklarına da sahip oluyor.

132 bağımsız bölümden 
oluşan projede; çok amaçlı 
salonlar, yüksek araç 
kapasiteli kapalı otopark, 
%100 enerji ihtiyacını 
karşılayan jeneratörler ve 
blok içi ulaşımı aksatmamak 
için tasarlanan yüksek hızlı, 
aynı anda 100 kişi kapasiteli 
5 adet asansör ile konfor 
sağlanıyor.

Ender İnşaat tarafından 
hayata geçirilen proje, 
ulaşım açısından şehrin 
en avantajlı noktası olan 

Çukurambar’da, Çetin Emeç Bulvarı ile Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi’nin kesiştiği noktada yer alıyor.

Ankara-Konya Yolu’na 100 metre mesafede bulunan 
proje, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, AK Parti Genel 
Merkezi, ODTÜ, Ankara Ticaret Odası,  Armada 
AVM, Next Level AVM, Taurus AVM, AŞTİ gibi birçok 
kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu bölgenin 

merkezinde konumlanıyor.

İş dünyasına ayrıcalıklı çözümler
Estetik mimarisiyle dikkat çeken Protokol Ankara, 
34.000 m² inşaat alanına sahip 28 katlı ofis kulesi 
ile 24.000 m² inşaat alanına sahip mağazalar bloğu 
olmak üzere toplam 58.000 m²’den oluşuyor.

Sıradan plaza konseptinin dışında bir çok ayrıcalık 
sunan Protokol Ankara’da, plazada çalışan insanların 
hasret kaldığı açılır pencerelere de imkan sağlanıyor. 
Tam klimatize edilen projede tüm ofisler manzaraya 
bakıyor.

24 saat kapalı devre güvenlik kamera sistemi, iki 
farklı VIP giriş çıkış kapısı, yüksek araç kapasiteli 
otoparkı ile bölgeye yeni bir soluk katıyor.

Protokol Ankara’da kiralamaya sunulan ofislerin 
büyüklükleri ise net 65 metrekare ile 650 metrekare 
arasında değişiyor.

Cadde mağazalarıyla yeni cazibe merkezi
Birçok ünlü markanın yer aldığı Çukurambar’da 
konumlanan Protokol Ankara’nın cadde mağazaları 
da bölgeye büyük değer kazandırıyor. Amade 
Düğün Salonu, Huqqa, Kuki, Duble Döner gibi köklü 
markalar projede yerlerini aldı.

Bölgenin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde 
tasarlanan mağazalar; gıdadan tekstile farklı 
alanlarda markaları barındırıyor. Mağazalar teras 
ve bahçe alanlarıyla bölgenin en prestijli konumunu 
yakalıyor.

PROJELERDEN HABERLER

Ender İnşaat tarafından Ankara, Çukurambar’da hayata geçirilen Protokol Ankara’da ofis ve 
mağazalarda kiralamalar başladı. Şehrin yeni prestij simgesi olarak konumlanan Protokol Ankara’nın 

ofisleri, metrekaresi 25 TL’den başlayan fiyatlarla kiracı buluyor.
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Bodrum Değirmenaltı Mevkii’nde Retron 
Residence ile yeni bir residence konsepti hayata 
geçmeye başlıyor.

Retron Residence, misafirlerine stil ve kalite sahibi, 
her dairesi  farklı  tarz da dekore edilmiş  flat  ve 
dubleks dairelerden oluşan  yeni yaşam mekanları ile 
kurumsal kiralama  hizmet vermeyi hedeflemektedir.
İsteğe bağlı olarak  bir gece için bir daire, ister bir 
hafta için dubleks daire olsun, kiralama hizmeti ile 
misafirlere her fiyatnoktasında otel konforunda ev 
rahatlığı yaşatmayı planlamaktadır.

Misafirlerin kendilerini ‘ev’de gibi hissedecekleri  
daire ve villalarda 5/12 kişiye kadar konaklama 
imkanı  bulunmakla birlikte, büyük aile toplantıları 
ya da özel günler de Bodrum’daki ‘ev’iniz 
olacaktır…

Retron Residence, Bodrum merkeze ve denize çok 
yakın konumuyla doğal taşlarla düzenlenmiş yüzme 
havuzları  ve yemyeşil botanik  bahçesi ile  dört 
mevsim de sizi hazır ve nazır bekleyen bir yaşam 
mekanı olarak düzenlenmiştir.

Size ait olmayan ‘ev’ ama tatil residence’ınız olarak 
düşünebilirsiniz…

Çekirdek aileler için uygun olan flat tarzı dairelerimiz 
bulunmakla birlikte, kalabalık  aile&arkadaş  
toplantıları için ise Dubleks dairelerimiz 
önerilebilmektedir.

Tüm daireler, şömine, merkezi klima sistemi, tam 
donanımlı mutfak, tüm ev eşyaları, ev ve bahçe 
mobilyaları ile donatılmıştır. Kablosuz internet,özel 
tasarım yatak ve banyo takımları, özel otopark 
hizmetleri bulunmaktadır.

Butik daireler de misafirlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda, memnuniyetlerini sağlamak  için 
verilecek özel  hizmetler;
Kahvaltı, havaalanı transferi, kiralık araba hizmeti 
(Şoförlü) kuaför, çamaşır hizmeti, terzi hizmeti, 
dairenizde özel aşçı hizmeti, özel rehberlik hizmeti, 
alışveriş hizmeti, fitness / spa, doküman çeviri 
hizmeti, boat charter, taze çiçekler, özel günler için 
özel organizasyonlar... 

Bodrum’da yeni bir 
residence anlayışı

 

Retron Residence
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mali piyasalardaki dalgalanmaların büyümenin 
beklentilerin altında gerçekleşmesine yol 
açtığının altını çizdi. 2014 yılında Avrupa 
Birliği’nin ve ABD’nin büyüdüğüne dikkatleri 
çeken Gürlesel, Rusya, Çin gibi ülkelerde ise 
büyümenin yavaşladığını belirtti. Gürlesel, dünya 
ekonomisindeki yavaşlamaya bağlı olarak dünya 
ticaretinin, 2012 ile 2013 yıllarının ardından 2014 
yılında da zayıf bir performans gösterdiğini ifade 
ederek, dünya mal ticaretindeki yavaşlamanın 
ihracat olanaklarını da sınırladığına vurgu yaptı.

2014 yılında inşaat sektöründe büyümeyi özel 
sektör taşıdı
Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2014 yılında 
yavaşladığına dikkati çeken Gürlesel, ilan edilen 
yüzde 4,0’lük büyüme hedefi ve 3.3’lük büyüme 
beklentisine karşılık, ilk dokuz aylık ekonomik 
büyümenin yüzde 2.8 olarak gerçekleştiğini 
bildirdi. Türkiye ekonomisinin büyümesine doğru 
orantılı olarak inşaat sektöründe de büyümenin 
2014 yılında yavaşladığını ifade eden Gürlesel, 
2014 yılında inşaat sektöründe ilk dokuz ayında 
büyümenin yüzde 2.9 olarak kaydedildiğini belirtti. 
2014 yılında inşaat sektöründeki büyümeyi 
özel sektör inşaat harcamalarının sürüklediğini 
vurgulayan Gürlesel, buna karşılık kamu inşaat 
harcamalarındaki büyümenin ise 2014 yılında 
yavaşlayıp, ilk dokuz ayda yüzde 0.2 olarak 
gerçekleştiğini bildirdi. Özel sektör inşaat 
harcamalarının artmasındaki en önemli sebebin 
konut inşaatları ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 
olduğunu anlatan Gürlesel, yabancılara satış 
mütekabiliyet düzenlemesinin de olumlu 

Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından 
Türk yapı sektörünün yıllık performansına 
dair en geniş değerlendirmeyi sunan 
“Türk Yapı Sektörü Raporu 2014” Yapı-
Endüstri Merkezi’nde yapılan bir toplantıyla 
açıklandı. 2015 yılına dair öngörülerin de 
paylaşıldığı toplantıda, 2015 yılında inşaat 
sektöründe yüzde 3,5-4,0 oranında büyümenin 
öngörüldüğü belirtildi. 

2014 yılında inşaat sektöründeki büyümeyi 
özel sektör inşaat harcamalarının sürüklediği 
vurgulanan toplantıda, inşaat harcamalarının 
artmasındaki en önemli nedenin konut inşaatları 
ve kentsel dönüşüm faaliyetleri olduğu belirtildi. 

Raporda 2015 yılında özel sektör inşaat 
harcamalarının yüzde 4,0 ile yüzde 5,0 arasında 
büyüyeceği öngörülüyor. Toplantıya TSMD, 
İMSAD, ULI, İNDER ve ÇEDBİK gibi sektörü 
temsil eden sivil toplum örgülerinin yöneticileri de 
katılarak değerlendirmelerini sundular.

Ekonomist, Dr. Can Fuat Gürlesel, raporun 
sunumuna 2014 yılında dünyadaki 
ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri 
değerlendirerek başladı. Gürlesel, dünyadaki 
ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin inşaat 
sektörünün performansını etkilediğini belirterek, 
2014 yılında dünya ekonomisinde yüzde 2.6’lık 
bir büyüme gerçekleştiğini ifade etti. Gürlesel, 
2014 yılına daha yüksek bir büyüme beklentisi 
ile girilmesine karşın, jeopolitik gelişmelerin, 
Batı ile Rusya arasındaki gerginliğin ve küresel 

Türk Yapı Sektörü Raporu açıklandı

SEKTÖR
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sonuçlarının artış üzerinde etkili olduğunu 
söyledi. Gürlesel, inşaatta yavaşlamaya rağmen 
yapı ruhsatlarında da artış olduğunu, sektörde 
istihdam artışının da sürdüğünü de ifade etti.

2015 öngörüleri
Dünya ekonomisinin yüzde 3.0’lık bir büyüme 
beklentisi ile yıla başladığını dile getiren Gürlesel, 
2015 yılında gelişmiş ülkelerdeki büyüme yüzde 
2.4 ile geçen yılın üzerinde, gelişen ülkelerde 
ise yüzde 4.3 ile geçen yılın altında kalacağını 
kaydetti. Dünya inşaat harcamalarında yüzde 
4.0’lık büyüme beklendiğini ifade eden Gürlesel, 
“Bu büyüme beklentisine bağlı olarak 2014 
yılında 9.35 trilyon dolar olan inşaat harcamaları 
2015 yılında 9.72 trilyon dolara ulaşacaktır” dedi.

Gürlesel, dünya inşaat malzemeleri pazarının 
dünya inşaat harcamalarındaki gelişmelere 
paralel olarak büyüdüğünü ifade ederek, 2015 
yılında dünya inşaat malzemeleri pazarının yüzde 
4.0 büyümesi ve 6.8 trilyon dolara ulaşmasının 
beklendiğini kaydetti.

Orta vadeli programın Türkiye ekonomisinde 
2015 yılı için yüzde 4.0 büyüme hedefi 
koyduğuna dikkat çeken Gürlesel, petrol 
fiyatlarındaki düşüş 
ile ortaya çıkan pozitif 
ayrışmanın büyümeyi 
destekleyeceğinin 
öngörüldüğünü 
belirtti. Gürlesel, 
çok sayıda yerli ve 
yabancı kurumun 
2015 yılı için yüzde 
3.0 ile 3.5 aralığında büyüme beklentisine sahip 
bulunduğunu ifade etti.

2015 yılında Türk inşaat sektöründe yüzde 3.5 
ile 4.0 arasında büyüme bekleniyor
2015 yılında Türk inşaat sektöründe yüzde 3.5 
ile 4.0 arasında büyümeyi öngördüklerini bildiren 
Gürlesel, kamunun inşaat harcamalarında 
herhangi bir büyüme beklemediklerini belirtti. 
Gürlesel, özel sektör inşaat harcamalarında 2014 
yapı ruhsatlarına bağlı olarak yeni işlerde artış 
beklentisinin olduğunun altını çizerek, devam 
eden işler göz önüne alındığında 2015 yılında 
özel sektör inşaat harcamalarının yüzde 4.0 ile 
yüzde 5.0 arasında büyüyeceğini ifade etti.

Gürlesel, inşaat malzemesi iç pazarının reel 

olarak yüzde 4.0, cari fiyatlarla yüzde 12.0 
büyüyerek 131 milyar TL hacme ulaşacağını 
tahmin ettiklerini belirtti. Gürlesel, inşaat 
malzemeleri ihracatının 2014 yılında yüzde 
0.2 azaldığını hatırlatarak, 2015 yılında ihracat 
malzemelerinin ihracatı ile ilgili sınırlayıcı unsurlar 
olduğuna dikkatleri çekti. Gürlesel, bunlardan 
birinin enerji ihraç eden ülke pazarlarında inşaat 
malzemeleri talebinin yavaşlaması olduğunu 
söyledi. Gürlesel, 2015 yılında ihracatın 
durağan kalacağı ya da bir miktar gerileyeceği 
öngörüsünde bulundu.

2015’te de inşaatı özel sektör büyütecek
Toplantıda, YEM Satış ve Pazarlama Grup 
Yönetmeni Tolga Türkanık’ın moderatörlüğünde, 
Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Aytek İtez, Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Ekonomi ve 
Strateji Danışmanlık Hizmetleri’nden Ekonomist 
Dr. Can Fuat Gürlesel, Urban Land Institute 
(ULI) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Sur, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel 
Başkanı Nazmi Durbakayım ve Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Özdil konuşmacı olarak katıldığı 
bir oturum gerçekleştirildi.

Türk Yapı Sektörü Raporu 
2014 perspektifinde görüş ve 
değerlendirmelerini açıklayan 
katılımcılar, Türk inşaat sektörünü 
masaya yatırdı. Ekonomist Dr. 
Can Fuat Gürlesel, kamu ile özel 
sektör inşaat harcamalarının 
sektöre olan etkisini değerlendirdiği 

konuşmasında, kamu sektörünün 2012 
ve 2013’te mega projeler ve büyük altyapı 
projelerine başladığını belirtti. Bu durumun 2013 
yılında inşaat harcamalarını yükselttiğini ifade 
eden Gürlesel, bunun da sektörde büyüme 
etkisi yarattığına dikkatleri çekti. Gürlesel, 
2015 yılı için hükümetin yatırım programına 
bakıldığında kamunun projeleri ile sektörde reel 
olarak büyümenin yakalanamayacağını kaydetti.  
Gürlesel, 2015 yılında özel sektörün dinamizminin 
inşaat sektörünün büyümesini etkileyeceğini 
belirterek, inşaat malzemeleri sanayisi açısından 
da özel sektörün itici gücüne vurgu yaptı.

İMSAD: Rekabet kalitesizliği ortaya çıkarıyor
Gürlesel’in ardından söz alan Türkiye İMSAD 

Özel sektör inşaat 
harcamalarının 

artmasındaki en önemli 
sebep, konut inşaatları 

ve kentsel dönüşüm 
faaliyetleri...
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Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, 
Türkiye’deki inşaat malzemelerinin kalitesine 
rağmen, inşaat sektöründe bu malzemelerin 
yerinde uygulanamadığını belirtti. Yetişener, 
“Türkiye’de dünya standartlarında inşaat 
malzemesi üretiliyor. İstatistiklere baktığınızda 
ilk 10 ülke arasındayız. Dünyaya ürettiğiniz 
malzemeyi kabul ederken ve satın alırken, iç 
piyasaya satmakta zorlanıyorsanız, burada bir 
sıkıntı var demektir” dedi. Rekabetin sanılanın 
aksine Türkiye’de “kalitesizliği” ortaya çıkardığını 
ifade eden Yetişener, Türkiye’de kaliteli 
malzeme kadar, kalitesiz 
malzeme de üretildiğinin altını 
çizdi. İMSAD çatısı altında 
deneyimli, kaliteli malzeme 
üreticilerinin olduğunu belirten 
Yetişener, haksız rekabetin 
önlenmesi amacı ile dernek 
olarak yaptıkları çalışmaları 
anlattı. 

TSMD: Dün taklit edilerek 
yarınlara ulaşılmaz
TSMD Yönetin Kurulu Başkanı 
Aytek İtez, mimarlığın tasarım ile 
başladığını ifade ederek, sektörde 
paydaşlarla birlikte hareket etmenin 
önemine değindi. İtez, mimarlar olarak 
“yarın”lar ile ilgili düşünceler ortaya 
koymak zorunda olduklarını belirterek, dünün 
taklit edilerek, yarınların yaratılamayacağını 
ifade etti. İtez, “Dünü bugüne adapte etmeye 
çalışıyoruz. Taklide karşıyız. İstediğimiz kentler, 
ölçekli planlı, dünya standartları ile yarışabilen 
kentlerdir. Biz doğru proje yapıyor muyuz? 
Çuvaldızı elbette kendimize de batırıyoruz” dedi.

ÇEDBİK: Kentsel dönüşüm öncelikle kültürel 
dönüşüm olmalı
ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil, 
“Biz kendi şehirlerimizde boğuluyoruz. Ben 
sabah bu kentte boğulduğumu hissediyorum. 
Kendimizi diğer dünya kentleri ile karşılaştırmaya 
çalışıyoruz. Ama boyumuz çok kısa” dedi. Özdil, 
“Kentleri yaşanabilir kılmak istiyorsak, önce 
tasarımdan başlamalıyız. Bunun için önce kültür 
değişmeli” şeklinde konuştu. Kentsel dönüşümün 
öncelikle kültürel dönüşüm olması gerektiğinin 
altını çizen Özdil, “20 tane yeşil binayı yan yana 
koyduğunuzda yeşil mahalle ya da yeşil şehir 
olmuyor” dedi.

İNDER: İnşaat sektörüne herkes elini kolunu 
sallayarak giriyor!
Özdil’den sonra söz alan İNDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Durbakayım, müteahhitler 
arasındaki haksız rekabete değindi. Türkiye’deki 
yaklaşık 200 bini bulan müteahhit sayısının 
Avrupa’da bulunan müteahhit sayısından 4-5 
kat fazla olduğundan belirten Durbakayım, 
“İnşaat sektörüne herkes elini kolunu sallayarak 
giriyor. Sonra da istediği gibi çıkıyor. Bunun 
böyle olmaması gerekiyor” şeklinde 

konuştu. Yaşanılan 17 
Ağustos depreminin “İstanbul 
depremi” olmadığının altını 
çizen Durbakayım, İstanbul 
depreminin gerçekleşmesi 
halinde Türkiye ekonomisinin 
depremin yaralarını sarmada 
sıkıntı yaşayacağını belirtti. 
Kentsel dönüşüm ile yapılan 
yapıların 30 sene sonra 
tekrar yıkıp yapılacağından 
korktuğunu söyleyen 
Durbakayım, kötü yapı 
stoklarına neden olan her 
şeyin bir yana bırakılması 
gerektiğini kaydetti. 

Nazmi Durbakayım, İstanbul’un 
mütevazı bölgelerinde mekânların daha küçük 
olduğunu belirterek şunları söyledi: “100 
metrekare, 70 metrekare daireler var. Bunlar 
en kötü malzemeyle dahi yapılsa burada 
oturanların ağır yaralı kurtulma şansı var. 
Ama zengin bölgelerde aynı itinasızlık 120 
metrekare salonlarda olacak. Eğer santral kirişi 
yan çevirdiğim vakit yassı oluyor mantığında 
yapıldıysa, perdeleri, kolondaki demirleri fazla 
koydum diye içini ferahlatıyorsa ki bu binalarda 
böyledir, Allah korusun buralarda bırakın yaşam 
garantisini, yaralıları, cenazeleri dahi oraya ulaşıp 
çıkarmamız mümkün olamayacak.”

ULI: Türkiye sadece İstanbul’dan ibaret değil
ULI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur, 
Türkiye’nin sadece İstanbul’dan ibaret olmadığını 
söyleyerek, İstanbul’un yapı yapacak alanının 
kalmadığını ifade etti. Sur, İstanbul’un nüfusunun 
daha fazla artırılmaması gerektiğini vurgulayarak, 
İstanbul dışındaki yerlerin cazibe alanlarının 
artırılması gerektiğini kaydetti.
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Nef’in tüm tasarımlarına yansıyan minimalist 
yaklaşımın etkilerini taşıyan yeni nef.com.tr kullanıcı 
deneyimi (UX) ile tasarlanan sektöründeki ilk kurumsal 
web sitesi olarak öne çıkıyor Büyük görsel kullanımları, 
müşteri yolculuğu, haritalandırma ve sosyal medyanın 
daha ön plana çıktığı yeni web sitesinde, uzaklık ve 
konum bilgilerine ulaşım sağlayan haritalama sistemi 
de bulunuyor. 

Kullanıcının her türlü ihtiyacı A’dan Z’ye düşünüldü 
Nef anlayışını her bakımdan yansıtmasını 
hedefleyerek tasarlanan site, aynı zamanda kullanıcı 
deneyimini en yüksek nitelikte tutmak üzere bir dizi 
araştırma üzerinden geliştirildi.  Müşteri ihtiyaçları 
ve Nef beklentilerinin ortaya konması için  haftalık 
araştırma yapıldı. Levent, Merter ve Ataköy satış 
ofislerinde 48 müşteri görüşmesi incelenirken, şirketin 
kullanıcıya ulaştığı tüm kanallarda farklı araştırma 
yöntemleri kullanılarak analizler gerçekleştirildi. 
Çağrı merkezlerinde yapılan görüşmelere ek olarak 
toplamda 90 adet canlı çağrı görüşmeleri dinlendi 
ve ev satın almış veya satın alma sürecinde olan 
18 kişi ile satın alma süreçleri gözlemlendi. Ayrıca 
insan kaynakları ile görüşülerek kariyer sürecindeki 
mevcut durum ve gelecek planları alındı. 26 wireframe 
çalışması yapıldı. 63 kişi ile bağlamsal görüşme, 
130 saat toplam görüşme süresi ve 47 gün boyunca 
gözlem yapıldı.Tüm değerlendirmelerin ardından 
tasarım süreci başladı. 

Gayrimenkul sektöründe bir ilk
Nef’in yenilikçi ve tasarım odaklı anlayışını yansıtan 
site, aynı zamanda interaktif, yeni trendlere uyumlu, 
içeriği ön plana çıkaran yapısı ile Nef’in vizyonunu 
da aktarıyor. Detaylı kullanıcı deneyimi araştırması 
sonucu hazırlanan site teması Nef dünyası üzerinde 
yükseliyor veşirketin global izlerini yansıtan Nef 
Haritası, Nef Keşifleri ve Projeler bölümü ile 
kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor. Bunun 
yanısıra sosyal medya içeriklerini de doğal bir şekilde 
entegre eden site, gayrimenkul sektöründe bir ilk. 

Nef’i yansıtan minimalist tasarım
Nef’in kalite standartları, gelecek vizyonu ve 
müşterilerine yaşatacağı deneyimler ve derinlemesine 
yapılan araştırmalar sonucunda yenilenen nef.
com.tr’de Nef’in Türkiye’de ve dünyada mimar ve 
tasarımcılarının bıraktığı izlerin detaylı incelendiği 
harita tasarımı da bulunuyor. Büyük görsel kullanımları 
ve Nef Projelerin hangi aşamada olduğunu gösteren 
timeline’ın bulunduğu minimalist tasarımlı sitede 
sosyal medya da daha aktif olarak konumlandırılmış 
bulunuyor. Kullanıcıya online deneyim süreci sunan 
sitede kalite güven,  hızlı arama, kolay iletişim, şeffaf 
İK süreci gibi unsurlar da yer alıyor.

Sektörün ilk 
kullanıcı deneyimli 
web sitesi Nef’ten

Tasarım odaklı yaklaşımıyla sektörü ilklerle 
tanıştıran Nef, yenilediği web sitesiyle aynı 
yaklaşımı dijital alanda da sürdürüyor. 
Gayrimenkul sektöründe kullanıcı deneyimi 
(UX) ile tasarlanan ilk kurumsal web sitesi 
olma özelliğini taşıyan yeni nef.com.tr, Nef’in 
global izlerini yansıtan Nef Haritası, Nef 
Keşifleri ve Projeler bölümü ile kullanıcıların 
tüm beklentilerini karşılayacak.
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2014’ün Süper Markası Sinpaş

Dünya’da 88 ülkede ve Türkiye’de de iki 
yılda bir düzenlenen “Superbrands Türkiye” 
2014 yılının yeni süper markaları’nı açıkladı. 
Seçici kurul ve AC Nielsen’in ölçümleriyle 
belirlenen 1023 marka arasında, gayrimenkul 
sektöründe konsept projelerin lideri Sinpaş, 
“Superbrands” seçildi.

Gayrimenkul sektöründe kalitenin, güvenilirliğin 
ve itibarın simgesi Sinpaş, 40. yılını kutladığı 
2014 yılında “Superbrands” seçildi. İş 
dünyasından isimlerin yer aldığı seçici kurul 
ve araştırma şirketi AC Nielsen’in ölçümleriyle 
belirlenen süper markalar, marka tanınırlığı 
kriterleri kapsamında değerlendirildi. Süper 
marka seçiminde şirketin teknolojisi, yatırımları, 
iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya 
yaptığı yatırımlar, marka devamlılığı, sosyal 
sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, 
etik değerlere uyması ve vergi sıralamasındaki 
yeri büyük önem taşıyor. 

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, 
ödül başarısı ile ilgili şunları söyledi: “Sinpaş 
Ailesi olarak 40. yılımızda süper marka seçilerek 
bu anlamlı ödüle layık görülmekten dolayı 

büyük mutluluk duyduk. Sektörde uzmanlığımızla 
markamıza değer katan başarılı işler yaptık, temalı 
yaşam projelerine odaklanarak var olduğumuz 
bölgelere değer kattık. Sektörde kalite çıtasını 
zirveye taşıdık. 40 yıllık tecrübemizin getirdiği 
güvenle önümüzdeki dönemde marka değerimize 
katkıda bulunacak yeni başarılara imza atacağız.”
   
Sinpaş, sektördeki 40 yıllık tecrübesi ve 
uzmanlığıyla markalaşma yönünde atılan 
adımlarda da öncü bir rol üstlendi. Güvenilir, 
uzun soluklu markalar inşa edilmesi yönünde 
tasarımdan pazarlamaya özellikli bir yaklaşım 
geliştirdi. Sinpaş, her biri çevreye ve doğaya 
saygılı, yeşili ve 
maviyi farklı öğelerle 
yorumlayan özgün konut 
projeleriyle, Lagün, 
Boshporus City, İstanbul 
Sarayları, İncek Life, 
EgeBoyu, EgeYakası, 
Bursa Modern,  
Kelebekia,  Aqua City,  
Liva Turkuaz, Köyceğiz, 
Altınoran, Kelebekia 
Premium, Marenegro, 
Sealybria, Boğaztepe, Central Life, Aqua Manors, 
Antepia gibi çok sayıda yenilikçi markalı projeyi de 
sektöre sundu. 

Süper markalar nasıl belirleniyor?
Marka yönetimi ve pazarlaması konusunda 
uluslararası bağımsız bir otorite olan Superbrands, 
marka yönetimi konusunda üstün başarı gösteren 
firmaların dünya çapında seçimini ve tanınmasını 
sağlıyor. Superbrands Türkiye 2014’ün ilk 
etabında 1023 marka belirledi. Bu sayı, hepsi 
konusunda uzman olan Seçici Kurul tarafından 
300’e indirildi. Nielsen bu 300 marka için İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de 1677 kişi ile yüz yüze 
görüşerek tüketici değerlendirmesi yaptı. Tüketici 
değerlendirmeleri sonucunda 134 marka, Türkiye 
2014 Süpermarkaları olmaya hak kazandı.

SEKTÖR

Sinpaş GYO 
Genel Müdürü 

Seba Gacemer: 
Sektörde kalite 
çıtasını zirveye 

taşıdık. 
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Türkiye’nin en köklü inşaat ve gayrimenkul 
kuruluşlarından Dumankaya İnşaat ve 
Ortadoğu’nun güçlü gayrimenkul geliştiricisi 
Al Mazaya Holding, marka şehir İstanbul’u bir 
üst seviyeye taşıma ve Türkiye ekonomisine 
maksimum fayda sağlama ortak hedefi ile ilk 
imzayı atıyor. 

Ortadoğu’nun en büyük gayrimenkul 
geliştiricilerinden Al Mazaya, Türk gayrimenkul 
sektörünün öncü kuruluşlarından Dumankaya 
İnşaat ile Türk pazarına giriş yapıyor. İlk olarak 
Dumankaya İnşaat’ın hayata geçirdiği Ritim 
İstanbul projesi kapsamında hayata geçirilen 
işbirliği çerçevesinde projenin bulunduğu arsa her 
iki şirketin ortaklığında satın alındı. 

Dumankaya İnşaat ve Al Mazaya Holding 
arasında yapılan stratejik işbirliği çerçevesinde, 
İstanbul Anadolu Yakası’nın yükselen 
yıldız Maltepe’de hayata geçirilen Ritim 
İstanbul projesinin toplam 19.920 metrekare 
büyüklüğündeki arsası 190 milyon TL bedelle 

Mazaya- Dumankaya ortak girişiminin oldu. 
Sektördeki büyümeyi yönlendirecek 
Yapılan işbirliği kapsamında emlak editörlerinin 
katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında 
konuşan Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Dumankaya, “Al Mazaya ile 
yaptığımız ortaklıkla şirketi daha başarılı 
noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bundan 
sonra dünyadaki gelişmelere paralel olarak 
yatırımlarımızda çevreci, ekonomik ve rekabetçi 
olacak; yönetim süreçlerimizde sürekliliği ve 
verimliliği esas alacağız.  Alternatif pazarlar 
oluşturma çabamızı 2015 ve sonrasında da 
sürdüreceğiz. Bu çerçevede yüzümüzü yurtdışına 
çevireceğiz” dedi.

Dumankaya İnşaat Başkan Vekili Barış 
Dumankaya ise, Türkiye inşaat sektöründeki 
büyümeye paralel olarak yapılan bu ortaklık 
çerçevesinde marka projeleri hayata 
geçireceklerini ifade etti. Dumankaya 
sözlerine şöyle devam etti: “1 milyar dolarlık 
bir büyüklüğe sahip Al Mazaya gibi önemli bir 

Dumankaya 
ve Al Mazaya 
işbirliği yaptı

Cem Yolcu, Barış Dumankaya, Rashid Al Nafisi, Uğur Dumankaya, İbrahim Saq’abi
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Rus yatırımcılar
Maslak 1453’ü 

ziyaret etti 

yapının Türkiye’deki ilk yatırımını hayata geçirdik. 
Dumankaya İnşaat ve Al Mazaya Grup olarak 
Türkiye’de pek çok yeni projeyi hayata geçirmek için 
araştırmalarımız devam ediyor.” 

“Türkiye, en hızlı büyüyen ülkelerin başında geliyor. 
Ülkemiz, son 10 yılda rekor düzeyde büyüyerek, 
dünyada yıldız ülke oldu. Küresel krizin devam 
ettiği süreçte Türkiye’nin bu denli büyümesinde 
inşaat sektöründeki yatırımlar ve talep önemli 
rol oynadı. Biz de Dumankaya inşaat olarak 
sektörün büyümesine katkı sağlayacak kararlar 
almaya devam ediyoruz. Son olarak hayata 
geçirdiğimiz işbirliği çalışması da bunun güzel bir 
örneği. Al Mazaya ile birlikte sektördeki büyümeyi 
yönlendirecek ve İstanbul’un en güzel arazisinde 
ülkemizi ulusal arenada temsil edecek bir eser e 
birlikte imza atacağız.”
 
Al Mazaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Rashid Al Nafisi, “Bugün burada, İstanbul’un 
Asya Yakası’ndaki en muhteşem projesi 
olan Ritim İstanbul için Dumankaya İnşaat 
ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğini açıklamak 
üzere bulunuyoruz. Ortaya çıkan bu yatırım 
kararı, derinlemesine gerçekleştirilen fizibilite 
ve öngörülebilir yatırım dönüşü çalışmaları 
neticesinde alınmıştır. Al Mazaya olarak, Ritim 
İstanbul gibi bir projeye hem Türkiye’deki hem de 
yurt dışındaki taleplerin gün geçtikçe artacağına 
inanıyoruz. Bu sebeple, Dumankaya İnşaat ile 
pazarlama kampanyamızı Kuveyt, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn’i 
de kapsayacak şekilde genişletme kararı aldık. 
Al Mazaya’nın bu pazarlardaki çalışma ofisleri 
sayesinde etkili bir kampanya yürüteceğimize 
inanıyorum” dedi.

Al Mazaya Grup CEO’su İbrahim Saq’abi 
toplantı sırasında Al Mazaya’nın operasyonları 
ile gerçekleştirilen işbirliğinin kapsamı ve süreci 
hakkında bilgi verdi. Saqabi şunları söyledi: “Al 
Mazaya olarak aldığımız yatırım kararı dolayısıyla 
oldukça heyecanlıyız. Ritim İstanbul, Anadolu 
Yakası’nda mükemmel bir konuma sahip prestijli 
projelerden biri konumunda. Dumankaya ve Al 
Mazaya’nın Ritim İstanbul için birlikte başarılı bir 
şekilde çalışacaklarına gönülden inanıyorum.”

Ayrıca, Kuveyt Büyükelçisi Abdullah Abdulaziz Al-
Duwaikh de Al Mazaya ve Dumankaya İnşaat’ın 
gerçekleştirdikleri işbirliğinin ayrıntılarını paylaşmak 
üzere düzenledikleri basın toplantısına teşrif etti ve 
burada bir konuşma yaptı. 
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Rusya Gayrimenkul Geliştiricileri ve Yöneticileri 
Derneği (RGMD) üyeleri, yerli ve yabancı, 
seçkin markalara ev sahipliği yapacak olan 
Ağaoğlu Maslak 1453’ü gezdi. Rus yatırımcılar 
Türkiye’de ve Rusya’da ortak yatırım 
olanaklarını değerlendirecek. 

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği (GYODER) ile Rusya inşaat sektörünün 
muadil derneği olan RGMD arasında geçtiğimiz 
Eylül ayında Moskova’da imzalanan işbirliği 
sözleşmesi ile RGMD Derneği’nin yetkilileri, 18 
Şubat 2015, Çarşamba günü Ağaoğlu Maslak 1453 
projesini ziyaret etti.  

Dernek yetkililerine Ağaoğlu Şirketler Grubu 
Ağaoğlu Maslak 1453 Proje Müdürü Metin 
Ardalı eşlik etti.  GYODER ve RGMD arasında 
imzalanan işbirliği sözleşmesi çerçevesinde ortak 
projeler geliştirmeyi hedefleyen Rus gayrimenkul 
yatırımcılar birliği RGMD üyeleri inşaat çalışmaları 
hızla devam eden Ağaoğlu Maslak 1453 projesine 
yoğun ilgi gösterdi.

Ağaoğlu Maslak 1453 satış ofisi ve örnek daireleri 
gezen heyet proje hakkında teknik bilgiler edindi. 
Yatırımcıların proje ile ilgili soruları Ağaoğlu 
yetkilileri tarafından yanıtlandı.
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Demir İnşaat YK Başkanı
 Hamit Demir sektörü değerlendirdi

İnşaat 
sektörünün 
önde gelen 
ismi Demir 
İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hamit Demir, 
düzenlenen 
basın toplantısı 
ile inşaat 
sektörünü ve 
sektöre yönelik 
yaşanan son 
gelişmeleri 
değerlendirdi. 

Toplantıda 
mütekabiliyet 
yasası 
kapsamında 
inşaat 
sektöründe 
yabancı 
yatırımcılara 

satış gerçekleştiren birçok inşaat firması 
bulunduğuna dikkat çeker Demir, “Ülkemizde 
ihracatçı firmalara sağlanan bir dizi avantajın, 
yabancılara konut satışı yapan firmalara da 
sağlanması gerektiğine inanıyoruz.” diyerek 
yabancıya satış yapan şirketlerin desteklenmesi 
gerektiğini vurguladı. 

2015 yılının ilk ayında tüm sektörler arasında 
inşaat sektörünün her zamanki gibi yine başrolde 
olduğunu, önümüzdeki günlerde de inşaat 
sektörünün konuşulacağını belirten Demir 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 
“Şehirleşme çalışmalarının hız kazandığı, 6,5 
milyon çürük yapı stoğunun bulunduğu Türkiye’de 
inşaat sektörü önümüzdeki 20 yılda da gündemin 
birinci maddesi olmayı sürdürecek. Bildiğiniz gibi 
2014 yılı rekor konut satış adetiyle kapandı. 1 
milyon 165 bin 381 adetlik konut satışı hepimizi 
gururlandırdı. Üstelik ülkemiz, 2014 yılında 
iki büyük seçim geçirdi. Eskiden olsa yaprak 
gibi sallanırdık ama öyle olmadı. Ülkemiz ve 
sektörümüz büyümesini sürdürdü” dedi. 

Yabancı rotasını Türkiye’ye çevirdi
Yabancı yatırımcıların rotasının Türkiye’ye 
döndüğüne işaret eden Hamit Demir, yabancı 
yatırımcılara satış ile ilgili şunları söyledi:
“Yabancı yatırımcının Avrupa rotası, son 10 yılda 
yaratılan güven ve istikrar ortamı sayesinde 
ülkemize döndü. Bizi en çok mutlu eden olay, 
2012 senesinde mütekabiliyet yasası çıktığında 
yüzde 5 olan yabancı satışımız bir sonraki yıl 
yüzde 10, 2014 yılında ise Demir Romance 
projesinde yüzde 15, Demir La Vida projesinde 
yüzde 60 seviyesine yükseldi. Sadece üç yıl 
içerisinde yabancı oturum oranımız yüzde 
300’den fazla arttı. Önümüzdeki yıllarda da 
bu artışın ortalama yüzde 25 seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz.“

Uluslararası fonlar yatırım arayışında 
Uluslararası büyük fonların Türk inşaat sektörüne 
duyduğu ilginin de her geçen yıl arttığını belirten 
Hamit Demir, “Fonların Türkiye’de direkt yatırım 
yapmak için arayış içinde olduklarını biliyoruz. 
Bize de bu konuda bazı talepler geliyor. Yapılan 
toplam gayrimenkul satışı içerisindeki yabancı 
oranı 4 milyar dolar sınırını aştı. Ülkemize bu 
yıl içinde 
ticari, 
kurumsal 
ve bireysel 
yabancı 
yatırımların 
daha çok 
gelmesi ve 
yabancılara 
yönelik 
satışların 
5 milyar 
dolarlar seviyesini aşması bekleniyor. Belki bu 
rakam daha da fazla olacaktır. Bunu yıl içinde 
bekleyip göreceğiz. Yabancı satışları konusunda 
Demir İnşaat olarak biz de başarılı bir yılı geride 
bıraktık. Özellikle geçtiğimiz yıl lansmanını 
yaptığımız Demir La Vida Ortadoğu bölgesinde 
en çok bilinen ve tercih edilen markalı konut 
projesi olarak ön plana çıktı” dedi.

 “Demir İnşaat olarak, 
2015 yılında yabancı 

yatırımcılara ciddi 
miktarlarda satış 
yapma hedefimiz 

bulunuyor.” 
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Demir İnşaat olarak yabancılara yönelik 
yaptıkları çalışmaları anlatan Hamit Demir 
şunları söyledi:
“Demir İnşaat olarak, Rusya, Körfez Ülkeleri ve 
Ortadoğu’da kurduğumuz bağlantılarımız ile o 
bölgelerde tanıtımımızı yapıyoruz. Katıldığımız 
fuarlarla yabancıya satış konusunda iddialı 
adımlar attığımızı da belirtmem de fayda var. 
Önümüzdeki dönemde bu fırsatı yine kazanca 
döndürmek arzusundayız. Demir İnşaat 
olarak, 2015 yılında yabancı yatırımcılara ciddi 
miktarlarda satış yapma hedefimiz bulunuyor. 
Bu hedef doğrultusunda yabancı yatırımcılarla 
görüşmelerimiz sürüyor. Yani aslında şunun 
altını çizmemizde fayda var. İnşaat sektöründe 
hiç de alışık olmadığımız tersine bir ihracat 
var. İhracat, yurtdışında yabancıya mal satarak 
ülkeye döviz girişi sağlanması demekse, 
biz bunu, ülke içinde yabancıya ev satarak 
yapıyoruz.” 

2023 hedefine katkı sağlayacağız
“İnanıyoruz ki inşaat sektörünün yurtdışı satış 
çabaları da ihracat gibi değerlendirilecek ve 
2023’de 500 milyar dolar olarak belirlenen 
ihracat hedeflerine ulaşılmasında sektörümüzün 
de önemli payı olacaktır” diyerek inşaat 
sektörünün Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
katkı sağlayacağına işaret eden Hamit Demir, 
sektörün gündemine ilişkin konuları da şöyle 
değerlendirdi:
“Her sektör gibi İnşaat sektörü de yasal 
düzenlemeler yapıldıkça gelişimini sürdürecek. 
Bu sebeple yapılan her yasal düzenlemeyi 
Demir İnşaat olarak yakından takip ediyor 
ve bize katacağı yarara odaklanıyoruz. Son 
günlerin en çok konuşulan konusu olan ‘rant 
vergisi’ konusunun da tam olarak netleşip 
sektörümüzün önünü açacak şekilde yorumlanıp 
uygulanmasını temenni ediyoruz. 

Öte yandan baktığımızda arsa maliyetlerinin 
her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. Bu 
artış, inşaat maliyetlerini de etkiliyor. İnşaat 
sektöründe arsa maliyetlerinin makul seviyelerde 
tutulması gerekiyor. Arsa maliyetlerinin artması, 
projelerin üzerine yaklaşık yüzde 50 gibi bir 
farkla yansıyor.

Yasanın sektördeki her bir oyuncu için hareket 
alanı yaratmasını ve sektörün gelişimini 
desteklemesini önemsiyoruz. Örneğin, geçen 
hafta başbakanımız tarafından sektörün 

gelişimini destekleyecek önemli bir düzenleme 
açıklandı. Ev almak için para biriktirene devlet 
yüzde 15 destek sağlayacak. Bu uygulama 
ile ev almak isteyen fakat bu arzusunu maddi 
olanaksızlıklar yüzünden gerçekleştiremeyen 
C ve C altı gelir grubundaki insanlar ev alma 
fırsatına sahip olacaklar. Bu düzenlemenin bizim 
gibi şirketlere doğrudan etkisi olmayacaktır, ama 
sektörün hacminin büyümesini de elbette olumlu 
etkileyecek.”

İki milyon kişiye iş, 200 alt sektöre katkı
Türk ekonomisinin lokomotifi olan ve büyüme 
trendini istikrarlı olarak her yıl artıran inşaat 
sektörünün, çimentodan seramiğe, mobilyadan 
tekstile 200’e yakın alt sektöre destek verip,  2 
milyona yakın insana da iş ve aş sağladığına 
dikkat çeken Demir, sözlerine şöyle devam etti:
“İşte bu gerçek bile sektörümüzün hassasiyetle 
ele alınması gerektiğini kanıtlamaya yetiyor!
Türkiye her geçen yıl büyüyen nüfusu ile konut 
talebi yüksek bir ülke. Gördüğünüz gibi rakamlar 
da bunu destekliyor. Konut satış rekoru kırdığımız 
2013’te toplam konut satışı 1 milyon 157 bin 
190’dı. Yani durgun olarak anılan 2014’te bu 
rakamında üzerine çıkmayı başararak satış 
rekorunu aşmış olduk. İnşaat büyümeye ve ülke 
ekonomisinde ağırlığını artırmaya devam ediyor. 
Biz de en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam ederek 
2015’de bu rakamı daha da yukarı çekeceğiz.” 

Demir Romance ve Demir La Vida Projeleri 
devam ediyor. Yeni projeler geliyor. 
Demir İnşaat olarak sektörde 30 yılı aşkın bir 
süreden bu yana faaliyet gösterdiklerini, uzun 
yıllardan bu yana elde ettikleri tecrübelerini 
nitelikli projeler üreterek ortaya koyduklarını 
belirten Hamit Demir, “Şu an Demir La Vida 
ve Demir Romance’ın satışları tüm hızıyla 
devam ediyor. Demir Romance İstanbul Avrupa 
Yakası’nın ilk akıllı ev projesi olarak büyük bir 
fark yaratmıştı. Ağustos ayında bu projemizi 
teslim etmeyi hedefliyoruz. Demir La Vida ise 
Büyükçekmece’de sahip olduğu eşsiz konum ve 
sosyal yaşam alanları ile yurtdışı satışta gurur 
kaynağımız olmaya devam ediyor. Şu ana kadar 
yüzde 60 oranında yurtdışı satışın gerçekleştiği 
proje, Ortadoğu’nun en çok tercih edilen projesi 
olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Ayrıca 
2015 yılında başta İzmir olmak üzere farklı 
projelerle müşterilerimizin karşısına çıkmaya 
devam edeceğiz” dedi.

SEKTÖR
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E-5 karayolu alt kısmında yükselen Ritim İstanbul 
Projesi; rezidans konut, home ofis, ticari ofis, 
AVM, kültür merkezi, kapalı spor alanı, kafe ve 
restoranların bulunduğu meydanların da yer aldığı 
B+ segmentte bölgenin en büyük ve en kapsamlı 
karma projesi...

Projenin İstanbul’un en güzel manzaralarından olan 
deniz ve adalar manzarasına hakim olması, çok çeşitli 
ulaşım imkanlarına sahip merkezi konumu, hemen 
yanında bölgenin en büyük AVM’si olan Carrefour 
Maltepe Park’ın yer alması, metro durağına 150 m. 
yürüyüş mesafesi, dünyanın en büyük adalet sarayı 
olan Anadolu Yakası Adalet Sarayı’na yakınlığı Ritim 
İstanbul Projesi’nin değerini artıran unsurların başında 
gelmektedir.

Ulaşım çeşitliliği ve kolaylığı ile dikkat çeken Ritim 
İstanbul Projesi; TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, 
Sahil Yolu, Bağdat Caddesi, minibüs caddesi gibi 
ana ulaşım arterlerine 3 – 10 dakikalık mesafe 
yakınlığındadır. Bunların yanı sıra çok çeşitli toplu 
taşıma imkanlarına da yakın mesafede olan Ritim 
İstanbul Projesi; Kadıköy – Kartal metro durağına 
sadece 150 m, Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik 
sorunundan kurtaracak olan Marmaray durağına 2 
km, Yalova-Kabataş-Bakırköy-Avcılar vb. bölgelere 
ulaşım sağlanabilecek Maltepe İdo (deniz otobüsü) 
İskelesi’ne 2 km, Kartal İdo (deniz otobüsü) İskelesi’ne 
3 km, Yalova’ya yarım saatte ulaşılmasını sağlayan 
Pendik hızlı feribot iskelesine 4 km, tren istasyonuna 
1,5 km mesafede yer almakta olup, projenin bulunduğu 
lokasyonda sürekli olarak her bölgeye otobüs – 
minibüs gibi toplu taşıma imkanları da bulunmaktadır. 
Ritim İstanbul Projesi aynı zamanda Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havaalanı’na 10 – 15 dakikalık 
mesafesinden ötürü de ayrı bir önem kazanmaktadır.

Şehrin Ritmini Yaşatan Proje: Ritim İstanbul
Ritim İstanbul Projesi; sınırları olmayan ve şehir 
yaşamı ile bütünleşen sosyal imkânlar ile bölgedeki en 
kapsamlı ve zengin proje olma özelliği ile öne çıkıyor. 
tanınmış markaların yer alacağı mağazalar herkese 
açık, 37. katta yer alan adalar-deniz manzaralı 500m2 
alanlı restoran ve 500m2 alanlı lounge keyfi, kafe ve 
restoranların yer aldığı meydanlar, kültür merkezi, 
sergi salonu, 2’si terasta olmak üzere toplamda 3 adet 
açık yüzme havuzu, yürüyüş ve dinlenme alanları, 
üyelik sistemi ile hizmet verecek olan 3.500 m2 kapalı 
alanlı ve kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, 
spa ve güzellik merkezinin de yer alacağı Athletic-o 
spor klubü sadece öne çıkanlar olarak belirtebiliriz.
 

RİTİM
İSTANBUL
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Ritim İstanbul Projesi’nde hayatınızı 
kolaylaştıracak, konforunuzu arttıracak ve 
günlük hayatın zaman ile yarışında sizlere adeta 
asistanlık yapacak Rezidans Hizmetleri, Sağlık 
Hizmetleri, Organizasyon Hizmetleri, Seyahat 
Hizmetleri de sunulmaktadır.Bu hizmetler ile 
resepsiyonda karşılamadan, ev temizliğine, 7/24 
tıbbi destek – ambulans, rezervasyonlar, davet 
organizasyonları, çiçek gönderimi, özel şoför, 
hava alanı transferi, uçak/otel rezervasyonu, vize/
özel tur organizasyonları, ev temizliği, tamirat/
tadilat, vale , kuru temizleme, oto yıkama/
kiralama vb. birçok hizmetten sizlere özel fiyatlar 
ile faydalanabileceksiniz.

Ritim İstanbul Projesi günümüz trendlerine 
uygun çok farklı alternatiflerde optimum 
kullanım alanlarına sahip konut tipleri 
sunmaktadır; 35-95 m2 aralığında değişen 
stüdyo (1+0), 47-125 m2 aralığında değişen 
1+1, 179-195 m2 aralığında değişen 1+1 dbx., 
73-77 m2. aralığında değişen 1,5+1, 94-128 m2 
aralığında değişen 2+1, 160-212 m2. aralığında 
değişen 2+1 dbx, 138-172 m2 aralığında 
değişen 3+1, 190 m2, 3+1 dbx., 180 m2. 4+1 
ve 356-357 m2 aralığında değişen 5+1 dbx. tip 
konutlardan oluşmaktadır. 2 etaptan oluşacak 
projenin, toplam 176 adet rezidans bulunan 1. 
etabının teslimleri Mayıs 2014’te gerçekleşmiştir. 
Projenin genelinde 863 adet rezidans konut, 250 
adet home ofis, 114 adet ticari ofis ve 146 adet 
mağaza ile toplamda 1373 adet bağımsız alan 
yer almaktadır.

Teknolojik Çözümler Hizmetinizde
Daire sahiplerine sunulan Dumankaya IQ; 
aydınlatmadan, iklimlendirmeye kadar tek bir 
noktadan kontrol etme imkânı sunarak zeki ev 
teknolojileriyle daire sakinlerine konfor vaat 
ediyor. Aynı zamanda enerji, zaman ve bütçe 
kontrolünü daire sakinlerinin birebir takip 
etmesini sağlayarak tasarrufu da beraberinde 
getiriyor. Site sakinleri, yönetimle haberleşmek 
için kullanılacak olan ticketing sistemi ve tüm 
geçiş noktalarında sesli ve görüntülü konuşma, 
tüm kameraları takip etme imkânı ile her şeyden 
haberdar olabiliyorlar. Buna ek olarak, kapı geçiş 
sistemleri, bariyer sistemleri ve kamera sistemleri 
ile güvenliği sizlere sunmaktadır.

Konut satın alanlara ve projelerimizde 
yaşayanlara satıştan itibaren sunulan “avantajlar, 
kolaylıklar ve hizmetler” bütünü olan Dumankaya 
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Pusula ile daire sahipleri Asistan Hizmetleri, 
Aktivite Hizmetleri, Konut Destek, 3D Dizayn 
Destek, Gayrimenkul Değerlendirme Hizmetleri, 
Çağrı Merkezi ve e-Dairem gibi hizmetlerden 
yararlanabilmektedir.

OFİS

Stratejik Lokasyon
Maltepe’nin kalbinde, adalara karşı eşsiz manzarasıyla 
iş hayatınız prestij kazanırken önemli ulaşım 
noktalarına olan yakınlığı ile gitmek istediğiniz her yer 
işinize gelecek.
Sabiha Gökçen Havalimanına 10 dakika.
Maltepe Deniz Otobüsü 2km.
E 5 karayolu yanı başında.
Maltepe Metro İstasyonu birkaç adım mesafede...

Ritim İstanbul, Anadolu Yakası Adalet Sarayı ve 
Türkiye’nin en büyük Carrefour’una komşu, Bağdat 
Caddesi, Sahil yolu, Tem otoyolundan kolay ulaşılır 
konumu, Sabiha Gökçen Havaalanı’na yakınlığı ve 
Adalar’a hakim manzarasıyla eşsiz bir bölgede hayat 
buluyor.

Artan Yatırım Değeri
Akıllı ofis ve home ofislerin, banka ve sigorta 
şirketlerinin yer aldığı iş yerleri ve 147 mağazaya ev 
sahipliği yapan AVM’ si ile Ritim İstanbul Maltepe’de 
dev bir finans merkezi oluşturacak. Geleceğin finans 
merkezinde satışa sunulan akıllı ofislerse yatırımcısının 
cebini dolduracak.

İstanbul’un Gelişen Yüzü: Maltepe

Maltepe İlçesi, İstanbul Anadolu Yakası’nın 
eski ve köklü yerleşim alanlarının başında 
yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük ve en 
gelişmiş ilçesi Kadıköy ve kentsel dönüşüm 
bölgesi ilan edilen Kartal ile komşu olması 
ilçenin değerini ve önemini daha da 
artırmaktadır. Bölge, gayrimenkul uzmanları 
ve araştırma kuruluşları tarafından da en kısa 
sürede düzenli - çağdaş gelişim göstererek 
en çok değer kazanacak bölgelerin başında 
gösterilmekte olup; “Avrupa Yakasın’daki 
Maslak – Levent hattı benzeri bir yapıya ve 
değere ulaşacaktır” şeklinde bu durumu ifade 
etmektedirler; bunun en büyük örneklerinden 
biri de birçok büyük inşaat firmasının bölgeye 
büyük proje yatırımları yapmasından da 
anlaşılmaktadır.
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147+Mağaza
Ofisinizin yanı başında dünyaca ünlü markaların 
ve tüm alışveriş ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek 
mağazaların olmasına ne dersiniz? Ritim City 
modayı, eğlenceyi ve keyfi de iş hayatınıza 
taşıyacak.

Athletic-O Sports Club
İşler yoğun ve yorucu da olsa stressiz ve sağlıklı 
bir yaşam çok yakınınızda. Ofisinizin yanı 
başındaki 3500 m2 lik Athletic-O Sports Club’da 
istediğiniz sporu yaparak zindeliğinizi tazeleyecek, 
spa hizmetleriyle vücut ve zihin dinginliğine 
kavuşabileceksiniz.” 

Sky Restaurant
Ofisinizi ziyaret eden misafirlerinizi Anadolu 
Yakası’nın en yüksek restoranında, adalara nazır 
nefes kesen manzara eşliğinde unutulmaz lezzetler 
sunan şık bir ortamda ağırlayabileceksiniz. Üstelik 
sadece bir asansörlük yol kat ederek.

Sanat Galerileri
İş hayatınızın sanat merakınıza mani olmasına izin 
vermeyen Ritim İstanbul, sanat galerileri ve kültürel 
faaliyet alanlarıyla da işe renk katacak.

Toplantı Odaları
Ritim İstanbul’daki home- office’ler sadece verimli 
ve zevkli bir iş hayatı için konforlu bir ortam 
sunmakla kalmıyor, home - office sahiplerinin 
hayatını kolaylaştırmak ve işlerin yolunda yürümesi 
için gerekli ayrıntıları bir hizmetler bütünü olarak 
sunuyor.

Akıllı Ofis Konsepti
Hem ofiste hem de ofis dışındayken her şey ama 
her şey kontrolünüz altında. Ritim İstanbul’un akıllı 
ev ve ofislerinde bulunan IQ teknolojisi fantastik gibi 
görünen bir konfor yaşatıyor. Ofisin dışındayken bile 
tek tuşla ışıkları, ısıtma  soğutma sistemlerini ve 
toplantı odası donanımlarını yönetebileceksiniz.
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Kurulduğu 1963 yılından beri dönemin şartlarına 
ve tercihlerine uygun konut projeleri üreten 
Dumankaya İnşaat, 90’lı yıllardan itibaren hem 
kent içi hem kent çevresinde gelişmekte olan 
yeni yerleşim birimlerinde önemli projelere imza 
atmıştır.
 
Yarım asırlık tecrübesiyle, 1990’lı yıllardan 
itibaren “kent insanının doğal hayata uyumlu 
bölgelerde yaşama isteğini” göz önüne alarak 
İstanbul’un çeşitli bölgelerinde her biri farklı bir 
mimari anlayışa sahip, her biri yeni bir yaşam 
biçimi sunan projeleri hayata geçirmiştir.

Dumankaya’nın “Kente kimlik katan yaşam 
alanları kazandırmak’’ misyonuyla değişime 
ve gelişime açık, müşteri odaklı, yenilikçi 
projelerinden, Gümüş Vadi Villaları, Dragos 
Drive, Yenişehir Evleri, Çekmeköy Evleri, Gizli 
Bahçe Konakları, Dragos Drive 34, Kelebek 
Vadisi Evleri Gizli Bahçe Evleri, Manzara 
Konakları, Trend, Akdeniz Evleri, Konsept 
İstanbul, Trend Ekstra, Dumankaya Minimal, Flex 
Ataşehir, Kartal’ın “landmark projesi” Dumankaya 
Vizyon, Türkiye’nin ilk üçlü kulesi Dumankaya 
İkon, Dumankaya Adres, Dumankaya Adres 
Botanik, Dumankaya Modern, sahiplerine teslim 
edilmiştir.

Bugüne kadar 20 bine yakın konutun inşasına 
imza atan Dumankaya’nın, inşaatı devam 
eden yaşam merkezleri, Dumankaya Cadde, 
Dumankaya Flex Kurtköy, Adres Panorama, 
Dumankaya Modern Vadi, Adres Kampüs, 
Dumankaya Konsept Halkalı, Dumankaya Ritim 
İstanbul, Dumankaya Horizon’dır.

www.dumankaya.com

VIP Ofis Hizmetleri
Artık ofisinizin metre karesi, işlerinizin yoğunluğu 
ya da çalışanlarınızın sayısı işlerinize sınır 
koyamayacak.  Ritim İstanbul’un VIP ofis 
hizmetleri size dışarıdan her türlü hizmeti 
sağlayacak.
Özel Güvenlik
Resepsiyon/ Sekreterlik Hizmeti
Arşiv Odaları,
Kopyalama Merkezi
IT Hizmetleri
Otopark ve Vale Parkı
Özel bekleme alanları
Ofis Temizliği, 
Kuru Temizleme, terzi, Lostra, 
Cam/Çilingir Hizmetleri
Tadilat/ Tamirat Hizmetleri

AVM

Ritim AVM, Ritim İstanbul’un kalbi... Gecesiyle, 
gündüzüyle, mevsimleriyle, Adalar’ın ve denizin 
renklerini taşıyan rüzgârlarıylaİstanbul’u İstanbul 
yapan ne varsa Ritim AVM’de hayat buluyor.
Giriş katlarında dünya markalarını ağırlayan 
çarşı, bölgeyle bütünleşiyor... Kafeler, lokantalar 
konuklarına binbir lezzet sunuyor. 7’den 70’e 
herkesi içine alanrenkli atmosfer, alışveriş 
merkezlerinin modern büyüsünü yeniden 
yorumluyor.

Ritim İstanbul İletişim Bilgileri
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak 

Ritim İstanbul Projesi 60 Parsel Maltepe/İstanbul
Satış Ofisi: 0216 511 58 00

www.dumankaya.com/RitimIstanbul
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 Emlak Yasası ile kayıt dışı 
emlakçılık son bulacak

Amerikalı 
gayrimenkul 
danışmanlık 
devi Keller 
Williams Türkiye 
Ülke Direktörü 
Emre Erol, 
“Lisanslı Emlak 
Komisyonculuğu 
ve Lisanslı Emlak 
Müşavirliği” 
yasasının önemi 
ve gerekliliği 
ile ilgili 
açıklamalarda 
bulundu. 

Sektörün 
deneyimli ismi 
Erol, Keller 
Williams 
Türkiye olarak 
gayrimenkul 

danışmanlarının hukuki statüye kavuşması 
alanında atılacak her adımı sonuna kadar 
desteklediklerini, yasanın hayata geçirilmesiyle 
gayrimenkul piyasasının daha şeffaf ve güvenilir 
bir pazar olacağına inandığını belirtti.

2014 yılında Türkiye’de aktif olarak operasyonda 
olan ve sektörde hızla ilerleyen Keller Williams’ın 
Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol, “Lisanslı Emlak 
Komisyonculuğu ve Lisanslı Emlak Müşavirliği” 
yasasının hayata geçirilmesiyle sektörde 
yaşanması olası gelişmeleri değerlendirdi.
 
Yurt dışında birçok ülkede gayrimenkul 
danışmanı olmak için mutlaka lisans sahibi 
olmanın gerekliliğine vurgu yapan Emre Erol; 
“Yurtdışında gayrimenkul danışmanı olmak için 
lisans sahibi olmak şart. Ayrıca bu lisansı bir kere 
almak hayat boyu danışmanlık yapmaya imkan 
sağlamıyor. Danışmanların belirli aralıklarla 
lisanslarını güncellemeleri gerekiyor. Yapılan 
güncellemeler ise sektörün şeffaflaşmasına ve 
danışmanların bilinçlenmesine katkı sağlıyor. 
Şeffaflık, bilgi paylaşımı, sektöre verilen önem 
ve profesyonel yaklaşım ise oldukça etkileyici. 

Hayata geçirilmesini beklediğimiz “Lisanslı Emlak 
Komisyonculuğu ve Lisanslı Emlak Müşavirliği” 
yasası Türkiye’de de sektöre bugüne kadar 
getirilmeyen belli standartlar getirecek. Sektörün 
geleceği için atılması planlanan adımlar oldukça 
olumlu” dedi.

“Eğitimi her zaman destekleyen bir kurumuz”
Gayrimenkul danışmanlığı yapacak kişinin 
üniversite mezunu olup olmamasından daha 
önemlisi sektörel bilgisinin ve eğitiminin olması 
gerektiğini düşünen Emre Erol; “Şu anki 
düzenlemeye göre, gayrimenkul danışmanı 
olmak için dört yıllık lisans eğitimi veren ilgili 
bölümlerden, ön lisan eğitimi veren Tapu ve 
Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile Meslek 
Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” 
programından ya da denkliği kabul edilen yurt 
içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından 
mezuniyet şartı getirilecek. 

Adayın belirli bir eğitim düzeyinde olmasının 
gerekli olduğuna katılıyorum. Ancak  iş 
hayatındaki deneyim ile okuldaki teorik eğitim 
birbirinden çok farklı olduğunu da unutmamak 
gerek. Keller Williams olarak eğitime büyük 
önem veriyoruz, 2014 yılı içerisinde 16 farklı 
konuda 255 gün, 630 saat danışmanlarımıza 
ve bölge müdürlüğü yöneticilerine eğitim 
verdik.  Bu sene  ve gelecek dönemlerde de 
eğitimlerimiz sürekli olarak devam edecek. Bu 
eğitimler danışmanlarımızın sektörde yaşanan 
gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmasını ve 
müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmemizi 
sağlıyor” dedi.

Yasa ile artık her isteyen emlakçı olamayacak
Geçtiğimiz yıl sadece İstanbul’da 100 binden 
fazla kayıt dışı emlakçının var olduğunu belirten 
Emre Erol; “Lisanslı Emlak Komisyonculuğu ve 
Lisanslı Emlak Müşavirliği” yasası ile sektöre 
gerçek anlamda bir standart getirilecek. Bu 
standart çerçevesinde gerçekten işi bilen kişilerin 
sektörde yer alması sağlanacak ve tüketicilerin 
mağdur duruma düşmesi engellenecek. Yani bu 
demek oluyor ki, bireysel olarak bu işi sürdüren 
ve emlakçılığı ikinci bir iş olarak görenler oyun 
dışı kalacak” dedi.

EMLAK GAYRİMENKUL
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API Investment
Essenora’yı yurt 
dışında satacak

Gayrimenkul sektöründe yabancıya satış 
konusunda Türkiye’nin en başarılı kurumu 
olan API Investment yeni bir anlaşmaya daha 
imza attı. Türkiye inşaat sektörünün önemli 
isimlerinden Atik & Akın, Enga, Yimta, Gopaş 
ortaklığında hayata geçirilen ‘Essenora’ 
projesinin Türkiye dışındaki ki tek satış yetkilisi 
olarak satışını üstlendi. 

API Investment hem Ortadoğu’da hem de 
Türkiye’de emlak sektörüne hareket getirecek!
İstanbul’un tam ortasında yenilenmeye, 
gelişmeye hazır halde bulunan Gaziosmanpaşa 
bölgesinde yükselen Essenora projesinin satış ve 
pazarlamasını exclusive olarak API Investment 
yapacak. Suudi Arabistan’da projenin satışını 
üstlenen API Investment Ceo’su Alper Apaydın, 
“İstanbul Ortadoğu’da yükselen bir değer, 
yatırımcıların ilgi odağı. İstanbul’un tam ortasında 
yenilenmeye, gelişmeye hazır halde bulunan 
Gaziosmanpaşa bölgesinde yükselen Essenora 
projesi için ilgi yüksek. Satışlar hızla başladı. 
Türkiye’de inşaat sektöründe son yıllarda yaşanan 
krizlerin en iyi ilacının yabancı yatırımcı olduğunu 
görüyoruz” dedi.

Essenora projesi lokasyon açısından da herkesin 
rahatlıkla ulaşabileceği bir bölgede 1+1, 2+1, 3+1, 
4+1 ve teras evlerde kullanılan bütün malzemeler 
gibi 1. Sınıf bir yaşam sunmayı planlıyor. Essenora 
projesi hem Türk hem de yabancı yatırımcıların ilgi 
odağı olacak.

EMLAK GAYRİMENKUL

Gayrimenkulde döviz 
mağduriyeti son 

bulsun
Gayrimenkul Uzmanı Onur Öngün: Konut alımını 
teşvik için atılan adımları takdirle karşılıyoruz. 
Ancak ilk hamle gayrimenkul satışlarında döviz 
yerine TL’ye geçmek olmalı.

Gayrimenkul sektörüne yön 
veren kuruluşlardan Onursal 
AŞ’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı, Gayrimenkul 
Uzmanı Onur Öngün, 
son olarak Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun 
konut alacaklara yapılacak 
yüzde 15’lik devlet 
desteğinin, halkı tasarrufa 
yönlendirerek, konut alımını 
teşvik etmekle sınırlı 
kalmayacağını, sektör ve 
ekonomiye çok ciddi katkı 
sağlayacağını kaydetti.

Kaybedenin hep tüketici 
olduğu piyasa var
Onur Öngün, dövizle gayrimenkul satışının asıl 
sıkıntısının ise “kurlar iner mi, çıkar mı kaygısından 
dolayı” gerçekte alım satımı frenlemesi olduğuna 
dikkati çekerek, “Ülkemizde döviz hareketlerinin 
oldukça sık yaşandığı bir gerçek. Örneğin, kısa 
süre önce 2,95 TL’lerde olan euro, bir anda 2,60’ları 
görebiliyor. Kurda bu şekilde yaşanan yüzde 10 
kur farkı, fiyatların gerilemesine neden olmuyor. 
Tüketici konutu yüzde 10 daha pahalı alıyor. Ancak 
kur düştüğünde bu kez döviz üzerinden satış fiyatı 
TL’den zarar edildiği gerekçesiyle artırılıyor. Ben bunu 
bir gayrimenkul uzmanı olarak kabul edemiyorum. 
Kaybedenin hep tüketici olduğu bir durum söz konusu 
olduğu için piyasalar beklenen ivmeyi yakalayamıyor” 
dedi.

Onur Öngün, geçmişte gurbetçilerin “mark” ile 
yoğun emlak alımı yaptığı bir dönemde başlayan bu 
uygulamaya “bir şekilde” son verme vakti geldiğini 
ifade ederek, “Konut sahibi olunması yolunda iyi 
niyetle yapılan hamlelerin hedefini bulması için 
bu tarz tüketici aleyhine spekülasyonlara da son 
verilmesi gerekiyor. Döviz mağduriyetinin giderilmesi 
tüketici kadar orta ve uzun vadede satıcıya da fayda 
sağlayacaktır” dedi.
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Eskidji Gayrimenkul Ankara Merkez Bölge 
Ortağı Köksal Ünal, İstanbul merkezli çok 
sayıda inşaat firmasının Ankara’da yatırım için 
yer aradığını bildirdi.

Ünal, Başkent Ankara’nın son yıllarda art 
arda yükselen konut kuleleri, plazalar ve 
yüksek kalitedeki residence projeleriyle emlak 
piyasasının yükselen değeri haline geldiğini 
söyledi.

Birçok bölgesinde yapılan kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla Başkent’in yatırımcılar için yeni 
fırsatlar doğurduğunu belirten Köksal Ünal, çeşitli 
araştırmalarda birçok defa “en yaşanabilir şehir” 
seçilen Ankara’nın bu yönüyle de gayrimenkul 
piyasasında yatırımcıların tercih sebebi olduğunu 
dile getirdi.

Satışlardaki artış dikkat çekici
Ankara’daki konut satışlarının da son aylarda 
dikkat çekici bir şekilde arttığını ifade eden Ünal, 
şunları söyledi:
“2014, konut satışlarında genel olarak 
gerilemenin olduğu bir yıl oldu. 2014’ün son 
3-4 ayı dışında satışlar 2013’ün gerisinde kaldı.  
Son 3-4 ayda ise özellikle Ankara’da Türkiye 
ortalamasının çok üzerinde satış rakamlarına 
ulaşıldı. Aralık 2014’teki yüzde 20’lik artış ise 

çok dikkat çekiciydi. Ankara’nın bu performansı 
İstanbullu inşaat devlerinin dikkatini çekti. İstanbul 
merkezli çok sayıda inşaat firması, yatırım için 
Ankara’da yer arıyor.” 

İstanbul’un da bir dünya kenti olarak her zaman 
Ankaralı yatırımcının ilgi alanında bulunduğunu 
ifade eden Ünal, şöyle devam etti:
“Ankaralı firmaların hedefinde de İstanbul var. 
Ancak artık yatırımlar, çok büyük maliyetler 
gerektiriyor. Gözü kapalı yatırım yapma devri 
çok gerilerde kaldı. Doğru yatırım için en küçük 
riskleri hesaplamak gerekiyor. Bunun için de 
firmaları bilgilendirecek, yönlendirecek, iki büyük 
kentimizi bağlayacak sektörel bir köprüye ihtiyaç 
duyuluyor. Bugüne kadar bu köprünün eksikliği 
yaşanmış. Hem Ankara’da hem de İstanbul’da 
kurumsal yapılanmasını tamamlamış, önemli 
birikimlere sahip olan Eskidji olarak bu boşluğu 
doldurmayı, iki büyük şehri birbirine bağlayan 
sektörel köprüyü kurmayı hedefliyoruz. Eskidji, 
yatırımcıları doğru zamanda, doğru yere kanalize 
etmek için gerekli altyapıya sahiptir. İstanbullu 
yatırımcının Ankara’da tanıdığı, bildiği bir 
kurumun olması onları rahatlatmaktadır.”

İstanbul mantığıyla hareket edenler 
kaybediyor
Ankara’da inşaat yapmanın İstanbul’a göre 
kolaylıkları olduğuna da dikkati çeken Ünal, 
“Firmalar, İstanbul’da inşaat yapmak için beton 
santrali kurmak zorundalar. Çünkü, İstanbul 
trafiğinde o kadar mikseri getirip götürmek 
neredeyse imkansız. Ankara’da böyle bir durum 
yok” örneğini verdi. 

Köksal Ünal, Ankara’ya yatırım yapmak isteyen 
firmaların, doğru kanalı bulmaları halinde başarılı 
işler çıkarabileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle 
tamamladı:
“İstanbullu yatırımcı Ankara’ya gelmek istiyor. 
Ama Ankara ve İstanbul birbirinden çok farklı iki 
şehir. Bazı İstanbul firmaları, deneyip başarısız 
oldu. Çünkü, İstanbul mantığıyla hareket 
ediyorlar. Ankaralı da İstanbul’a gittiğinde 
zorlanıyor.  İşte biz bu eksikliği gidermek 
istiyoruz. Bu noktada önemli olan doğru firmayla 
çalışmaktır.” 

İstanbullu inşaat devlerinin gözü 
Ankara’da
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6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile birlikte 
hayatımızın adeta bir parçası haline gelen kentsel 
dönüşüm ya da kentsel yenileme; yönetmelikleri, 
mevzuatları ve kanunları ile hem yüklenici 
firmaların hem de kat maliklerinin kafalarını 
oldukça karıştırmaktadır. Bu sürecin daha sağlıklı 
ilerleyebilmesi için en azından yönetmeliklerde 
yapılan değişikliklere göz atmaya çalışalım.  
2012 yılı itibariyle hız kazanan kentsel dönüşüm 
hareketinin, daha sağlıklı ilerlemesi ve kat 
maliklerinin haklarını koruyabilmesi adına 
yönetmelikte 1.20 olarak da tabir edilen emsal 
dışı alan avantajı eklenmiştir. Öncelikle bunun 
ne anlam ifade ettiğini bilmemiz gerekmektedir. 
8 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 4. 
maddesine göre; bulunduğu katın emsale dâhil 
alanının toplam %20’sini geçmemek kaydıyla 
ana merdiven, kat holü ve balkon alanlarının 
emsal hesabına dâhil edilmeyeceği ifade 
edilmektedir. Özetle bu maddeyi tam olarak 
ifade etmek gerekirse, %20’lik alan içerisinde 
projesine göre değişiklik göstermekle birlikte 
daire başına ortalama 5-6 metrekare balkon 
odalar yapılabilmekte, bu da kullanılabilir net alan 
ölçüsünü artırmaktadır. 

Tabii bununla birlikte Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı süreci daha da hızlandırmak adına 
yönetmelikte tekrar değişikliğe giderek, belirli 
şartlar altında brüt kat alanının %25’inin emsal 
dışı olarak kullanılabileceğine dair 29007 sayılı 
yönetmeliği yayınladı. Bu yönetmelik, 22 Mayıs 
2014 tarihinden önce yıkım ruhsatı, risk rapor 
tespiti, inşaat sözleşmesi, kentsel dönüşüm 
vekâletnamesi gibi evrakları veya uygulamaları 

yapan apartman 
sakinlerinin bu 
avantajlardan 
faydalanabileceğini 
belirtmektedir. Fakat 
bu avantajlardan 
faydalanabilmenin 
en önemli 
koşulu olarak da 
yapılacak projenin 
inşaat ruhsatının 
01.01.2016 
tarihine kadar 
alınması gerektiğini 
belirtmektedir. 
Bu yönetmelikle 
birlikte bu şartları 
yerine getirmiş olan 
maliklere projesine 
göre değişmekle 
birlikte 10-12 metrekarelik balkon odalar 
yapılabilmektedir. Bu da mevcut yönetmeliğe 
göre küçülecek olan dairelere adeta fırsat niteliği 
oluşturarak bazı durumlarda kentsel dönüşüm 
sonucu mevcut hali ile aynı büyüklükte yenilenme 
imkânı tanımaktadır.

Özetle anlaşma sürecini uzatan sıkıntılı toplantılar 
neticesinde 1 metrekare daha fazla alan almak 
isteyen kat malikleri, farkında olmadan bu 
fırsatı kaçırabilirler. Anlaşılacak olan inşaat 
firmasının ruhsat alma tarihi 01.01.2016 tarihini 
geçtiği takdirde de 1 metrekare daha fazla alan 
alalım diye düşünüp süreci uzatan kat malikleri 
yönetmelikteki %25’lik fırsatı kaçırdıkları için 10-
12 metrekare alandan olabilirler. Tecrübelerimiz 
gösteriyor ki inşaat ruhsatının alınması, kat 
malikleriyle ön protokol imzalanmasından en az 
6-7 ay sonra gerçekleşebilmektedir. Mevsimsel 
etkileri göz önüne aldığımızda çoğu apartman 
sakini Haziran başında uzun dönem tatile çıkıyor 
ve kentsel dönüşüm görüşmeleri Eylül-Ekim ayına 
kadar askıya alınıyor. Kentsel Platform olarak kat 
maliklerine tavsiyemiz eğer yönetmelikten gelen 
%25’lik avantajı kullanabilecek konumdalarsa 
bir an önce süreci başlatmaları ve en geç Mayıs 
ayının sonuna kadar yüklenici firma ile anlaşma 
sürecine girmeleridir.

Sevgi ve saygılarımızla...

Kentsel Dönüşümde 
Neden Mayıs 2015 Kritik Tarih?

Kentsel Platform 
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Karakaş
fatih.karakas@

kentselplatform.com

Kat malikleri eğer 
yönetmelikten gelen %25’lik 

avantajı kullanabilecek 
konumdalarsa, bir an önce 
süreci başlatmalı ve en geç 
Mayıs ayının sonuna kadar 
yüklenici firma ile anlaşma 

sürecine girmeleridir.
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Gelişmiş Mimari Modern Tasarım
Eminevim’den yep yeni bir yaşam alanı 5YÜZ60 
Kurtköy... Gelişmiş mimari tekniklerin modern 
bir tasarımla buluşması, hayatı kolaylaştıran 
daha yaşanır hale getiren detaylarla donatılmış 
mükemmel bir proje...

Prestijin Kapısını Aralayın
5yüz60 Kurtköy, bulunduğu bölgenin iddialı 
projeleri arasında yer almakla birlikle prestijli bir 
hayatın da yüzüdür. Ev insan hayatının büyük bir 
bölümüdür. Prestijli bir hayatın kapısını 5YÜZ60 
Kurtköy ile aralayın.

Çocukların Eğlenceli Dünyası
5yüz60 Kurtköy hayatımızın neşesi çocuklara 
eğlenceli bir dünya sunuyor. Oyun alanları, 
parklar, doya doya oynayacakları yeşil alanlar 
onları bekliyor.

Ev, Kazanmaktır
Alırken kazandıran bir proje olan 5YÜZ60 
Kurtköy; yatırım değeri yüksek, hızla gelişen bir 
bölgede yer alıyor. 5YÜZ60 Kurtköy sizi hem iyi 
bir yaşama hem de kazandıran bir yatırıma davet 
ediyor.

5YÜZ60 KURTKÖY

Eminevim’den İstanbul’un fethinin 
560. yılında İstanbul Kurtköy’de 

muhteşem bir proje, 
5YÜZ60 Kurtköy...

Alışveriş
Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy projesi kendi 
içerisinde yer alan 8 büyük mağazanın yanı sıra 
Viaport AVM, Atlantis AVM, Metro Grosmarket, 
Pendorya, Neomarin ve Pendik Marina Çarşı gibi 
büyük alışveriş merkezlerine yakınlığıyla dikkat 
çekiyor.

Kreş
Kreş sadece birkaç adım uzaklıkta... 
Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla bırakabileceğiniz, 
üst düzey donanıma sahip kreş çocuklarınızın 
küçük yaşta başlayacağı eğitim için 
vazgeçilmeziniz olacak.

Yüzde 80 Yeşil Alan
3 blokta yükselen Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy’ün 
yüzde 80’i yeşil alan ve muhteşem bir peyzaj için 
ayrıldı. Çocuklarınızla birlikte dinlenip yürüyüş 
yapacağınız alanlar özenle tasarlandı. Temiz bir 
havada günün yorgunluğunu atacağınız dinlenme 
ve yürüyüş alanları sizi bekliyor.

www.5yuz60.com
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Aydos Country şehre ve Aydos Ormanı’na 
yakın konumuyla, size ve sevdiklerinize 
yemyeşil bir yaşam vadediyor. 

Hepimiz bazı hafta sonları şehrin stresinden 
ve gürültüsünden uzaklaşmak, orman havası 
almak, kuşların cıvıltılarını duymak, kısacası 
doğa ile iç içe bir gün geçirebilmek için şehir 
dışına kaçıyoruz. Bazılarımız Şile’ye, bazılarımız 
Sapanca’ya, bazılarımız da Ağva’ya… 

Peki size İstanbul’un içinde, göl kenarında, 
yemyeşil bir orman var desek… 

Tertemiz orman havası alabilmek için bu kadar 
zahmete girmenize, şehir dışına çıkmanıza gerek 
yok. Şehrin merkezinde Aydos Ormanı’nın yan 
başında Aydos Country’de evinizin penceresinden 
orman manzarasını görecek, doğanın tüm 
güzelliklerini doya doya yaşayacaksınız. 

Sabahları evinizin hemen yanı başında bulunan 
Aydos Ormanı’nda kuş cıvıltıları eşliğinde 
koşabilecek, çocuğunuzla göl kenarında balık 
tutabilecek, kısacası 365 günü doğayla iç içe bir 
yaşam sürebileceksiniz. 

Aydos Ormanı’na Açılan Pencere 
Aydos Country şehre ve Aydos Ormanı’na yakın 
konumuyla, size ve sevdiklerinize yemyeşil bir 
yaşam vadediyor. 

Düşünün evinizin penceresini açtığınızda 
karşınızda mükemmel bir orman manzarasının 
görebilecek, bol oksijenli tertemiz havayı içinize 
çekebilecek, şehrin hemen yakınında doğanın 
tüm güzelliklerini yaşayabileceksiniz.

aydoscountry.com
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MEYDAN DÜKKANLARI
Başakşehir Merkez’deki Türkiye’nin ilk planlı kent 
meydanında inşa edilen Meydan Dükkanları, 1 milyonluk 
şehrin çekirdeğinde yer alıyor. Meydan Dükkanları, 
Türkiye’de ilk defa kamu kurumlarını tek bir merkezde 
toplayan kent meydanındaki tek ticari ünite olma 
özelliğini taşıyor.
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Optimum yaşamı mükemmel bir denge ile sunan 
Optimal Life, her detayın düşünüldüğü daireler, 
hayatınıza renk katacak yeşil alanlar ve sosyal 
olanaklarıyla tam ihtiyacınız olan yaşam alanı…

Kusursuz tasarım
Farklı metrekarelerde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire 
seçeneklerinin bulunduğu Optimal Life’da, dairelerin 
her santimetrekareleri beklenti ve ihtiyaçlar göz 
önüne alınarak tasarlandı.

Sadeliğin getirdiği kusursuz görünümün tüm 
detaylara yansıdığı projemizde en ince ayrıntısına 
kadar düşünülerek uygulanan peyzaj ve ortak 
yaşam alanları sayesinde özgürce nefes alabilecek, 
yaz kış sevdiklerinizle keyifli vakit geçireceksiniz.

Ulaşım kolaylığı
Anadolu yakasında 7 ilçeye komşu konumundaki 
tek ilçe Sancaktepe. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
8 dakikalık mesafede bulunan Sancaktepe; İstanbul 
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Finans Merkezi’ne 13, Boğaziçi Köprüsü’ne 15, 
FSM Köprüsü’ne ise 20 dakika mesafede yer 
alıyor. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Sancaktepe’ye 
gelecek olan Üsküdar - Sabiha Gökçen Havalimanı 
metrosu da Optimal Life’ın hemen yanı başında yer 
alacak.

Yatırım değeri
Ford’un dünyadaki en büyük 3. Ar-Ge Merkezi 
olan ve Türkiye’nin özel sektördeki en büyük Ar-
Ge yapılanmasına sahip Ford Otosan, Türkiye’de 
bir ilke daha imza atarak 1.300 mühendisini 
aynı çatı altında toplayacak yeni mühendislik 
merkezini Sancaktepe’de konumlandırıyor. Ayrıca; 
Avrupa’nın En Büyük Sağlık Kompleksi olacak olan 
4.100 yataklı Şehir Hastanesi de Sancaktepe’de 
kuruluyor. İçerisinde 14 ihtisas hastanesi olacak 
kompleks, 15.000 sağlık personelini istihdam 
edecek.

Doğayla iç içe modern şehir
Sınırlarında Aydos Ormanını ve gölünü 
barındıran Sancaktepe, şehrin kalabalığından ve 
gürültüsünden uzak modern bir yaşam merkezi 
konumuna geliyor.

Zengin eğitim seçenekleri
Sancaktepe, özel eğitim kurumlarının da gözdesi… 
Birçok özel eğitim kurumu ve üniversite kampüsü 
Sancaktepe’de yer alıyor. 

optimallife.com.tr

OPTIMAL 
LIFE



SURYAPI VİTRİN
İstanbul, büyük bir metropol. Dünyanın en 

önemli ekonomi ve ticaret vitrinlerinden biri... 
Şimdi İstanbul’un da bir Vitrin’ i var.

Başta Maslak bölgesi olmak üzere, İstanbul’un 
en önemli iş ve ticaret merkezlerine yakınlığıyla 
göze çarpan Suryapı Vitrin, Maslak-Levent hattına 
5 dakika mesafede, TEM otoyoluna komşu bir 
konumda yer alıyor. İhale aşamasındaki Kabataş - 
Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro hattına 
sadece 1,5 km mesafede yer alan Suryapı Vitrin, 
Atatürk Havalimanı’na da metro ile kolayca ulaşım 
imkânına sahip. Türk Telekom Arena’ya 13 km, 
Hasdal Kavşağı’na 7 km uzaklıkta olan Vitrin, yapımı 
tamamlanmak üzere olan 250 yatak kapasiteli 
Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi’ne oldukça yakın bir konumda.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı’ndan 
girilerek kolayca ulaşılabilen, bölgenin oksijen 
kaynağı konumundaki 120 dönümlük dev şehir parkı 
manzarasına sahip Vitrin, İstanbul’un yoğun ve 
hareketli yaşantısında ferah bir nefes oluyor.

Yaşadığınız yeri tarif etmeniz istendiğinde, bu 
iki kelimeyi bir arada kullanmanız hayal değil. 
İstanbul’un en önemli iş ve yaşam merkezlerinin tam 
ortasında, şıklığı yaşayabileceğiniz muhteşem bir 
yaşam alanı yükseliyor: Vitrin.

İstanbul’un hareketli ve canlı yaşantısının içinde 
Vitrin, bulunduğu konumda derin bir nefes etkisi 
yaratıyor. Bir tarafında şehir, bir tarafında 120 dönüm 
şehir parkı manzarasıyla çevres- inde hakimiyetini 
hissettiren Vitrin, şıklığıyla kendine hayran bırakan 
mimari tasarıma sahip.

Az katlı mimarinin en şık örneklerinden biri 
olan Vitrin; şık tasarımıyla asaleti ve ayrıcalığı 
beraberinde getiriyor. Vitrin’de gerçek şıklığı evinde 
yaşamak isteyenleri birbiri ile uyumlu 4 blok ve 238 
daire bekliyor.

www.suryapivitrin.com.tr
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Kentsel 
Dönüşümde 
Yeni Yaklaşımlar, 
İstanbul’da şehir 
plancılığının 
merkezi 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde 
10 Mart’ta 
tartışmaya 
açılıyor.

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığının 
katkılarıyla 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
Şehir ve Bölge 
Planlaması 
Bölümü, 
İNDER İstanbul 

İnşaatçılar Derneği ve Kentsel Dönüşüm ve 
Hukuk Platformu tarafından “Kentsel Dönüşümde 
Yeni Yaklaşımlar” adlı bir panel düzenleniyor. 
Toplantıda; Bakanlık yetkilileri, belediye 
uygulamacıları, şehir plancıları, değerlemeciler 
ve hukukçular kentsel dönüşümün daha da 
gelişmesi için yeni öneriler getirecekler, yepyeni 
yaklaşımları ve yöntemleri paylaşacaklar. 
Panelde belediyelerin riskli alanlardaki dönüşüm 
modelleri her yönüyle tartışılacak ve yeni 
dönüşüm modelleri belediyelerce paylaşılacaktır.

Panel hakkında İstanbul Teknik Üniversitesinden 
basına yapılan duyuruda şunlar belirtildi: 
“Kentsel Dönüşüm ülkemiz gündemine son 
yıllarda girmiş, uzmanlar, kentliler, siyasetçiler 
ve yöneticiler tarafından akademik ve bilimsel 
çevrelerde, günlük yaşamda sıkça sözü edilen bir 
kavram haline gelmiştir. Kent gündemindeki yeri, 
planlama yaklaşımı ve uygulama örnekleri her 
geçen gün yeni konuları ortaya çıkarmaktadır.
Kentsel dönüşüm yaklaşımları, günümüzde 
kentlerin geleceği hakkında yapılan bir çok 
tartışmanın odak noktasında yer almaktadır. 
Konuya ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış 
ve yenileri de gündeme gelmiş olmasına rağmen, 
halen kentsel dönüşümün tanımlanmasında, 

uygulanmasında, algılanmasında farklılıklar 
devam etmektedir.

Bu durum esasen, dönüşüm kavramının, 
planlama, tasarım yaklaşımları ve uygulama 
deneyimlerinin sürekli olarak, yenilikçi 
yaklaşımlarla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu noktada kentsel dönüşümün, kentsel 
planlamanın ve kentsel tasarımın bir parçası 
olduğunun da hatırlanması ve vurgulanması 
gereklidir. 

Bu amaçla, 10 Mart 2015 tarihinde “İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve 
Bölge Planlaması Bölümü” ve “Kentsel Tasarım 
ve Planlama Çalışma Grubu” ev sahipliğinde 
“Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” konulu 
bir panel gerçekleştirilecektir.  İlgili paydaşların 
katılımı ile konu, başta İstanbul olmak üzere 
Türkiye genelinde planlama, tasarım, hukuk, 
katılım, ekonomik, değerleme, yönetim vb. 
boyutlarıyla ve uygulama deneyimleri ile birlikte 
değerlendirilecektir.”

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu 
Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören Panel ile 
ilgili olarak şunları belirtti. “Platform olarak iki 
yıldır uygulanan kentsel dönüşümün daha da 
etkinleşmesi ve yaygınlaşması adına pek çok 
çalışma yaptık. İstanbul İnşaatçılar Derneği 
İNDER de kentsel dönüşümün müteahhit ve 
yatırımcı ayağını oluşturmakta ve eli taşın 
altında bulunmaktadır. Kentsel dönüşümün alt 
yapısı şehir planlaması ve kentsel tasarımdır. 
Türkiye’de şehir planlamasının en köklü merkezi 
olan İstanbul Teknik Üniversitesinin Bakanlık ile 
birlikte kentsel dönüşümde çok önemli çalışmalar 
yapma kapasitesini bildiğimizden bu çalışmanın 
organizasyonunda bulunmaktan mutlu olduk. 
Panelin bu alandaki diğer toplantılardan farkı, 
bugüne kadar yapılanların ışığında kentsel 
dönüşümde yeni modeller ve yaklaşımların 
kamuoyuna sunulmasıdır.” 

“Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” Paneli 10 
Mart 2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Kampüsü 109 No’lu 
Prof. Nezih Eldem Salonunda 09.30 - 17.30 
saatleri arasında gerçekleşecektir.
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UNICERA 
Uluslararası 
Seramik Banyo 
Mutfak Fuarı, 
24-28 Şubat 
2015 tarihleri 
arasında Tüyap 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 
27. kez 
ziyaretçilerini 
karşıladı.

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 getirdi. 
Yamaner, “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” dedi.
  
Porselen karoların renk çeşitliliği ve 
görünümleriyle doğal taşa oldukça benzediğini; 
sağlam, ekonomik ve kullanışlı olma özellikleriyle 
de doğal taştan daha üstün avantajlara 
sahip olduğunu dile getiren Türkiye Seramik 
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Tahsin Yamaner, toplu kullanım alanlarının iç 
ve dış zeminlerine en uygun zemin kaplama 

KONFERANS / FUAR

malzemesinin porselen karo olduğunu belirtti. 
Kaymazlık ve kolay temizlenebilme özelliğiyle 
porselen karoların fonksiyonel çözümler 
sunduğuna değinen Yamaner, “Üretiminde 
kullanılan killerin, özellikle de seramik yer ve 
duvar karolarına oranla çok daha saf olması 
ve tane boyutlarının da çok daha ince olması, 
bu ürünleri oldukça dayanıklı kılıyor. Porselen 
karolar bünyelerine neredeyse hiç su emmezler. 
Doğru standartlarda üretilen bir porselen 
karonun su emme değeri %0.05’in altındadır. 
Porselen karolar, seramik sektörünün üst 
segment ürünüdür” dedi.
  
Rekabet gücünü artırmalıyız
Seramik sektörünün gelişimini de değerlendiren 
Ahmet Tahsin Yamaner, porselen karoların 
yeni pazarlara ulaştırılması gerektiğine değindi. 
Türkiye seramik sektörünün 2014 yılında iç 
piyasada inşaat sektöründeki canlılığa paralel 
olarak hareketli bir yıl geçirdiğini belirten 
Yamaner, “Geçtiğimiz yıl seramik kaplama 
malzemesi karolarda iç pazarda 200 milyon m2, 
ihracatta 88 milyon m2 olmak üzere toplamda 
yaklaşık 290 milyon m2 satış gerçekleşti. Bu 
yıl da iç pazardaki hareketlilikle geçen senenin 
rakamlarına benzer bir oran yakalamayı 
hedefliyoruz. Karo ihracatı ise geçen yıla 
göre metrakare bazında %3-5 oranda geriden 
geliyor. Dolar bazında tutar olarak bakıldığında 
ise geçen yıla göre aynı… Seramik sağlık 
gereçlerinde geçen yıl 144,500 ton, yaklaşık 
9,5 milyon adet iç piyasa satışına karşılık 
119,800 ton, yaklaşık 7,6 milyon adet de ihracat 
gerçekleşti. Bu yıl iç piyasa daha hızlı olup, 
geçen seneki rakamların bir miktar üzerinde bir 
gelişme bekliyoruz. İhracatta miktar ton olarak 
%6, dolar tutar olarak %12 daha yukarıda 
seyrediyor. Yılsonunda gerçekleşmenin geçen 
yıla göre miktar ton olarak %5, dolar tutar olarak 
%10 fazla olmasını bekliyoruz. 2015 yılı için 
ihracatta da benzer bir beklenti var. Ancak inşaat 
sektörünün senenin ikinci yarısındaki olumlu 
ya da olumsuz hareketi bizi de aynı şekilde 
etkileyecektir. Seramik sektörünü yeni pazarlara 
ulaştırmalı, rekabet gücünü artırmalıyız” şeklinde 
konuştu.

Kendi sektöründe dünyanın en büyük ikinci fuarı
Unicera sektörü buluşturdu
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EKODesign Konferansı’nda
Yeşil Motivasyon

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından bu yıl 8’ncisi 
düzenlenecek EKODesign Konferansı, 9 Nisan 2015 
Perşembe günü 09:00-17:30 saatleri arasında, “Yeşil 
Motivasyon” teması ile YEM’de gerçekleştirilecek. 

EKODesign 2015 kapsamında; “yeşil motivasyon” 
kavramının çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları 
ile ele alınacağı oturumlarda birbirinden beslenen 
birçok disiplinin temsilcisi bir araya gelecek. EKODesign 
2015, ‘Günümüzde günlük konuşmalara kadar işlemiş 
“yeşil” ve “sürdürülebilir” olma etiketlerinin altında yatan 
kavramları, yaklaşımları içselleştirmek ve teşvik etmek 
adına “motive eden yeşil”in anlamı nedir?’ sorusuna 
yanıt arayacak. Sosyal, ekonomik ya da kültürel olarak 
ne kadar farklı olursak olalım, daha sağlıklı, iyi ve mutlu 
bir geleceğe sahip olacak ve bunu koruyabilecek bilinçli 

bir nesil yetiştirmek 
insanın temel 
motivasyon kaynağı. 
Buna ulaşmak adına 
yaşam biçimlerimizi 
sorgulamamız 
ve iyileştirmemiz 
gerektiği aşikâr. 
Bu “büyük ev”de, 
dünyamızda, her 

bireyin, toplumun ya da kurumun üstüne düşen 
bir sorumluluğu var. Günümüzde günlük konuşmalara 
kadar işlemiş “yeşil” ve “sürdürülebilir” olma etiketlerinin 
altında yatan kavramları, yaklaşımları içselleştirmek 
ve teşvik etmek adına motive eden “yeşil”in anlamı 
nedir bugün? Bu sorunun cevabını, çok sesli bir 
platform olarak ilham verici fikirlerle vermeyi amaçlayan 
EKODesign, sürdürülebilir tasarım ve kentleşmede 
farkındalık kazandıran özel sektör, kamu ve akademi 
temsilcilerini bir araya getirecek.
 
Çevre, enerji ve su kaynaklarını gözeterek sürdürülebilir 
yapılaşma ve kentleşme konularında farkındalığı 
artırmak amacıyla düzenlenenEKODesign, “yeşil 
diyaloglar” formatıyla uzmanların birbirlerinden 
beslenmelerini ve zengin içeriklerle yeni sorular 
sordurarak, farklı pencereler açmayı hedefliyor. Yapı-
Endüstri Merkezi, sivil toplum, girişim, kentsel strateji, 
yatırım, geliştirme, şehir planlama, yeşil bina, malzeme 
ve mimarlık alanlarındaki uzmanları, EKODesign 
Konferansı’nda ilham verecek fikirlerle buluşturmaya 
devam ediyor.
 

KONFERANS / FUAR
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19-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Ford ana 
sponsorluğunda dördüncüsü gerçekleştirilen 
“alldesign Yaratıcı Endüstriler ve Gelişen 
Teknolojiler Fuarı & Uluslararası Tasarım 
Konferansları” İstanbul’u tasarım ve teknoloji 
üssü haline getirdi... 

Tasarım ve teknoloji dünyasının kalbi 19-21 
Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenen alldesign Yaratıcı Endüstriler ve 
Gelişen Teknolojiler Fuarı & Uluslararası Tasarım 
Konferansları’nda attı. Dünyaca ünlü yıldız 
konuşmacıları ve uluslararası markaları ile büyük 
ilgi gören etkinliği bu yıl da hava muhalefetine 
rağmen çok sayıda kişi ziyaret etti.

alldesign 2015’teki en önemli yenilikler, 
etkinliğin bu sene üç günlük bir buluşma olarak 
düzenlenmesi ve “yaratıcı endüstriler”in yanı sıra 
“gelişen teknolojiler” temasını da kapsamasıydı. 
İstanbul’uda tasarım ve teknoloji rüzgarları 
estiren alldesign’ın konferans bölümünde, 

Tasarım dünyası alldesign 2015’te buluştu
Victoria’s Secret defilelerinin yaratıcı ismi Todd 
Thomas, dünyaca ünlü müze mimarı ve sergi 
tasarımcısı Boris Micka, Oxford Üniversitesi 
İnsanlığın Geleceği Enstitüsü’nün kurucusu Nick 
Bostrom; Transhümanizm düşünce akımının ilk 
kadın teorisyeni olan ve insanlığın geleceğine ilişkin 
devrimsel nitelikte çalışmalarıyla tanınan Amerikalı 
düşünür, tasarımcı ve yazar Natasha Vita – More; 
marka ve mekan tasarımı konularında hizmet 
veren dünyaca ünlü tasarım firması Bruce Mau 
stüdyosunun CEO’su Hunter Tura, Domus Academy 
ve Design Library’nin kurucusu Valerio Castelli gibi 
yıldızları ağırladı. 

alldesign 2015, Uluslararası Tasarım Konferansı’nın 
yanı sıra Yaratıcı Endüstriler ve Gelişen Teknolojiler 
Fuarı’na da ev sahipliği yaptı. Odağında tasarım 
ve teknoloji olan tüm firmaları aynı çatı altında 
sektörle ve tasarım meraklılarıyla buluşturan 
alldesign Yaratıcı Endüstriler ve Gelişen Teknolojiler 
Fuarı’nda tasarım ve teknoloji dünyasındaki en son 
yenilikleri kullanıcılarına ulaştırdı, katılımcıların yeni 
iş birliktelikleri kurabilmesine sahne oldu.
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Y Kuşağı, ofislerde yenilik istiyor
Yapı-Endüstri Merkezi, Türkiye ve dünyadan 
yaratıcı yapı profesyonellerini bir araya 
getiren bir platform olması amacıyla “mutfak” 
temasıyla düzenlemeye başladığı “2D1 Tasarım 
Toplantıları”nın ikincisi Arlight | Fagerhult 
ve Nurus sponsorluğunda “ofis” başlığı ile 
gerçekleştirildi. 

Mimarlık, içmimarlık ve tasarım disiplinlerinin 
önde gelen temsilcilerini yıl boyunca “iki ayda 
bir” buluşturan toplantıya konuşmacı olarak, 
BİGG Working Culture Solutions ve Bakırküre 
Mimarlık bürosunun kurucusu Gürhan Bakırküre, 
deerArchitects Kurucu Ortağı Cem Demirci ve 
MoDus Architects Kurucu Ortağı Matteo Scagnol 
katıldı.

Cem Demirci geçmişte çalışan motivasyonu 
için belirleyici olan maaş, prim, kariyer gibi 
şeylerin yerini tasarımın almaya başladığına 
dikkat çekerken, Gürhan Bakırküre yapılan 
bir araştırmada Y kuşağı çalışanların ofis 
tasarımından memnun olmadıklarını, ofislerde 
hem sosyalleşebilecekleri hem de odaklanma için 
yalnız kalabilecekleri alanların olması yönünde 
talepleri bulunduğunu aktardı. Matteo Scagnol ise 
motivasyon için çalışanın ofisi ile gurur duyması 
gerektiğini söyledi. Toplantıda, değişen neslin 
şekillendirdiği yeni çalışma ortamına dair anahtar 
kavramların ise mobilite, motivasyon, esneklik, 
sosyallik ve aidiyet olduğu belirtildi. 

Yapı-Endüstri Merkezi’nin (YEM) Türkiye ve 
dünyadan yaratıcı yapı profesyonellerini bir 
araya getirecek bir platform oluşturmak amacıyla 
düzenlemeye başladığı 2D1 Tasarım Toplantıları, 
‘Ofis’ başlığı ile Arlight | Fagerhult ve Nurus 
sponsorluğunda devam etti. deerArchitects Kurucu 
Ortağı Cem Demirci, BİGG Working Culture 

Solutions ve Bakırküre Mimarlık Kurucusu Gürhan 
Bakırküre ve MoDus Architects Kurucu Ortağı 
Matteo Scagnol’un konuşmacı olarak yer aldığı 
etkinlikte; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini 
göz önüne alarak, çevresiyle olan uyumuna göre 
tasarlanan, ergonomi, aydınlatma, malzeme, grafik 
ve etkileşim konularından beslenen ‘ofis’ler ele 
alındı.

Y Kuşağı Ofisleri
BİGG Working Culture Solutions ve Bakırküre 
Mimarlık Kurucusu Gürhan Bakırküre, Y kuşağının 
ihtiyaçlarına yanıt verecek ve motivasyonlarını 
artıracak yeni nesil ofislere ilişkin ipuçlarını 
içeren sunumunda, mimar gözüyle yeni çalışma 
ortamını ve modelini aktardı. Son 50 yıla dönük 
bir değerlendirme yapan Bakırküre, “Çalışma 
biçimlerimiz gelecekte de değişmeyecek. 
İnsanların birbiriyle olan iletişimi devam edecek. 
Yapılan iş aynı ama hiyerarşik ve tekdüze düzen 
değişiyor” dedi.

Teknolojik gelişmeler ve değişen neslin 
şekillendirdiği yeni çalışma ortamına dair anahtar 
kavramları mobilite, motivasyon, esneklik, 
sosyallik, aidiyet olarak özetleyen Bakırküre; Y 
kuşağı çalışanlar ile yapılan bir anketin sonucunda 
mekâna ilişkin şu verilerin elde edildiğine işaret 
etti:

- % 80 mevcut havalandırma, aydınlatma, renk, 
masa düzeni, mekân organizasyonundan memnun 
değil.
- % 50 ofiste sosyalleşebileceği alanlara 
ulaşamadığını ifade ediyor.
- % 75 odaklanmak için yalnız kalabileceği 
mekânlar olmasını istiyor.
- % 90 gün içinde farklı mekânlarda çalışabilmek 
istiyor.
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Enerji ve ısı tasarrufunda 
doğru bilinen yanlışlar

ETADER (Enerji ve Isı Tasarrufu 
Derneği), pahalı ve az olan enerji 
kaynaklarımızdan ihtiyacımız kadarını 
tüketmenin milli ekonomiye ve çevre 
korunmasına da katkı sağlayacağının 
altını çiziyor. 

İşte enerji tasarrufunda doğru bilinen 
yanlışlardan birkaçı: 

YANLIŞ 1: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı 
yapılmasına gerek yoktur.

DOĞRU: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın 
serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan 
tasarruf sağlamaktadır. Bir binanın soğutulması 
için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan 
enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim 
bölgelerinde, soğuk 
iklim bölgelerine kıyasla 
ısı yalıtım ihtiyacı daha 
fazladır.

YANLIŞ 2: Mantolama 
ile ısı yalıtımı, enerji 
tasarrufu yapmak için 
yeterlidir.

DOĞRU: Binalarda 
insanların yaşam 
kalitesinden ve 
konforundan ödün 
vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için 
alınabilecek üç önlem vardır. Bunlar, ısı yalıtımı 
yapmak, otomasyon sistemleri kullanmak ve 
yüksek verimli cihazların kullanılmasıdır. Merkezi 
olarak ısıtılan binalarda, tüketim ısı pay ölçer 
cihazlarıyla ölçülmez ve termostatik vanalar 
ile fazla ısı kontrol edilmezse tasarruf etmek 
mümkün olmaz. Ayrıca tamamlayıcı unsur olarak 
kazan ve pompa sistemlerinin yüksek verimli 
olmasında yarar vardır. 

YANLIŞ 3: Isı Pay Ölçer sistemi tasarruf 
yapmaz.

DOĞRU: Isı Pay Ölçer sistemi, merkezi olarak 
ısıtılan binalarda ısı tasarrufunun en doğru ve 

adil yapılmasını sağlayan sistemdir. Tüketimin 
ölçülmesinin kullanıcılarda tasarruf etme 
refleksini harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. Daha 
önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara, 
İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’nde 361 
binada bulunan toplam 11 bin konutta yaptığı 
araştırma bize, ısı paylaşım sistemlerine geçen 
binalarda ciddi bir enerji tasarrufu sağlandığını 
gösterdi. Araştırmaya göre ısı pay ölçüm 
sistemine geçilen binalarda ortalama yüzde 27,5 
enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bu da yaklaşık 
3,5 milyon metreküp daha az enerji tüketmek 
ve ulusal ekonomiye 3 milyon 650 bin lira katkı 
sağlamak demektir.

YANLIŞ 4: Oda Termostatını yükselttiğinizde 
eviniz daha hızlı ısınır.

DOĞRU: Oda Termostatı, 
ayarlanan ısıya göre ısıtma 
sistemini devreye sokar ya 
da kapatır. Merkezi Sistemle 
ısıtılan binalarda ısıyı ne 
kadar yükselttiğinize bağlı 
kalmaksızın sistemin dağıttığı 
ısı sabittir. Evinizi daha hızlı 
ısıtmak için duvar, pencere ve 
zemin izolasyonunun daha iyi 
yapılması gerekir. 

YANLIŞ 5: Televizyonlar, 
dizüstü bilgisayarları, 

telefon şarj aletleri gibi elektrikli aletler fişe 
takılı olmalarına rağmen kullanılmıyorlarsa 
elektrik tüketmez. 

DOĞRU: Bazı elektrikli aletler ve telefon şarjları, 
cihazlar kullanım dışıyken bile elektrik tüketir. Bu 
“vampir güç” enerji israfına neden olur.  İdeal olan 
hepsini fişten çıkarmayı unutmamaktır. Bekleme 
(stand-by) konumundan kaçınmak yılda ortalama 
180 lira ila 280 lira tasarruf etmenizi sağlar.

YANLIŞ 6: Geleneksel ampul teçhizatlarına 
doğrudan enerji tasarruflu ampul ve LED 
aydınlatmalı ampul takamazsınız.

ENERJİ
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DOĞRU: Enerji tasarruflu ya da LED ampullerin 
her şekli ve boyutu üretiliyor; dolayısıyla 
avizelerden ayaklı lambalara kadar her türlü 
aydınlatma teçhizatına uygun olanları var.

YANLIŞ 7: Pencerelerdeki boşlukları izole bant 
ve streç film ile kapatmak izolasyon çıtaları 
ya da çift cama göre daha fazla ısının içeride 
kalmasını sağlar.

DOĞRU: Pencerelerinizin etrafındaki boşlukları 
streç film ya da izole bant ile kapatmak cereyanı 
durdurup ısı kaybını azaltmasına karşın 
izolasyon çıtaları ya da çift cam kadar etkili bir 
yöntem değildir. İzolasyon çıtaları ya da çift cam 
sayesinde daha fazla tasarruf edersiniz.

YANLIŞ 8: Evin duvarlarını ve çatıyı koyu 
renge boyamak enerji tasarrufu yapmanıza 
yardımcı olur.

DOĞRU: Tam tersine evin iç ve dış duvarları 
ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı 
açık renk boyaları tercih etmelisiniz. Böylece 
yüzde 25’e kadar ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. 

Ayrıca bu tür boyaların yüksek yansıtma 
özelliği sayesinde iç mekânlardaki aydınlatma 
donanımını daha az kullanarak tasarruf yapmış 
olursunuz.

YANLIŞ 9: Güneş panelleri bulutlu günlerde 
elektrik üretmez.

DOĞRU: Güneş panelleri parlak güneş ışığında 
daha randımanlı çalışmasına karşın bulutlu 
günlerde dahi dağılan ışıktan enerji biriktirmeye 
devam eder. Ancak elbette kış aylarına oranla 
aydınlık saatlerin daha uzun olduğu yaz aylarında 
verimlilikleri artar.

YANLIŞ 10: Masa üstü bilgisayarı kullanırken 
ekran koruyucuyu tercih edersiniz enerji 
tasarrufu yaparsınız.

DOĞRU: Ekran koruyucular da tıpkı diğerleri gibi 
enerji tüketen bir programdır ve ekran koruyucu 
devreye girdiğinde ekranınız açık kalmaya devam 
eder. Bilgisayarınız uyku modundayken nispeten 
az enerji tüketmesine karşın mola verdiğinizde 
ekranınızı kapatmak, hatta bilgisayarınızı 
tamamen kapatmak enerji israfını önlemenin en 
etkili yoludur.
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Eğitimin yıldızı TED, Avrupa’da
Tema İSTANBUL ile parlayacak

Türkiye’nin köklü ve güzide kurumu TED 
Koleji geleneksel eğitim kalitesini, sembol 
proje Tema İSTANBUL çatısı altında ilk kez 
Avrupa’ya da taşıdı. TED’in İstanbul’daki 
üçüncü, Avrupa Yakası’ndaki ilk koleji olan 
TED ATAKENT Koleji, Türkiye’nin en büyük 
özel sektör gayrimenkul projesi olan Tema 
İSTANBUL’da yükseliyor. Okul Öncesi, İlkokul, 
Ortaokul ve Lise bölümleri ile TED ATAKENT 
Koleji, 2015 – 2016 döneminde 
eğitim vermeye başlayacak.  

Türkiye’nin iki sembol kurumu, 
aynı çatı altında buluştu. 
Türkiye’nin en büyük özel sektör 
gayrimenkul projesi Tema 
İSTANBUL ile köklü, güzide 
eğitim kurumu Türkiye Eğitim 
Derneği (TED) işbirliği, Atakent’te 
yeni ve eşsiz bir değer yarattı. 
TED’in İstanbul’daki üçüncü, Avrupa Yakasındaki 
ise ilk koleji olan TED ATAKENT, 2015 – 2016 
eğitim döneminde kapılarını eğitime açıyor. 

Türkiye’nin sektörlerinde en iddialı kuruluşları; 
MESA, AVRUPA KONUTLARI, ÖZTAŞ ve 
KANTUR-AKDAŞ Ortak Girişim Grubu ile 
İstanbul Atakent’te yükselen mega karma proje 
Tema İSTANBUL’da yer alan TED ATAKENT 
Koleji, 24.000 metrekarelik inşaat alanını kaplıyor. 

Çağdaş eğitim olanaklarının yanı sıra sportif, 
kültürel ve sosyal imkanlar da en ince ayrıntısına 
kadar düşünüldüğü TED ATAKENT Koleji’nde, 
Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise bölümleri 
yer alıyor. Toplam 1.176 öğrenci kapasiteli TED 
ATAKENT Koleji’nde; 6.800 metrekarelik oyun 
alanı ve açık alan, 11.500 metrekarelik açık spor 
sahaları, 2 adet tenis kortu, 2 adet multi-spor 
sahası, 1 adet futbol sahası da yer alıyor. 

Toplam 80 dersliğin yer aldığı kolejde, her 
bölüme özel kütüphane 
ve yemekhane, konferans 
salonu, yabancı dil sınıfları, 
fizik, kimya ve biyoloji 
laboratuvarları, kulüp 
odaları, müzik odaları, 
çok amaçlı kapalı spor 
salonu, 20x9 metrelik kapalı 
yüzme havuzu ile jimnastik 
alanları da bulunuyor. Tema 
İSTANBUL projesi bünyesinde 

yer alan TED ATAKENT Koleji binası, eğitim 
yapılarının öneminin bilincinde, deneyimli bir 
tasarım ekibi tarafından yüksek standartlar 
hedeflenerek projelendirildi. Yine yüksek kalite 
ve standartlarda yapımı tamamlanmak üzere 
olan TED ATAKENT Koleji, çağdaş Türkiye’nin 
hak ettiği ve iddialı bir eğitimin gerektirdiği tüm 
olanakları bir araya getiriyor.ve gerekse satış 
süreçleri rekor hızda devam ederken, teslimatlar 
ise planlandığı şekilde Temmuz 2015’te 
gerçekleşecek. 

EĞİTİM
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EĞİTİM

En iyi satıcı memnun müşteridir
Hepimiz gayrimenkul satın alma kararı 
vermeden önce kapsamlı bir zihinsel faaliyet 
gerçekleştiriyoruz. Gayrimenkul seçenekleri 
oluşturmak, seçeneklerin özelliklerini birbirleri ile 
karşılaştırmak, seçenekleri yerinde görmek, daha 
önce satın almış kişilere danışmak, internetteki 
yorumları okumak, medyada çıkmış haberlere 
bakmak, yakın birkaç dosttan akıl almak ve bir 
seçeneğe karar vermek. Kuşkusuz bu aşamalar 
içinde bizi en çok etkileyen daha önce satın almış 
kişilerin görüşleri. 

Memnun müşteriler de deneyimlerini paylaşmaya 
hevesliler. Örneğin Yahoo Comscore’un yaptığı 
araştırmalara göre, tüketicilerin %76’sı, güvendikleri 
şirketleri arkadaşları veya meslektaşları ile 
paylaşıyor. Neden paylaşıyorsunuz sorusuna 
verdikleri cevaplar da dikkat çekici:
• Diğer insanlara yardımcı olmak istedikleri için 
(%58)
• Diğer insanların satın almadan önce bilmek 
isteyeceği bilgiler olduğu için (%53)
• Diğer insanların daha akıllı satın alma tercihleri 
yapmalarını istedikleri için (%47)
• Diğer insanlar ile bağlantıda olmak istedikleri için 
(%33)
Araştırmanın en önemli sonuçlarından bir tanesi 
de müşteriler, en iyi ürünü en uygun fiyata almanın 
yanı sıra en iyi “hizmeti” alacaklarından da emin 
olmak istiyorlar. Bunun için de diğer müşterilerin 
memnuniyet ve şikâyetlerini öğrenmek istiyorlar. 

Harris Interactive araştırmaları da benzer 
sonuçlar veriyor: Satın aldığı ürün veya hizmetten 
memnun müşterilerin %72’si pozitif görüşlerini 
paylaşıyor. Araştırmalara katılanların %57’si olumlu 
deneyimlerini kapsamlı anlatırken, %41’i satın 
almasını tavsiye ediyor.
Bu araştırmalar sadece bir ülkeye ya da bir 
sektöre özgü değil; günümüz insanının tercihlerini 
yansıtıyor. Özetle müşteriler memnunsa işler olumlu 
yönde gidecek, şikâyetçi ise işler olumsuz yöne 
doğru değişecek.

Gayrimenkul sektöründe satın alma kararını 
etkileyen müşteri memnuniyetini artırmak, şikâyetleri 
ise azaltmak için ne yapılmalı? Projelerimizi 
bizim adımıza satacak müşteri memnuniyetini 
nasıl yöneteceğiz?... Öncelikle müşteri 
memnuniyetini sağlamak, projede yer alan herkesin 

sorumluluğunda. Halkla İlişkiler biriminin kurulması 
ya da CRM Yazılımları gibi sistem yatırımları 
müşteri memnuniyetini sağlamak için yeterli değil. 
Hepimizin başına gelmiştir, tatil için gittiğiniz otelde 
bir olumsuzluk yaşamışsınızdır, otelde şikâyetinizi 
Halkla İlişkiler Yöneticisi dinlermiş gibi yapar ve 
akşam odanıza bir meyve tabağı gönderilir. Otelim 
bu yaklaşımı çoğu zaman olumsuz deneyimin 
etkisini ortadan kaldırmaz, o anki kızgınlığınızı 
azaltır, ancak deneyiminizi unutmazsınız. Önemli 
olan müşteri de memnuniyeti yaratacak ve şikâyet 
etmesini önleyecek kurumsal kültürü oluşturmaktır.

Gayrimenkul sektöründe müşteri memnuniyetini 
sağlamanın yolu, projenin fikir ve tasarım 
aşamasından itibaren müşteriyi işin odağına 
koymak ve bu farkındalıkla çalışmakla olur. Son 
beş yıldır Gayrimenkul Geliştirme Akademisi 
olarak Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi işbirliği ile projelerin fikir aşamasından 
teslim sonrası hizmetlere kadar tüm aşamalara 
yönelik Sertifika Programları ile sektörün müşteri 
odaklı kurum kültürü oluşturmasına destek 
veriyoruz. Değişen ihtiyaçları karşılamak için 
sertifika programlarımızın içeriğini geliştiriyor, 
sektörden ve akademik dünyadan uzmanları 
eğitmen ve konuşmacı olarak davet ediyoruz. 
Böylece gayrimenkul sektöründeki şirketlere müşteri 
memnuniyetini sağlamaları için destek veriyoruz.
Hülya Uğuz Yedievli

DETAYLI BİLGİ İÇİN
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



Evde yoksa 
Praktiker’de 

vardır!
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Modern sanatçıların mobilyadaki gösterisi 

Fatih Kıral Mobilya’nın ev sahipliğinde Türkiye’ye gelen Caracole Light by 
Schnadig ‘’ Modern Artisan’’ koleksiyonu mağazalardaki yerini aldı. Keyifli 
yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen koleksiyonun her parçasına sanatçı 
eli değdi. Yeni koleksiyonda soft altın metaller, cam, koyu renk ahşap 
kullanılırken, uygulanan doğal patine cila ile de saf güzelliği temsil ediyor. 

YAPI DEKORASYON

Creavit Branch ile 
banyolarınıza bahar 

geliyor 

Fark yaratan 
tasarımlarıyla banyo 
modasının öncülüğünü 
yapan Creavit’ten 
banyolarınızın yüzünü 
güldürecek bir ürün 
geliyor. Markanın özel 
koleksiyonları arasında 
yer alan “Branch Armatür 
Serisi” baharı müjdelerken 
estetik görünümü ve 
işlevsel kullanımıyla da 
öne çıkıyor.

Mobilyada ergonomik devrim: BySolvo 

Evinizde yer işgal eden ve saklamak için 
fazladan alan ihtiyacı doğuran ütü masası 
kabusuna son veren BySolvo, geliştirdiği 
dekoratif boy aynalı ütü masası ile hayatınızı 
daha kolay, evinizi  daha şık hale getiriyor. 
Ergonomik, şık, dekoratif BySolvo Aynalı 
Takı Dolabı aksesuarlarınızı düzenleyip, 
hayatınızı kolaylaştırıyor. Makyaj masasını 
dolaba dönüştüren tasarım harikası BySolvo 
Aynalı Makyaj Masası ile güzellik sırlarınızı 
saklayabiliyorsunuz. BySolvo Yatağa 
Bağlanabilen Beşik ile bebeğinizden uyurken 
de ayrılmak zorunda kalmıyorsunuz. 
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Praktiker, evi ya da kendisi için en pratik 
çözümleri arayanların adresi oldu. En yeni 
trendleri tüketicisiyle buluşturan Praktiker’e 
gelenler, özel fiyatlı ürünlerle küçük 
dokunuşlar yaparak evini daha renkli hale 
getirecek .

Filli Boya’dan çocuk odalarına 
motive edici renkler

Filli Boya Renk Uzmanları, yeni eğitim ve öğretim 
döneminde çocukların başarısını arttıracak renk 
önerileri sunuyor.  Çocukların çalışma alanlarının 
fresh, temiz ve pastel tonlarda olması gerektiğini 
söyleyen Filli Boya Renk Uzmanları,  yorucu 
renkler yerine yeşil ve mavinin pastel tonlarının 
tercih edilmesinin daha doğru olacağını söylüyor.  
Gözü dinlendirici etkisi olması nedeniyle Filli Boya 
iç cephe renk kartelasından Açık Mavi, Limoni, 
Bal Buğu, Fildişi renkleri tercih edilebilir. Canlı 
kırmızı tonlarından ise gözü yorması ve açlık hissi 
uyandırması nedeniyle kaçınmak gerekiyor. Yine 
zevke göre Lila, Atlas, Mercan, Masal Pembesi, 
Verde, Açık Krem ve bu renk tonlarıyla kombinler 
yaratılabilir.

YAPI DEKORASYON

Banyoda klasik estetik
Gentry Home

Dünyaca ünlü markaların özgün 
ürünlerini Türkiye’de satışa sunan 
Fantasia Seramik, İtalyan Gentry 
Home firmasının vitrifiye, banyo 
mobilyaları, bataryalar, radyatörler, 
banyo aksesuarları, aynalar, 
aplikler gibi ürün grupları ile 
modern çizgileri tarihi referanslarla 
buluşturuyor. Geçmişten ilham 
alınarak tasarlanan Victorian, 
Belgravia, Balasani, Claremont, 
Hillingdon ve Damea vitrifiye 
serileri, klasik tarzın en estetik 
örnekleri olarak karşımıza 
çıkıyor…

Evde yoksa 
Praktiker’de 

vardır!
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YAPI DEKORASYON
Eskitme ve modern tarz Meltdown Serisi 

ile bir arada

Son yıllarda tüketicinin eskitilmiş zeminlere 
olan ilgisi sürekli artan bir yükselişte 
seyrediyor. Yurtbay Seramik’in eskitme 
ahşap dokulu Meltdown Serisi, doğanın 
dingin ve insana güven veren şefkatini 
mekânlara taşıyor. Seri, pastel renkleriyle 
ahşabın dinlendirici etkisini ön plana 
çıkarırken doğal bir yaşamdan yola çıkan 
estetik anlayışını fazlasıyla yansıtıyor.

Kullanım alanı oldukça geniş olan 
Meltdown Serisi için dış ya da iç mekân 
fark etmiyor. Banyoda, mutfakta, ofiste, 
tüm sosyal alanların zemininde seramiğin 
rahatlığı doyasıya yaşanıyor. Seri, 15x60 
ebatında satışa sunuluyor.  

Serinin eskiyi anımsatan ama günümüzle 
de bağlantı kuran tarzını yaşam 
alanlarınıza taşırken, benzer tonların 
ahengi ile yaşam alanlarınıza tatlı bir huzur 
gelecek. 

Tasarımlarıyla fark 
yaratan Sur Çelik Kapı, 
sektörde bir ilke daha 
imza atıyor. Dünya 
markası olma hedefiyle 
çıktığı yolda, uluslararası 
bir tasarımcıyla 
çalışmaya başlayan 
Sur Çelik Kapı, Ece 
Deniz Toros tarafından 
tasarlanan yeni 
modelleriyle kapınıza 
tasarımı getiriyor.

Somfy’nin motorlu sistem teknolojisi ile şimdi 
bir düğmeye basarak perdelerinizin konumunu 
değiştirmeniz mümkün. İster stor perde, katlı perde 
ya da jaluziniz olsun evinizi önceden dekore etmiş 
olun ya da olmayın; Somfy size uygun bir çözüm 
mutlaka sunuyor.

PakDoor ile kalite ve 
şıklık ön planda 

Pakpen çatısı altında 
üretilen PakDoor PVC 
Kompozit İç Kapı 
Sistemleri, dokuz farklı 
modeli ile kullanıcılarına 
tasarruf, şıklık ve konforu 
bir arada sunuyor.

Günün trendlerine göre 
kendisini sürekli yenileyen 
PakDoor çevre dostu 
kapılarla, su ve neme 
karşı dayanıklılığın yanı 
sıra ses ve ısı yalıtımı da 
sağlanıyor. 

Kapılar ayrıca, darbeye, 
çizilmeye ve kırılmaya 
karşı dayanıklılığı ile fark 
yaratıyor. Sade, yalın ve 
minimalist yapısıyla dikkat 
çeken PakDoor modelleri, 
her türlü ıslak zeminde 
zarar görmeden uzun 
yıllar kullanılabiliyor. 
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Japon klima devi GENERAL 
Türkiye’yi merkez üssü yapıyor

Dünyanın önde gelen klima üreticilerinden 
General; Türkiye’de kendi şirketini kurarak 
özel satış ve hizmet ağını oluşturdu. FG 
Europe Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Toshiyasu OHNO, “Türkiye hızla gelişen 
bir pazar, biz de global büyüklüğümüzden 
aldığımız destekle bölgedeki gücümüzü daha 
da artıracağız” dedi.

Japon şirketlerinin Türkiye ilgisi artarak devam 
ediyor. 25 yıldır ülkemizde distribütörler 
aracılığıyla ürünleri satılan dünyanın önde gelen 
klima devlerinden General, Türkiye’de de kendi 
satış ve hizmet ağını kurma kararı aldı. Merkezi 
İstanbul Maltepe’de olan FG Europe Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı Toshiyasu Ohno, “25 
yıldır distribütörler aracılığıyla Türkiye’deydik. 
Ancak gelişen ve büyüyen Türkiye pazarı, bizi 
kendi satış ve hizmet ağımızı kurmaya yöneltti.” 
dedi. 

Dünyanın 12 ülkesinde 1 numara
Toshiyasu OHNO, “Dünyanın 12 ülkesinde 1 
numara olan General, 25 yıl boyunca Türkiye’de 
distribütörlerce temsil edilen ve satılan bir marka. 
Distribütörler de General ile prestij sağlayıp 
satışta farklı markalara ağırlık vermişler. 25 sene 
az bir zaman değil, elbette güçlü bir bilinirliğimiz 
var. Ama yine de bizim geliş amaçlarımızın 
başında kendi markamızı öne çıkarmak yer 
alıyor. Bir başka nedense tüm Japon şirketlerinin 
artık distribütörlük sistemini bırakıp kendilerinin 
Türkiye’ye geliyor olması. Bu dünyada da yaygın 
bir eğilim ve biz de bunun gerisinde kalmak 
istemedik.” diye konuştu.  

Dünyanın en büyük 5’inci pazarı Türkiye 
Türkiye’nin VRF -merkezi- klima sistemlerinde 
dünyada en büyük 5. pazar olduğuna dikkat 
çeken Toshiyasu Ohno, sözlerine şöyle devam 
etti: “Türkiye’de 1.5 milyar dolar civarında bir 
pazar var.  Türkiye, pazar büyüklüğü açısından 
Çin, Japonya, ABD ve Güney Kore’den hemen 
sonra geliyor. Yatırım kararımızda bu çok önemli 
bir göstergeydi. Birden çok iç ünitenin birbirinden 
bağımsız olarak kontrol edilebildiği, ısıtma ve 
soğutmanın aynı merkezi sistemde sağlandığı 
VRF, ilk yatırımı maliyetli ama uzun vadede çok 
daha kârlı bir sistem. Bu sebeple de şirketlerin 

daralan kâr marjları nedeniyle maliyet avantajının 
önemli hâle gelmesi ve enerji tasarrufu gibi diğer 
gerekçelerle dünya üzerindeki birçok şirket VRF’e 
sistemine geçiyor.”

Hedef 3 yılda Türkiye’de ilk 3’e girmek
FG Europe hakkında da bilgi veren Toshiyasu 
Ohno, Avrupa’da çok güçlü bir şirket olduklarının 
altını çizerek, “Markamızın Türkiye dağıtım 
hakları FG Europe’da. Bu şirket, markayı 
Avrupa’ya dağıtan ve satan güçlü bir yapı. Bu 
nedenle onların tecübelerinden Türkiye’de de 
yararlanacağız. Yaklaşık 60-80 farklı markanın 
satıldığı Türkiye pazarında, ilk 3 yılın sonunda, 
ithal ürünler arasında ilk 3’te olmayı hedefliyoruz. 
Klima konusunda dünyada öncü markayız ve 
Türkiye’de de aynı başarıyı yakalayacağımıza 
inanıyoruz” dedi. 

167 çeşit ürünle Türkiye pazarında 
Türkiye pazarında 167 ürünle güçlü bir şekilde 
hızla büyüyeceklerini söyleyen Genel Müdür 
Ahmet Olaş ise, “Dünya üzerinde satılan ürün 
çeşidimiz çok daha fazla. Her ülkeye, her bölgeye 
hitap eden ürünlerimiz farklı. Mesela tropik 
bölgede satılan ürünler, Türkiye’de satılmıyor ya 
da mesela sadece Rusya, Sibirya vb. bölgelerde 
satılan ürünlerimiz var, elbette onlar da burada 
satılmıyor” diye konuştu. Olaş; “Inverter klimada 
dünyada öncü olan General’in Türkiye elektrik 
piyasası regülasyonlarına en uygun klima 
markası olduğunu ve düzenlemelerin tüketiciler 
tarafından benimsenmesi sonrasında “inverter” 
klima alanındaki pazar payının da hızla artmasını 
beklediklerini” belirtti.

YAPI DEKORASYON
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Ideal Standard ile Ece Holding ortak oldu
Yapı sektörünün lider firması ECE Holding ile 
200 yıllık köklü bir geçmişe sahip dünyanın 
lider banyo ürünleri firması Ideal Standard 
International, süregelen iş birliklerini bir adım 
daha ileriye taşıyarak, Türkiye faaliyetlerini 
Ideal Standard Yapı Malzemeleri A.Ş. adı 
altında ortaklığa dönüştürdü.

Yapı sektörüne ivme kazandıracak bu önemli 
ortaklığa, ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı  
Erdem Çenesiz ile Ideal Standard International 
CFO ve CAO’su Gary Cleaver’in ev sahipliğinde 
yapılan imza töreni ile start verildi. Ideal Standard 
ürünlerinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs pazarında 
satış ve dağıtımını üstlenecek yeni şirkette 
ortaklık yapısı %50 ECE Holding, %50 Ideal 
Standard International olarak belirlendi. Dünyanın 
önde gelen banyo ürünleri markalarından Ideal 
Standard ve Jado’nun Türkiye’deki tüm faaliyetleri 
yeni kurulan bu şirket tarafından yürütülecek. 
Ideal Standard Yapı Malzemeleri A.Ş., Ideal 
Standard Türkiye adıyla faaliyetlerini yürütecek. 
Ideal Standard Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO görevini Erdem Çenesiz yürütecek. 

Bu ortaklık geleceğe yatırım 
İlk olarak 2005 yılında Ideal Standard markasına 
fason üretim yapan, daha sonra 2007 yılında 
markayı,”tek yetkili dağıtıcı” olarak Türk pazarı 
ile tanıştıran ECE, bu stratejik ortaklık ile ticari 
birlikteliğini bir adım daha ileriye götürmüş oldu. 

30’dan fazla ülkede 10 binden fazla kişinin 
istihdam edildiği çok uluslu dev şirketle yapılan 
bu iş birliğine dair, 3 ve 5 yıllık kısa ve uzun 
vadeli planlar hazırlandı ve hedefler belirlendi. 
Dünyanın hemen hemen her yerinde ürünleri 
büyük ilgi gören ve birçok Avrupa Birliği ülkesinde 
pazar lideri konumunda olan Ideal Standard 
International, bu işbirliği sonrasında uzun vadede 
Türkiye’de üretim konusunda ciddi yatırımlar 
için kapı açıyor. Bu sayede sektöre istihdam 
konusunda da katma değer sağlanacak. 

100’den fazla mağaza, % 22 pazar payı 
Türkiye’deki mağazalaşma çalışmalarına 
da ağırlık verecek olan Ideal Standard Yapı 
Malzemeleri A.Ş; şu an Türkiye’de 65 adet olan 
satış noktasını 5 yıl sonunda 100’ün üstüne 
çıkarmayı hedefliyor. Bu ortaklık ile birlikte Luxury 
ve Grand Luxury segment ürün gruplarının 
toplamında %22 pazar payı hedefleniyor.

YAPI DEKORASYON

Hilti Türkiye’den
renkli ofisler

İnovatif ürünleri ve çözüm odaklı yaklaşımı ile inşaat 
profesyonellerinin vazgeçilmezi olan Hilti’nin Türkiye ve 
Orta Asya Genel Müdürü Mehmetçik Kalay, “Hilti Türkiye 
olarak, Great Place to Work Turkey (Türkiye’nin En İyi 
İşverenleri) değerlendirmesinde 50-500 arası çalışanı 
olan şirketler kategorisinde 2014’te 9. olduk. 2015’te 
çıtayı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.” dedi. 
Hilti Group içerisinde bir ilk olan açık ofis konseptine geçiş 
yapmaları açısından 2014 yılının Hilti Türkiye ekibi için ayrı 
bir öneminin olduğunu belirten Mehmetçik Kalay, “Kimse 
birşeye sahip değil, herkes herşeye sahip“ ana fikri ile 
dizayn edilen açık ofislerinde Hilti Türkiye çalışanları için 
langırt ve dinlenme salıncağından, anne bakım ve siesta 
odasına kadar pek çok ayrıntının düşünüldüğünü anlattı.
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Raduga Park AVM’de renklerin dili
DP+Güzey Mimarlık tarafından Rusya’nın Perm kentinde uygulanmak üzere tasarlanan Raduga 
Park AVM, sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesine geçerek, şehrin en önemli çekim 
merkezi olmaya aday sosyal bir yaşam alanı kurgulama iddiasını taşıyor…
 

Monestt Mimarlık’ın kurucularından Esra 
Erkutun, 2015 dekorasyon trendleri ve 
renklerini yazdı...

Natüralizm, 19.yy’ın sonlarında ortaya çıkan bir 
edebiyat akımı gibi gözükse de 2015 dekorasyon 
trendinin baş mimarıdır. Doğalcılık, ilkesi gereği, 
ilhamını doğadan alan bir akım. Buna göre 
ahşabın tüm tonları, doğadaki her yeşil, gökyüzü 
mavisi, hatta bulut grisi mekanlarımızı saracak. 
Revive; eski ve etnik olan, otantik, geleneksel 
hatta retro…Revive akımı ile tüm geçmişe ait 
özlemlerimiz 2015’te daha da belirginleşiyor. Etnik 
desenlerde şallar, kırlentler, halılar, sandalye 
minderleri, örtüler, hatta şaşırtıcı şekilde perdeler, 
2015’in ideal seçimleri! 

Doğal malzemeler, sadeleşen alanlar
Benim gibi her mimar ve tasarımcının da hem fikir 
olduğu ana trend “Organik”. Artık günümüzde suni 
olan her şeyden kaçındığımız gibi, dekorasyonun 
tüm unsurlarında da doğallık ön plana çıkacak. 
Doğal malzemelerden yapılmış kumaşlar, halılar, 

Türkiye’de ve yurt dışında birbirinden farklı ölçeklerde birçok önemli projeye imza atan DP+Güzey 
Mimarlıktarafından, Rusya’nın Perm kenti için tasarlanan alışveriş merkezi, Rusça’da gökkuşağı 
anlamına gelen Radugakelimesini hem ismine hem de tasarım konseptine entegre ederek, alışverişi 
ve eğlenceyi bir arada sunmayı hedefliyor. Toplam 101.100 metrekare kiralanabilir alanı olan, 14.500 
metrekarelik hipermarket, 10 salonlu sinema kompleksi, 6500 metrekarelik eğlence merkezi ve 6.400 
metrekarelik yeme içme alanları barındıran Raduga Park AVM’nin açılışının, projenin yatırımını yapan 
Forum Group firması tarafından 2016 yılının ikinci çeyreği gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2015 dekorasyon 
trendleri ve renkleri

aksesuarlar ve özellikle doğal ışık oyunları bol bol 
yaşam alanlarımızda boy gösterecek.

2015 renkleri son yıllara göre epey farklı. Bir kere 
hemen söylemeliyim ki siyah & bakır, ahşap & gold 
kombinlerine sık sık rastlayacağız. 2013-2014 
modasından gelen degrade ya da artık kumaş 
renkleri içinde sık sık kullanılan “Ombre”, 2015’te 
özellikle doğal ve metalik renklerde karşımıza 
çıkacak. Açık tonlardaki fonlara bundan böyle canlı 
renkler eşlik edecek.

Aksesuarlarda hayvan baskıları popüler
Yastıklar, kırlentler, tablolar, aydınlatma elemanları, 
masa üstü aksesuarları 2015’te hayvan figürleri ile 
donatılıyor. Papağanlar, yırtıcı hayvanlar, geyikler, 
zebralar, kutup hayvanları, doğaya ve doğallığa 
özlemin neticesi olsa gerek…

Turkuvaz rengi 2015’te kendi akımını yaratacak. 
Açık fikirli, gururlu kişilerin rengi olan “Turkuvaz” 
değişimin, dönüşümün sembolüdür.  Ayrıca 
gündelik, sıradan olaylara yeni bir bakışla 
bakabilen insanlar tarafından benimsenen, 
ferahlık, doğallık hissi veren bir renktir. Özellikle, 
beyaz ile kombinleyerek yaşam alanlarımızın her 
bölümünde sık sık karşılaşacağız turkuvazla. 
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Derin Design Ankara mağazası açıldı
Derin Design, Ankara’da açılan ilk mağazası 
ile modern mobilya tasarımı ve üretimi 
alanındaki başarılarını Başkent’e taşıyor. 

Ofisler, oteller, bankalar ve evler için mobilya 
tasarımlarını hayata geçiren Derin Design, 
mekanın ve kişinin ihtiyaçları doğrultusunda 
özel imalat mobilya üretimi de gerçekleştiriyor. 
İç mimar ve mimarlara çözüm ortağı olarak 
destek veren marka, güçlü üretim kapasitesiyle 
son dönemde gerçekleştirdiği büyük ölçekli 
otel, hastane, ofis ve konut projeleriyle adından 
sıkça söz ettiriyor. Derin Design bundan 
böyle Ankara’daki önemli yatırımlara değer 
katmak üzere Çankaya’da açılan mağazasıyla 
markanın etkinliğine ivme kazandırıyor. 2014 
Koleksiyonu’na ait ürünlerin de görülebileceği 
Ankara mağazası, tasarım odaklı mobilyaya 
yönelik beklentileri karşılamak amacıyla 
ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Derin Design’ın 2014 koleksiyonunda  Aziz 
Sarıyer, Arif Özden ve Derin Sarıyer’in yanı 

sıra Arni Aromaa ve Sauli Suomela tarafından 
kurulan, dünyanın önemli tasarım ofislerinden 
Finlandiyalı Pentagon Design’ın mobilya 
tasarımları yer alıyor. Fonksiyonellik, modernizm 
ve sadeliğin ön planda olduğu Derin Design 2014 
koleksiyonunda kendi içlerinde farklı boyutlarıyla 
27 yeni tasarım bulunuyor. Koleksiyonda net 
hatlarıyla tasarımda sadelik ve fonksiyonelliğin 
ön planda olduğu, estetik, geometrik, rasyonel ve 
şiirsel, kimi zaman da heykelsi  formlarla hayata 
uyum sağlayan, mekânlar ve insanlarla iletişim 
halinde olan mobilyalar yer alıyor.

YAPI DEKORASYON

Gönye Proje Tasarım, 5. yaşını kutluyor
Gönye Proje Tasarım, beşinci yaşını kutluyor. Şubat 2010’da kurulan Gönye, bu kısa sürede 
birçok büyük projede çözüm ortağı olarak yer aldı ve gerek yurtiçi gerek yurtdışında çok 
sayıda ödüle layık görüldü. 

Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinin büyük ölçekli projelerinde konut ve ofislerin iç mimari 
tasarım ve uygulamalarına imza atan Gönye Proje Tasarım, beşinci yaşını kutluyor. Şubat 2010’da 
Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal tarafından temelleri atılan Gönye, bu beş yılda gerek 
Avrupa gerek Türkiye’de birçok ödül alırken, çeşitli büyük projelere de iş ortağı olarak katkı sağladı.
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Mekanın ve malzemenin doğasına saygı 
INC Research

 

Avcı Architects’in tasarladığı INC 
Research İstanbul Merkez Ofisi’nde, 
kurumsal kimlik değerleriyle iç mekan 
bileşenlerinin bir arada ele alınırken, 
kullanıcı koşullarının önemsendiği, mekanın 
ve malzemenin doğasına saygı duyan, 
çağdaş ve sürdürülebilir bir tasarım anlayışı 
vurgulanmış.
 
Tasarım yaklaşımında sürdürülebilirlik esaslarını 
temel alarak, Türkiye’de ve dünyanın birçok farklı 
ülkesinde başarılı projeler üreten Avcı Architects, 
kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen çağdaş 
normlarda office fit-out projeleri tasarlamaya 
devam ediyor. Avcı Architects tarafından, 
uluslararası medikal araştırma şirketi INC 
Research için tasarlanan ve 450 m² büyüklüğe 
sahip olan İstanbul merkez ofisi, çalışanların 
gün ışığından en üst düzeyde yararlanması 
üzerine geliştirilen açık planlı ofis şemasıyla 
ve doğal malzeme seçimleriyle Avcı Architects 
projelerindeki sürdürülebilirlik yaklaşımını 
destekleyerek, INC Research’ün kurumsal 
kimliğini de optimum değerde yansıtmasını 
sağlıyor.
 
Çağdaş ve sürdürülebilir bir tasarım anlayışı...
 Avcı Architects, INC Research İstanbul Merkez 
Ofisi’nde ana fonksiyonu açık ofisler olarak 
belirlemiş ve gün ışığından maksimum derecede 
faydalanabilmek için de açık ofisleri ve yönetici 
ofislerini mekanın çeperlerinde konumlandırmış. 
Teknik hacimler, baskı odaları ve mutfak gibi 
yardımcı fonksiyonlar da mekanın iç kısımlarına 
yerleştirilmiş. Avcı Architects’in bu tutumu daha 
iyi çalışma performansına olanak tanırken, aynı 
zamanda mekanın kimliğinin oluşmasındaki temel 
etkenlerden birisi olmuş. Açık ofisler zeminde 
ve tavanda malzeme geçişleriyle ayrıştırılmış, 
mekanda ferahlık ve genişlik hissi yaratacak 
şekilde kesintisiz olarak düzenlenmiş. Mevcut 
binanın betonarme kaset sistemden meydana 
gelen tavanı doğal görünümüyle bırakılırken, 
aydınlatma elemanları da bu kasetlerin 
arasına homojen bir şekilde yerleştirilmiş. Avcı 
Architects, açık tavan ve yine açık bırakılan kolon 
uygulamalarıyla, yani tüm brüt beton yüzeylerle 

mekanın ve malzemenin doğasına saygı 
hassasiyeti gözetmeye çabalamış.
 
INC Research İstanbul Merkez Ofisi’nin giriş 
hacminden bağlanan ana koridor aksı, mekanın 
omurgasını oluşturacak şekilde kurgulanmış. 
Koridorun bir tarafı sürekliliği olan bir duvar 
yüzeyi, diğer tarafı ise resepsiyon alanı ve açık 
ofislerle sınırlanmış. Bu omurgayı tarifleyen ana 
duvar, mekansal ve kurgusal kimliği bağdaştıran 
ve yansıtan bir yüzey olarak ele alınmış. 
Mevcutta bulunan brüt beton duvar yüzeylere, 
Avcı Architects tarafından tasarlanan grafikler 
uygulanarak, kurumsal kimlik ve mekansal 
bütünlük yansıtılmış.
 
Malzeme, renk ve grafik öğelerin uyumu...
Avcı Architects, INC Research İstanbul Merkez 
Ofisi’nin proje sürecinde mekana bütüncül 
bir bakış açısıyla yaklaşmış ve fonksiyonların 
birbiriyle olan ilişkilerinin mekanla olan bağını ön 
plana çıkarmak için bazı malzeme, renk ve grafik 
tasarım öğelerinden faydalanmış. Uç kısımlarda 
yer alan kapalı ofisleri, yönetici odalarını, toplantı 
odasını ve telekonferans odalarını ayıran bölücü 
sistemlerde, cam ve antrasit renkli metal yüzeyler 
yer almış. Bu durum kapalı ofislerden, açık ofisin 
ve mekanın tümünün netlikle algılanmasına 
olanak sağlamış. Kapalı ofislerde ağırlıkla beyaz 
ve antrasit gibi nötr renkler brüt beton yüzeylerle 
birlikte kullanılmış. Ana giriş kapısının karşısında 
konumlandırılan resepsiyon alanı, açık ofislerle 
görsel algıyı kesmeyecek şekilde belirli bir grafik 
düzende tasarlanmış boyalı metal profillerden 
oluşan bölücü bir sistemle ayrılmış. Hacmin 
arka sınırlandırıcı duvarında ise kurumsal kimliği 
yansıtacak farklı bir grafik yüzey oluşturulmuş.
 
Hem mekansal organizasyonu, hem de 
fonksiyonların mekanla olan ilişkisinin 
görselleştirilmesi bakımından günümüz çağdaş 
çalışma mekanlarına iyi bir örnek teşkil eden INC 
Research İstanbul Merkez Ofisi, Avcı Architects’in 
sürdürülebilirlikle ilgili yaklaşımlarının bir iç mimari 
projeye başarıyla aktarıldığı nitelikli örneklerden 
biri olma özelliğini taşıyor.
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ETKİNLİK TAKVİMİ
PAZARTESİ ÇARŞAMBA PERŞEMBESALI CUMA CUMARTESİ PAZAR

28 29 30 31 1 2 3

Kentsel 
Dönüşümde Yeni 

Yaklaşımlar Paneli 
/ İTÜ Taşkışla 

Kampüsü
109 No’lu Salon

 09.30 - 17.30 

9.Uluslararası 
Yapıdecoor Ankara 

2015
26-29 Mart

ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı

CNR ENERGY 
İstanbul

19-21 Mart
İstanbul Fuar 

Merkezi

MARBLE 
21.Uluslararası 
Doğal Taş ve 

Teknolojileri Fuarı / 
25-28 Mart

Fuar İzmir Alanı - 
Gaziemir

Özülke İnşaat, 
Bulvar Projelerini 
değerlendiriyor.
Çırağan Palace

10.00

Pega Kartal 
relansman 
toplantısı 

Shangri-La 
Bosphorus

10.30

Vadişehir 
görücüye çıkıyor.
Park Bosphorus 

Hotel
10.00

Vaditepe Göl 
Evleri lansmanı
Vaditepe Satış 

Ofisi Bahçeşehir
10.00

Sea Pearl Ataköy 
projesinde son 

durum
Hyatt Regency 

Ataköy
10.00

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin gelenekselleşen AVM Yatırımları Konferansı 5 Mart 2015, saat 
08.00’de Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’de…

Türkiye Hazır Beton Birliği “Yeşil Nokta Çevre Ödülleri” yarışması ödül töreni 10 Mart 2015, saat 09.30 – 
11.30’da, Levent Edition Otel’de… 

Emlak ve gayrimenkul sektörünün en büyük fuarı MIPIM 10-13 Mart’ta Fransa’da… Palais Des Festivals – 
Cannes.

Spine Tower Tanıtım 
Kokteyli

Büyükdere cd. 
Sk:59 No: 243

16.00-19.00

Elysium Elit 
Koşuyolu Projesi 

satışa çıkıyor.
Shangri-

La Bosphorus 
Beşiktaş / 10.00

Rönensans Holding
Sürdürülebilir 

Geleceği Tasarlamak 
ödül töreni

İstanbul Modern
19.00 

BUNLAR DA VAR...
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