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Yönetmen’den  

Merhaba,
 
Dünya ve Türkiye değişiyor. Gelişim ve Teknoloji her 
sektörde olduğu gibi Gayrimenkul sektörünü de 
etkiliyor. Çok değil 10-15 yıl öncesine gittiğimizde, 
markalı konut kavramı nerdeyse yok denecek kadar 
azdı. Oturmak  yada yatırım yapmak istediğimiz 
bölgeye gider orada yaptığımız incelemeye, eş dost 
tavsiyesine ve emlak danışmanlarından aldığımız 
desteğe göre karar verirdik. Kooperatif ’ler pek çok 
sitenin yapılmasını sağlamıştı. Türkiye ekonomisinin 
lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat sektörü, 
aslında yan sektörlerde hesaplanınca her zaman ilk 3 
arasında rahatlıkla yer bulmasına rağmen pazarlama 
faaliyetleri yok denecek kadar azdı.  Bu kadar büyük 
bir sektörün ilerlemesi için belli kurumlara ihtiyaç 
duyuldu. Bu doğrultuda pek çok değerli kuruluşun 
yanı sıra Türkiye’deki mevcut ve kurulmakta olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 
(GYO) temsilcileri tarafından, gayrimenkul sektörünün tanıtımını ve temsilini sağlamak, 
gelişimini teşvik etmek ve sektöre kalite, kontrol ve eğitim konularında standartlar 
getirmek ve korumak amacı ile 1999 yılının Ağustos ayında GYODER kuruldu.
 
Gayrimenkulde pazarlama faliyetleri markalı projelerin yaygınlaşmasıyla hız kazandı. Bu faaliyetler 
Televizyon’dan tutun da gazete ve dergilere, bilgisayarlarımızdan cep telefonlarımıza kadar tüm 
iletişim kanallarında görülmeye başladı. Gelişen Teknolojiyle beraber her sektörde olduğu gibi 
dergicilik de değişmeye, gelişmeye başladı. Dergicilik sektörü, basılı dergilerin yanı sıra artık IOS ve 
Android gibi teknoloji sistemlerinde de okuyucusuyla buluşmaya başladı. Henüz tam kapasitesi 
kullanılmasa da QR kodun hayatımıza girmesi marketteki herhangi bir üründen, gelişmiş 
sistemli gayrimenkul yapıları gibi pek çok alanda karşımıza çıkar oldu. Kısa müddet öncesine 
kadar çok hızlı bulduğumuz bilgisayar veya telefonlarımızın, yavaş olduğundan, eskidiğinden 
bahsetmeye başladık. Habercilik öyle hale geldi ki, Sosyal medyadaki paylaşımlar konu daha 
haber yapılmadan herkes tarafından bilinir oldu.  İşte biz de bu sebeplerden, örnekleriyle çokta 
karşılaşmadığımız anında yeni haberlere ulaşmanızı hedefleyen interaktif bir dergi tasarlamaya 
karar verdik.  Gelişen gayrimenkul sektörüne bir nebze de olsa bizim de katkımız olsun istedik.
 
Not : Haberlerin daha da ayrıntıları için akıllı telefonunuzla Qr kodları lüften okutmayı unutmayın. 
 
 
Keyifli okumalar dilerim… 
 
Sevgi ve Saygılarımla,
 
Osman Cihad Esen

cihad.esen@yeniprojeler.com
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İSTANBLOOM

Esin Yapı tarafından Zincirlikuyu’da hayata 
geçirilecek İstanbloom Rezidans projesinde 
165 konut ve 10 home ofis bulunacak.

46 kattan meydana gelen ve tek kule 
halinde yükselen konutların alanları 
107 metrekareden başlamakta ve 306 
metrekareye kadar değişmektedir.

Konum olarak alışveriş merkezlerine 
birkaç dakika uzaklıkta olan proje, sosyal 
ihtiyaçlarınıza da kaliteli bir şekilde 
cevap verebilecek. Mini marketinden, 
çiçekçisine, kafelerinden şarküterinize kadar 
alışverişlerinize cevap bulabileceksiniz. 

İstanbloom enerji verimliliğine gösterdiği 
titizlikle ve LEED sertifikasının bütün 
gerekliliklerini sağlayan enerji yönetimi, 
çevreci duruşuyla da konut sahiplerinin de 
tasarruf etmelerini sağlacak Enerji tasarruflu 
donanımı ve çevreye duyarlı yapısı ile “en 
uygun aidatlı residence” olmayı hedefliyor! 

Projeden beyendiğiniz daireye cazip 
ödeme koşulları kapsamında banka 
kredisiyle de ulaşabiliyorsunuz.

LEVENT MALL

Pek çok yabancı yatırımcı ve ünlü 
markaların ofis ve genel müdürlüklerinin 
yeraldığı Levent’e yeni bir soluk geliyor. 
“LEVENT MALL” Metrocity, Çarşı Pazar, 
Kanyon, Sky Mark Tower ve Özdilek 
Plaza’nın ortak noktasında İstanbul’un en 
yoğun ve prestijli bölgesinde yer alacak. 

Toplam 5 katta 20.648 m2 brüt alana 
sahip olan Levent Mall, 2 katta direkt 
metro bağlantısı ve otopark imkanı ile 
ziyaretçilerine haftanın 7 günü hem yaya 
hem de metro ile kolay ulaşım imkanı 
sağlayacak.

36 m2’den başlayan 55 bağımsız bölümü 
ve 15 adet kiosk alanı bulunan Levent 
Mall uzun süreli kiralama yöntemiyle yeni 
iş kurmak isteyen girişimciler için uygun 
fırsatlar sunacak Levent Mall’da pek çok 
farklı sektör faaliyet gösterecek.

ÇİFTÇİ TOWERS

Özellikle Otomotiv sektöründen tanıdığımız 
Çiftçiler Holding ve Enerji sektöründeki 
yatırımlarıyla bildiğimiz Türkerler 
Holding’in iş dünyasının en önemli 
kesişim noktalarından Zincirlikuyu’da 
Projelendirdikleri Çiftçi Towers hızla 
yükseliyor. 

Modern çağın mimari ve mühendislik 
harikalarından yola çıkılarak tasarlanan 
Çiftçi Towers 45 katlı iki kuleden oluşuyor. 
Toplam 288 adet konutun 160 adedi satılık, 
128 adedi ise kiralık olarak ayrılmış. 2+1’den 
6+1’e kadar farklı ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde tasarlanan dairelerin büyüklükleri 
221 metrekare ile 578 metrekare arasında 
değişiyor. Proje teslimin 2015 yılılnda 
olması hedefleneniyor.  



Proje Zincirlikuyu - Maslak  

TORUN TOWER

Torun GYO’nun Gayrettepe’de bölgenin 
ofis ihtiyacına yüsek kalitede cevap verecek 
yapısı Torun Tower hızla yükselmeye de-
vam ediyor. Gayrettepe Metro İstasyonuna 
sadece 10 m uzaklıkta olan Torun Tower’da 
kule ve yatay ofis olmak üzere iki farklı 
ofis tipi bulunuyor. Projedeki kule tipi ofis 
katı ortalama 1.700 metrekare alanıyla, 
İstanbul’un en büyük kiralanabilir kule ofis 
katı olacak. Bahçe ve teras konseptiyle 
oluşturulan iki yatay ofis katında ise 800 ile 
1.900 metrekare arasında değişen ofisler 
yer alacak. 
İnşaat alanı 15.000 metrekareye ulaşan 
Projenin 2014 yılının ikinci çeyreğinde 
tamamlanması hedefleniyor.

SOYAK SOHO

İstanbul’un başlıca kesişme noktalarından 
Zincirlikuyu’da projelendirilen Soyak Soho, 
Soyak kalite ve güvencesini yansıtıyor. 2013 
yılı sonunda teslim edilecek proje, lüks ve 
butik bir rezidans projesi.

LEED Gold sertifikasına aday olan proje, 
Yeşil bina konsepti üzerine tasarlanmış. 7 
katlı tek blok halinde yükselen Soyak Soho 
projesinde 1+1, 1+1 dubleks, 2+1 ve 3+1 
dubleks tipinde daire seçenekleri mevcut 
olup dairelerin büyüklükleri 65 metrekare 
ile 252 metrekare arasında değişiyor. Farklı 
zevklere farklı çözümler sunan proje de 
4 farklı iç tasarım seçeneği sunulmuş. 
Pencelerin maximum oranda güneşten 
faydalanılması için yapılan tasarlamadan tu-
tunda her odada termostatik Isı kontrolüne 
kadar yaşayanlar için tüm ince ayrıntılar 
düşünülmüş. Rezidans ve Concierge 
hizmetlerinin yüksek kaliteyle anayışıyla 
sunulacağı proje yabancı yatırımcılarında 
ilgisini çekecek gibi gözüküyor.  

SKYMARK

Finans Sektörünün atardamarların Levent 
bölgesinde yeralan The Skymark Tower  
Eriapartners tarafından hayata geçirililiyor.

Büyükdere Caddesi üzerinde yeralan proje 
Kanyon ile Metrocity alışveriş merkezleri 
arasında yükseliyor. Skymark Kule ve 
Batı ofisleri olmak üzere iki ana bölüm-
den oluşuyor. Kapladığı alan 10 bin 630           
metrekare üzerine konumlandırılmış.
Skymark Tower’ta yer alan ofis büyüklükleri 
198 metrekareden başlayacak şekilde 
tasarlandı. 

The Skymark, sürdürülebilirlik prensibine  
bağlı kalınarak tasarlanan yapısı, esnek ofis 
alanları, enerji tasarrufuna yönelik donanımı 
ve tüm bina yönetim sistemlerini tek bir 
platformda toplayan akıllı bina teknolojisi 
ile iş yaşamına yepyeni bir soluk getirecek 
gözüküyor.



G Marin   

 Turizm sektörünün ekol markalarından Divan ile inşaat sektörünün öncü markalarından Mar Yapı 
Güneşli’de inşa edilen G Plus at Divan Residence’dan sonra bir işbirliğine daha imza attı. Geleceğin Kalamış’ı 
olarak nitelendirilen, İstanbul’un yanı başındaki cennet Bayramoğlu’nda Mar Yapı tarafından hayata geçirilen G 
Marin projesinin rezidans hizmetlerini Divan Grubu üstlendi. G Marin managed by Divan projesinden ev sahibi 
olanlar concierge, housekeeping gibi hizmetlere Divan’ın otelcilik alanındaki kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla 
sahip olacaklar.
Bayramoğlu’nun ilk markalı konut projesi
Güneşli’nin dönüşümüne önemli bir katkı sağlayan Mar Yapı, girdikleri bölgeye değer katma anlayışını Darıca’ya 
bağlı Bayramoğlu beldesine de taşıdı. Gebze sanayi bölgesi ve teknoloji merkezlerine yakınlığının yanı sıra 
Marmaray ve bölgeye yapılması planlanan marina projeleriyle gelişime açık olan bir bölge olan Bayramoğlu’nun 
ilk markalı konut projesi Mar Yapı ve Divan imzasıyla hayat buldu.     
Divan’ın tercihi yine Mar Yapı 
G Marin projesinin Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen lansman toplantısında 
konuşan Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, “Arazi geliştirici bir 
firma olarak bölgenin potansiyeli ve gelişimi bizi cezbetti. Bayramoğlu’nda 
örnek olabilecek bir projeye imza atmak için kolları sıvadık. Güneşli’de 
hayata geçirdiğimiz Divan Residence at G Plus projesinde Divan Grubu 

Mar Yapı ve Divan Grubu’ndan yeni bir işbirliği
G Marin managed by Divan Bayramoğlu’nda

G Marin   



G Marin   

ile yakaladığımız başarılı işbirliğini G Marin projesine 
de taşıdık” dedi. İnşaasını gerçekleştirdikleri G Marin 
projesini, Divan Grubu’nun da aynı güven ve heyecanla 
karşılanmasının kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı 
olduğunu söyleyen Özkök, “Divan Grubu ile yaptığımız 
ortaklıkla birlikte projeyi G Marin managed by Divan 
olarak şekillendirdik. Daire sahipleri isterlerse Divan 
tecrübesi ve geleneği ile zenginleşen ayrıcalıklı yönetim 
hizmetlerini belli bir ücret karşılığında alacaklar” diye 
konuştu.

İlk etap Ekim’de teslim
35 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen G Marin 
managed by Divan projesi iki etapta toplamda 556 ko-
nuttan oluşuyor. 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks konut 
seçeneklerinin yer aldığı projenin metrekare fiyatları 
1800 ila 2500 TL arasında değişiyor. İlk etabın anahtar 
teslimleri Ekim 2013’te yapılacak. Projenin ikinci etabını 
ise 2014 yılının sonunda teslim edilmesi planlanıyor. İki 
sosyal tesisin yer alacağı projede sauna, fitness salonu 
ve yüzme havuzları yer alıyor. 

G Marin managed by Divan iletişim bilgisi:
Web: http://www.gmarin.com.tr/
Tel: 444 1 536

         Robert VARON             Münir ÖZKÖK
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İstanbul’da Maslak Ofis Pazarına iddialı bir Proje 

Maslak No/1
İstanbul Ofis Pazarına yeni bir can verecek olan Maslakno/1 Ofis Plaza, her katında tek 
bir firma için tek kat ofis olma özelliğiyle 2013 yılı sonunda kiracılara kapılarını açacak.

Ünlü Mimar Emre Arolat, projeyi dünya çapında geçerlilik sağlayan Leed Gold 
sertifikasına aday bir eser olarak portföyüne katarken, Maslakno/1 projesi de Maslak 
bölgesinin ana arterlere trafiksiz olarak direkt çıkış sağlayan ilk projesi olma özelliğini 
taşıyor. 

Maslak No/1 Ofis Plazanın yönetimi, arsa sahibi Koçkaya Holding ile inşaatı üstelenen 
Saral Şirketler Grubu ve Altınbaş Holding’in Ortak olduğu Alsar Gayrimenkul tarafından 

kurulan Maslakno/1 Yönetim Hizmetleri A.Ş firması 
tarafından kiralama, tesis yönetimi hizmetleri sağlanarak 
yapılacak.

Yönetim Genel Müdürü Murat Karaçay; İstanbul Merkezi İş 
Alanında, Maslak bölgesinde yer alan projenin, geçen yıla 
oranla yaklaşık % 7 artış gösteren gayrimenkul kiralama 
hizmetleri sektörüne katkı sağlayacağını belirtirken, 
sunulacak tüm hizmetlerin kullanıcı odaklı ve sürekliliği 
olmasını hedeflediklerini de vurguladı.



Proje  
Maslakno/1 Ofis Plaza, toplamda 26 kattan oluşuyor, 20 adet tek kat ofis olacak şekilde, 5 katı ise otoparka ayrılmış 
olarak tasarlandı. Yaşam katında; toplantı salonları, cafe, sağlık merkezi gibi yiyecek ve ek hizmetler ile profesyonel 
iş hayatının ihtiyacı olan her şey bulunurken, her katta sahip olduğu bahçeleri, yeşil terasları, geniş bahçe ve havuz 
alanları ile oksijen kaynağı da oluşturmaktadır.

Maslak No:1 Adres
Eski büyükdere cad. no/1
Maslak - İSTANBUL / TURKEY
info@maslakno1.com



Gayrimenkul Geliştirme Akademisi
 Sertifıka Programları.

İlk program
19-20-21 Kasım 2013 de 
başlıyor.

khas.edu.tr

Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve
Gayrimenkulde Yeni Eğilimler (18 saat)

Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı (18 saat)

Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi Sürecinde Hukuk, Finansman, 
Değerleme ve Enerji Etkin Binalar Sertifika Programı  (39 saat)

Proje  
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Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel: 
“Binalarda su yalıtımı yapılmamasının 

memlekete faturası çok ağır oldu” 

Dr. M. Emre Çamlıbel, İZODER’in 24 Ekim’de 
Marriott Hotel Asia’da düzenlediği ‘Kentsel 
Dönüşüm ve Su Yalıtımı’ konulu zirvesi-
nin son oturumu olan Yapılarda Çağdaş 
Yaklaşımlar ve Su Yalıtımı konulu panele 
konuşmacı olarak katıldı.  Dr. Çamlıbel 
binalarda su yalıtımına çok fazla önem 
verilmediğini ancak deprem kuşağında 
olan ülkemiz için bu konunun hayati önem 
taşıdığını vurguladı. “Yapı stoğumuzun 
yüzde 85 gibi çok büyük bir kısmına su 
yalıtımı uygulanmamış durumda. Bu 
nedenle özellikle İstanbul’daki binaların 
yaklaşık yüzde 64‘ünün taşıyıcı sistemi 
korozyon nedeniyle kapasitesini kaybetmiş 
bulunuyor. Bunun yanı sıra yapıların yüzde 
43’ü de küf ve rutubet nedeniyle yaşam 
standartlarından uzak” dedi. Dr. Çamlıbel 
bu nedenle Türkiye’deki toplam 18 milyon 
konutun 7-10 milyon adetinin yenilenmek 
zorunda olduğunu, yenilenemeyen ko-
nutlarda da önümüzdeki 10 yıl içinde ilave 
yenileme ihtiyacı doğacağını vurguladı. 
Bunun Türkiye’ye faturasının 400-500 milyar 
dolar olacağını da belirten Dr. Çamlıbel bu 
kaynağın ne özel sektörde ne de vatan-
daşta mevcut olmadığını sözlerine ekledi. 
Dr. Çamlıbel; “Bu kaynak eksikliği birkaç 
şekilde giderilebilir. Birincisi yeni planlarda, 
istemeyerek de olsa emsal artışı yaparak kat 
karşılığı yönetimiyle finansman yaratılabilir. 
İkinci olarak da yurtdışından alınacak ser-
maye ya da borçla çözülebilir. Üçüncüsü de 
vergi vb yollarla kamu gelirlerini 
artırarak giderilebilir” dedi.

Taurus AVM açıldı

Taurus Investment Holdings ve Ensari 
Ailesi’nin proje yatırımını gerçekleştirdiği, 
kiralama ve yönetimini AVM MFI 
Partners’ın üstlendiği Taurus Ankara 
AVM Projesi, Ankaralılar’a kapılarını açtı.
Alışveriş merkezlerindeki gürültülü ve 
uğultulu ortama son verecek şekilde 
tasarlanması nedeniyle ziyaretçilerini 
yormayan ve ergonomik bir yapı kazanan 
Taurus AVM, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramında Ankaralılar’a çifte bayram yaşattı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah 
arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 
etkinliklere Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.
Açılış için halkın eğlenebileceği bir 
program hazırlayan Taurus’ta açılışa özel 
organizasyonlar ve etkinlikler hayata 
geçirilirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
için de bir dizi program gerçekleştirildi.
Başkent›te bayram coşkusu sürerken 
kapılarını açan Taurus AVM›de, eğlence ve 
keyifli alışveriş ortamına katılacaklar aynı 
zamanda bu önemli günü anımsatacak 
özel hediyelerin de sahibi oldu. Bayram 
coşkusunu yaşatacak balon ve rüzgâr 
güllerinin yanında, evleri ve çevreyi çiçek 
ve ağaçlarla çevrelemeye katkı sağlayacak 
çok özel tasarlanmış sürpriz bir hediye ise 
büyük küçük herkesin ilgisini çekti. Türk 
Bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 
kutlayan Taurus AVM’nin misafirlerine 
bando da marşlarıyla coşku kattı.

Van’ın ilk dünya zinciri üyesi oteli 
Elite World Van, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından resmen açıldı. 

Van’ın Dünya zincirine bağlı tek oteli 5 
yıldızlı Elite World Van Hotel’in resmi açılışı, 
dün (27 Ekim 2013) Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından yapıldı. Başbakan, eşi 
Emine Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz ve üst düzey yöneticilerin katılımı 
ile gerçekleşen törende Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, “Van’ın turizm kapısı olması 
için, İran gibi sınır komşularının buraya 
gelip alışveriş yapılmalarını sağlamak adına 
Van’a büyük alışveriş merkezi yatırımlarının 
yapılması gerekli” dedi.

Elite World Hotels zinciri tarafından 35 
milyon dolarlık yatırımla hizmete açılan Elite 
World Van Hotel’in resmi açılışı, 27 Ekim 
2013 Pazar günü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan himayelerinde gerçekleştirildi.

Van’a sahip çıkılması gerekir
“Elite World Van Hotel’in resmi açılış töreninin 
tüm girişimci Vanlı kardeşlerime ve Van 
halkına hayırlı olmasını Allah’tan temenni 
ederim” diyerek açılış konuşmasına başlayan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılış 
öncesinde oteli gezerek, otel yönetiminden 
bilgi aldı. 26 Ekim Cumartesi günü Elite 
World Van’da konaklayan Başbakan, otelin 
anı defterini imzalayarak memnuniyetini 
belirtti. Doğu’nun bilim, sanayi ve turizm 
merkezi olan Van’da hizmete açılan Elite 
World Van Hotel’in Doğu’nun 
ekonomisine uluslararası 
düzeyde katkısı olacağını 
belirten Başbakan,  Van’a sahip 
çıkılması gerektiğinin altını 
çizdi. 



NEF’ten İstanbul’un merkezi  noktaklarına iki yeni proje!
 

Geliştirdiği nitelikli konut projeleri ve 
keşifleri ile dikkat çeken Nef, iki yeni 
projesinin satışına başladı. Toplam proje 
değeri 620 Milyon TL olan Nef’in iki yeni 
projesi Kağıthane ve Merter’de yükselecek. 
İstanbul’un şehir merkezinde, iş dünyasının 
kalbinin attığı lokasyonlarda yatırım değeri 
yüksek projeler geliştiren Timur Holding 
markası Nef’in yeni projeleri Nef Kağıthane 
03 ve Nef Merter 12’in satışlarına başlandı. 
İş hayatının merkezinden uzaklaşmadan, 
konforlu bir yaşam imkanı sunan 
projeler, Şubat 2016’da teslim edilecek.
Nef Kağıthane 03 ile İstanbul’un 
merkezinde ayrıcalıklı bir yaşam
Kağıthane’de Cendere Caddesi üzerinde yer 
alan Nef Kağıthane 03, 19 katlı bir konut ve 
14 katlı bir ofis bloğundan oluşuyor. Projede 
335 konut, 143 ofis ve 12 mağaza yer alıyor. 

44 metrekare alana sahip 1+1 dairelerde, ayrıca 
her daire için 5 metrekare depo alanı bulunuyor. 
Bahçeli, balkonlu ve teraslı daire tiplerinin de 
yer aldığı projede 1+1 konutlar, birleştirilerek 
2+1 ve 3+1 daireler de elde edilebiliyor. 

Levent’e 2.5 km, E-5’e 1.5 km, Çağlayan’a 1.5 
km, Taksim-Beşiktaş-Dolmabahçe tüneline 
2.9 km uzaklıkta bulunan Nef Kağıthane 
03’ün kapısından çıkıldığında TEM’e 5 dakika, 
Taksim’e ise sadece 7 dakika sonra ulaşılabiliyor. 
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Ayrıca yakında hizmete girecek olan ihalesi yapılmış 
Kabataş-Mahmutbey metro hattının bir durağı da  Nef 
Kağıthane 03’e  sadece 200 metre uzaklıkta  bulunuyor.
Özgün konsept tasarımları ile ünlü ADDON, dünyaca 
ünlü mimarlık ofislerinin katıldığı tasarım yarışmasını 
kazanarak Nef Kağıthane 03 projesini tasarladı. Bölgeye 
yüksek değer kazandıracak olan Kağıthane Kent ve 
Kültür Meydanı, Nef Kağıthane 03’ün hemen yanında 
yer alacak. Projede konut fiyatları büyüklüğe, kata ve 
konuma göre değişmekle beraber 230,000 TL’den başlıyor.
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Nef Merter 12 iş dünyasının kalbinde

Nef Merter 12, Atatürk Havalimanı’na 10 
km, Levent’e 14 km, Ataköy’e sadece 4 km 
yakınlıkta konumlanıyor.  İstanbul’un en 
işlek ulaşım hattı olan E5’in tam bitişiğinde 
yer alan proje; Bakırköy’den Zincirlikuyu’ya 
kadar uzanan aksta çalışan insanlar için 
cazip bir lokasyonda bulunuyor. Projenin 
hemen yanında Merter metrobüs durağı ve 

yine sadece 5 dakikalık yürüme mesafesinde 
ise Merter metro durağı yer alıyor.

100 binden fazla öğrencinin öğrenim gördü-
ğü 11 üniversiteye ve açılacak olan Koç Üni-
versitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi’ne çok ya-
kın mesafede yer alan NefMerter 12, projenin 
tasarım yarışmasını kazanan, aynı zamanda Ar-
mani Hotel Milano’nun da mimarı olan Lom-
bardini tarafından tasarlanıyor.

14 katlı üç konut bloğundan oluşan Nef Merter 
12’de toplam 562 konut yer alıyor. Büyüklükleri 
53 ile 135 metrekare arasında değişen 
dairelerde artı 4 metrekare depo alanı da 
bulunuyor. Projede konut fiyatları büyüklüğe, 
kata ve konuma göre değişmekle beraber 
260,000 TL’den başlıyor.
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Nef Yönetim Kurulu Üyesi
Erden Timur
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Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde 3 Avrupa, 5 Türkiye birinciliği yanında 

aldığı  2 özel takdir ödülü ile toplam 10 ödülle rekor kıran Quasar İstanbul, 
efsanevi lüks otel ve rezidans zinciri Fairmont Hotels ile sakinlerini 

dünyanın 71 farklı noktasında ayrıcalıklar sunan global bir kulübe üye 
olmaya davet ediyor.

 ‘Lüksün ötesinde lüksü’ vaat eden Quasar İstanbul, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde Türkiye’nin layık 
görüldüğü 8 Avrupa ödülünden  3 tanesini tek başına aldı.

Quasar İstanbul; 257 konut, 58 ofis, çok özel tasarlanmış kat 
bahçeleri, ateş tuğlası şarap kavı, kişiye özel banka kasası, lüks 
bir otel ile iç içe prestijli ofis mekanları, helikopter pisti ve 
daha birçok ayrıcalıkla Mecdiyeköy Likör Fabrikasının olduğu 
alanda hızla yükseliyor. 2 kuleden oluşan Quasar İstanbul 
projesinde 189 bin 620 metrekare inşaat alanı bulunuyor.

Fairmont Hotels Avrupa Geliştirme Sorumlusu ve Başkan 
Yardımcısı Christophe Piffaretti de İstanbul’a ilk kez Quasar gibi 
çok iddialı bir proje ile adım atmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek; “1885 yılında The Fairmont 

Hamilton Princess’ın açılışından bugüne dünya çapında otel ve rezidans işletmeciliğinde 
seçkin bir marka olan Fairmont için, İstanbul’a gelmek çok özel bir öneme sahiptir. Fairmont 
Quasar Istanbul Hotel, Residences ve Offices, sahiplerine dünyanın mega şehirlerindeki The 
Plaza, Savoy London gibi ikonik otellerde ayrıcalıklar sunuyor ve onları global bir lüks kulübün 
parçası haline getiriyor. Fairmont ve Quasar İstanbul’un birçok ortak marka değeri var… 
Dünyada doğa için sosyal sorumluluk kampanyası Green Partnership Programı geliştiren 
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Paris’ine egemen olan Bauhaus 
ve endüstriyel modernist mimari 
akımlarını günümüze taşıyor. 
1930’lardaki bu akımların Paris ve 
New York uygulamalarını çıkış noktası 
yapan tasarım, bir yanda Paris’in 
şıklığını daha asi ve daha aristokrat 
yanlarıyla sunarken; bir yandan daha 
maskulen New York tarzı ile Fairmont 
Quasar Istanbul Hotel, Residences ve 
Offices müşterilerine keyifli bir seçme 
özgürlüğü vaat ediyor. Proje, 2015 
sonunda müşterilerine kavuşmak için 
gün sayıyor.

ilk otel olan Fairmont’un, Türkiye’de ilk Alman DGNB Gold sertifikası 
almış yeşil binası Quasar İstanbul ile işbirliği ayrıca memnuniyet verici. 

Bu örnek işbirliğinin hem Türkiye’ye hem 
de dünyaya, bilinen standartların ötesinde 
kaliteyi ve lüksü kazandıracak olması bize 
memnuniyet veriyor” dedi.

İlhamını Likör Fabrikası’ndan aldı

Tasarımlarıyla dünyada devrim yaratan 
New York merkezli iç mimari tasarım 
şirketi Wilson Associates tarafından 
hazırlanan Fairmont Quasar Istanbul Hotel, 
Residences ve Offices; 209 otel odası, 64 
rezidans, 40 home ofis, 16,000 m2 ticari ofis 
alanı ve 17 ticari alandan oluşuyor. Dünya 
genelinde 43 yıldır, 1 milyondan fazla otel 

odası dizayn eden ve New York, Los Angeles, Singapur, Abu Dhabi 
ile Şanghay’da ofisleri olan Wilson Associates; dünyanın en saygın 
değerlendirme kuruluşlarından olan Hotel and Motel Association’dan 
30 kez mükemmeliyet ödülü ve yüzlerce mimari ödül aldı.

Fairmont Quasar Istanbul Hotel, Residences ve Offices için yapılan 
tasarımlar, tarihi Likör Fabrikası’nı 1931 yılında tasarlayan ünlü 
Fransız mimar Robert Mallet Stevens’dan esinlenerek o dönemin 

Christophe Piffaretti

Haydar Özkan
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İzmir Karşıyaka’da ‘az katlı’ bina 
anlayışıyla oluşturulan ve kentin 2 
bin 200 konutluk mega projesi Soyak 
Siesta’nın yeni etabı Soyak Siesta Blue 
Satışa sunuldu.

Soyak Siesta Blue’da, Soyak’ın ideal 
ev konsepti uygulamasının en güzel 
örneği olan 2+1’ler ise hem yatırım hem 
oturum amaçlı kaçırılmayacak bir fırsat 
sunuyor. Bu daireler, Soyak’ın tasarruflu 
ev tasarımları kapsamında sağladığı 
yaklaşık 2TL/m2 değerine sahip düşük 
aidat avantajı da sağlıyor. 

Eşsiz Körfez manzarası ve Wellness 
(iyi ve sağlıklı yaşam) temasıyla satışa 
sunulan Soyak Siesta Blue toplam 285 
konuttan oluşuyor. Soyak Siesta Blue’da 
diğer etaplarda bulunmayan alanlar yer 
alıyor: Kapalı alanlarda sauna, fitness 
center, masaj odası; açık alanlarda da 
2 adet açık hava jakuzisi, masaj alanı, 

konforu ve fonksiyonelliği buluşturan 
mimari estetikle birleşiyor. Soyak 
Siesta Blue’da konforlu, rahat ve iyi 
yaşam tarzına sahip olmak mümkün. 
Proje, metro ve alışveriş merkezlerine 
yakınlık ayrıcalığı ile daire sahiplerinin 
hayatlarını kolaylaştırıyor. Fonksiyonel 
ve modern yaşam ögelerini içinde 
barındıran Soyak Siesta Blue projesi, 
Aralık 2014’te sahiplerine teslim 
edilecek.

Siesta Blue’da 2+1’ler 189.000 
TL’den başlayan fiyatlar ve çok özel 
ödeme kolaylıklarıyla satışa çıkıyor. 
Ödeme kolaylıkları arasında %1 
peşinat ve 120 aya varan Vadeler 
sunulması projeyi çekici kılan diğer 
unsurlar arasında yeralıyor.fitness 
salonu, masaj odası yer alırken açık 
alanlarda da açık hava jakuzisi, masaj 
alanı, vitamin bar, pilates ve yoga 
alanı ile rekreasyon alanı bulunuyor. 
Projede ayrıca tenis, basketbol 
sahalarıyla yüzme havuzu da yer 
alıyor.

vitamin bar, Pilates ve Yoga Alan ve 
Rekreasyon alanı bulunuyor. 

Yeşil bina olarak tasarlanan ve 
LEED Silver sertifika adayı olan Soyak 
Siesta Blue, Wellness (iyi ve sağlıklı 
yaşam) temasının gerektirdiği pek çok 
alana da sahip. Enerji ve su tasarrufu 
sağlayacak uygulamalar mevcut. 
Doğal aydınlatmayı destekleyen 
mimari tasarımı bulunuyor. Bisiklet 
park alanları, elektrikli araç sarj 
üniteleri bulunuyor. Isı tasarrufu 
sağlayan konfor camlar kullanılıyor. 
Projenin kapalı alanlarında sauna, 
fitness salonu, masaj odası yer 
alırken açık alanlarda da açık hava 
jakuzisi, masaj alanı, vitamin bar, 
pilates ve yoga alanı ile rekreasyon 
alanı bulunuyor. Projede ayrıca tenis, 
basketbol sahalarıyla yüzme havuzu 
da yer alıyor.

Soyak’ın Sürdürülebilir Yaşam 
anlayışının temsilcisi olan projede, 
doğal unsurları ön plana taşıyan 
peyzaj tasarımı, enerji tasarrufu 
sağlayan teknolojik uygulamalar, 

Soyak’ın Sürdürülebilir Yaşam 
anlayışının temsilcisi olan projede, 
doğal unsurları ön plana taşıyan peyzaj 
tasarımı, enerji tasarrufu sağlayan 
teknolojik uygulamalar, konforu ve 
fonksiyonelliği buluşturan mimari 
estetikle birleşiyor. Soyak Siesta Blue’da 
konforlu, rahat ve iyi yaşam tarzına 
sahip olmak mümkün. Proje, metro ve 
alışveriş merkezlerine yakınlık ayrıcalığı 
ile daire sahiplerinin hayatlarını 
kolaylaştırıyor. Fonksiyonel ve modern 
yaşam ögelerini içinde barındıran 
Soyak Siesta Blue projesi, Aralık 2014’te 
sahiplerine teslim edilecek.
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Bahçeşehir’in en değerli ve en büyük arazisi üzerinde hayata 
geçirilen “Vaditepe Bahçeşehir” projesi, herkesin özlemini çektiği  
mahalle kültürünü modern yaşamın kent olgusu içinde kendine has 
üslubuyla yeniden yorumluyor. 

Az katlı ve yüksek katlı blokların yer aldığı projede, klasik mahalle 
yaşantısını yansıtan ve modern şehir hayatını taşıyan sokaklar 
bulunuyor.

Son 15 yıl içinde planlı bir şekilde uydu kent olarak gelişen 
Bahçeşehir’in, göl manzarasına en hakim noktası üzerinde 
konumlandırılan Vaditepe, 1+1’den 5+2’ye kadar çeşitli tiplerde 
daireler yer alıyor.

YEŞİLLE İÇ İÇE KONUMU DİKKAT ÇEKİYOR

284 dönüm arsa üzerinde yükselen Vaditepe, geniş peyzaj 
alanları, yürüyüş yollarıyla öne çıkarken, projenin önünde yer alan 
Bahçeşehir parkı da projeye ayrı değer katıyor.

Projede 25 bin metrekarelik ticari alanın yanı sıra; kapalı yüzme 
havuzu, tenis kortu, fitness center, sauna, Türk hamamı, vitamin 
bar, dinlenme terasları, çocuk oyun alanları ve geniş yeşil alanlar 
yer alıyor.

Teslimlerin 24 ay sonra yapılacağı projede, inşa çalışmaları 
hızla başladı. TEM Otoyolu’na 1 km mesafede konumlandırılan 
Vaditepe’de fiyatlar  250.400 TL’den (2+1)  başlıyor.

KİPTAŞ’IN DEV PROJESİ GÖRÜCÜYE 
ÇIKTI
K İPTAŞ’ın Bahçeşehir’de inşasına başladığı 4.000 konutluk “Vaditepe Bahçeşehir” 

projesi 23 Ekim Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında lanse edildi. 
Projenin basın toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve 
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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Türkiye milli hasılasının %18’ini tek başına 
üreten, nüfus yoğunluğu açısından 
Türkiye’nin 2.büyük ili olan Kocaeli’nde 
40 yıldır inşaat sektöründe varlık gösteren 
Kavanlar İnşaat Symbol Kocaeli ile 
Kocaelinin İlk ve tek Karma projesine imza 
atıyor.

Toplam 185,000 metrekare  inşaat alanına 
sahip Symbol Kocaeli projesinin 62,000 
metrekaresinde Turkmall tarafından 
işletilecek olan alışveriş merkezi, 43,000 
metrekaresinde Medicalpark Kocaeli 
Hastanesi, 12,000 metrekaresinde 
Hampton by Hilton Oteli, 5,000 
metrekaresinde ise toplam 3 salondan 
oluşan 1650 kişilik kongre merkezi yer 
alacaktır. Kompleksin içinde 1,750 araç 
kapasiteli kapalı otopark düzenlemesi de 
yapılacaktır.

 
Çoklu bir yapıda inşa edilecek olan 
Symbol Kocaeli, bir çok mağaza ve 
restoranın bulunduğu AVM’nin yanı sıra, 
otel, hastane ve ilin ilk  kongre merkezini 
tek çatı altında buluşturacak.

Symbol Kocaeli’de; Medicalpark Grubu 
Medicalpark Kocaeli Hastanesi’yle, Hilton 
Worldwide Hampton by Hilton markasıyla 
yer alacak.

Mimari konsepti, kiralaması ve işletmesi 
gayrimenkul geliştirme ve yatırımı 
alanında Türkiye’nin en başarılı 
kurumlarından Turkmall tarafından 
gerçekleştirilen Symbol Kocaeli’nin; 
mimari projelerini yine bir çok alışveriş 
merkezi ve kompleksin yaratıcısı olan 
Nova Sultani üstleniyor.

Dev kongre merkezinin işletmeciliği ise, 
bu alanda uzman uluslararası firmalarla 
yapılacak olan ‘çözüm ortaklığı ‘ şeklinde 
gerçekleştirilecek. Symbol Kocaeli 
projesinin kentin iş dünyasına, ticaretine, 
istihdamına,  kültür – sanat ve turizm 
hayatına önemli katkılar  sağlaması 
hedefleniyor.

Odeabank’ın 105 milyon  USD finansman 
sağladığı projenin toplam maliyetinin ise 
200 milyon USD’yi bulması bekleniyor.

Symbol Kocaeli’nin 2015 yılının 2. 
çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Bölgenin tek karma projesi, kapsadığı bir çok 
alan itibariyle Kocaeli’ye  sosyo - ekonomik 
olarak büyük katkılar sağlayacak... Symbol 
Kocaeli’nin toplamda 2,600 kişilik istihdam 
hedefleniyor. 200 milyon USD yatırımla 
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tamamlanacak olan proje Kocaeli’nin modern 
portresini daha da zenginleştirecek.

Proje toplam değeri : 200 Milyon USD
Toplam İnşaat Alanı : 185 000 m2
Hastane ( Medical Park ) : 43 000 m2
AVM (Kiralanabilir alan) : 62 000 m2
Otel ( Hampton By Hilton ) : 12 000 m2
Kongre Merkezi                       : 5 000 m2
Kapalı Otopark                        : 1750 Araç

Symbol Kocaeli
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tüm dairelerde bulunan, kata ve konumuna göre tasarlanmış özel terasları ile de NOW 
BOMONTİ, çevresindeki diğer projelerden farklılaşıyor. 

Sadece bir konut ve ofis bloğu olarak değil, aynı zamanda üst düzey nitelikte sosyal 
bir alan olarak planlanan NOW BOMONTİ, kullanıcılarına bir yaşam biçimi de sunuyor. 
Ana giriş bir lobiden sağlanarak, yapıda ilk ‘buluşma noktası’ oluşturuluyor. Ortak 
toplantı salonları, müzik prova ve kayıt odası, film odası gibi bina kullanıcılarına 
ayrılmış, tanışıklık ve aidiyet geliştirecek ortamların yanı sıra binayı giriş katı seviyesinde 
çevreleyen, gece boyunca servis vermesi planlanan kitapevi, gurme dükkanları, kafe ve 
lokantalar gibi ortak özgün mekanlarla zenginleştirilmiş sosyal yanı ile NOW BOMONTİ, 
çevresinin en önemli çekim merkezi olmaya hazırlanıyor.

Merkezi konum, çağdaş yaşam, cazip yatırım fırsatları

Taksim ve Şişli’ye, metroya yürüme mesafesinde, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
köprülerine kısa sürede ulaşım sağlayan tünellere ise birkaç yüz metre uzaklıkta 
bulunan NOW BOMONTİ, İstanbul’un iş ve sosyal hayatının merkezinde, çağdaş 
olanaklar sunuyor. 2015’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan NOW 
BOMONTİ; seçkin konumu, eşsiz iş ve yaşam olanaklarına karşın, 3.500 dolardan 
başlayan metrekare satış fiyatları ile de çok cazip yatırım fırsatları sunuyor. 

Yaklaşık 5 bin metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen 
NOW BOMONTİ’de, ilk 8 katta ofislere, 9 ile 15 
katları arasında ise rezidans dairelere yer veriliyor. 
Birbirinden farklı rezidans ve ofis lobi girişleri 
ile işyeri ve konut ayrımını keskin bir çizgi ile 
ayırıyor. Konut ve ofislerin 60 metrekareden 2.000 
metrekareye kadar tasarlanabileceği modüler 
bir mimariye sahip olan, yaklaşık 200 üniteden 
oluşan NOW BOMONTİ projesiyle lokasyon, 
yatırım avantajı ve 1+0’dan başlayan ofis ve konut 
seçenekleri ile ideal çözümler sunuluyor. Ayrıca 
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İş GYO ve Nef Sektörde Bir İlke İmza Atıyor,
Kentsel Dönüşüm İçin Bir Araya Geliyor

Sektörde kalitesi ve güvenilirliğiyle öne çıkan İş GYO ve Nef, kent-
sel dönüşüm kapsamında sektöre katma değer kazandıracak 
projeler üretmek için bir araya geldi. İşbirliği; sektörde daha önce 
proje bazlı yapılan ortaklıkların aksine, uzun vadede birçok proje 
gerçekleştirmek için bir araya gelinmesi nedeniyle de bir ilk olma 
özelliğini taşıyor. Yeni oluşumun öncelikli hedefi kentsel dönü-
şüm alanları ve bu alanlarda geliştirilecek yeni projeler olacak.
Kapsam sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacak
Kentsel dönüşüm kapsamına giren tüm bölgelerle ilgilenen 
ortaklık, çalışma alanını İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki 
önemli metropoller olarak belirledi. Yatırım için seçilecek bölge-
lerin ihtiyaçları ve koşulları göz önünde bulundurularak, nitelikli 
konut ve bunları destekleyecek fonksiyonların bir arada kullanıl-
dığı projeler geliştirilecek. Sahip olunan mukayeseli üstünlüklerin 
ön plana çıkarılmasıyla başarılı işlere imza atmak üzere yola çıkı-
lan oluşumda gerekliliği olan her bölgede dönüşüme öncülük 
edilecek. 
Hayata geçirilen işbirliğinin detaylarının paylaşıldığı basın top-
lantısında konuşan İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes; başlı ba-
şına çok ciddi bir yapılanma, bilgi birikimi ve finansal güç gerek-
tiren kentsel dönüşümün, sosyal yönü ile de ayrıca ele alınması 
gerektiğini vurguladı. Turgay Tanes; “Tüm bu gereklilikler nede-
niyle uygulamayı gerçekleştirecek firmaların söz konusu kriterleri 
eksiksiz olarak karşılaması gerekiyor. Bu doğrultuda İş GYO-Nef 
ortaklığı gerek deneyim gerekse mali güç olarak hemen her yön-

den kentsel dönüşüm projelerini gerektiği gibi uygulama yetisine sahip bir 
oluşumdur.” dedi.
“Hedefimiz yeni nesil şehirciliğin öncüsü olmak“ 
Kentsel dönüşümün Türkiye için çok büyük bir fırsat olduğuna değinen Nef 
Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, kentsel dönüşümün herhangi bir aşa-
masında yapılacak en ufak bir hatanın ülkemiz için çok büyük bir kayıp ola-
cağının altını çizdi. Erden Timur şöyle devam etti; “Kamu, özel sektör ve sivil 
toplum örgütleri olarak el ele verip bu süreci çok iyi planlamamız gerekiyor. 
Kentsel dönüşümün sosyal bir yanının olduğu kanısındayız ve bu yönüyle 
de ele almaya çalışmaktayız. Şehirleşme konusunda dünyaca kabul edilmiş 
olan süreçleri, kentsel dönüşüm çerçevesinde ülkemizde uygulayacağız. 
Hedefimiz İstanbul’dan başlayarak yeni nesil şehirciliğin ülkemizde öncüsü 
olmak.“

TURKMALL, “NOVADA OUTLET KÖRFEZ” İLE KUZEY EGE’YE DE İMZA 
ATMAYA HAZIRLANIYOR

Bugüne kadar Ege Bölgesi’nde Forum markasıyla üç, Novada markasıyla iki 
alışveriş merkezi gerçekleştiren Turkmall, Novada Outlet Körfez ile de Kuzey 
Ege’ye değer katacak.

İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde Balıkesir ile Edremit- Akçay arasında 
yer alacak 30 milyon Avro yatırım değerine sahip Novada Outlet Körfez’in 
kiralanabilir alanı 16.000 metrekare… Kış aylarında 500 bin nüfusu, yaz 
aylarında 2 milyon kişiye çıkan Edremit Körfezi’ndeki ilk modern alışveriş 
merkezi olma niteliği taşıyan Novada Outlet Körfez, 2014 yılında hizmete 
açılacak. 

Gerçekleştirdiği projelerle 2011’de World Finance tarafından Batı Av-
rupa’nın En İyi Perakende Geliştiricisi seçilen, Turkmall’un CEO’su Hilmi 
Özcakır, “Ege Bölgesi’ndeki diğer projelerde olduğu gibi Novada Outlet 
Körfez’i de iklim özelliklerine, bölge insanının yaşam alışkanlıklarına ve yerel 
mimari ile uyumuna özen göstererek tasarlıyoruz. Körfez projemiz açık 
alışveriş merkezi konsepti ile gerçekleşecek. Projemiz, sokakları, avluları, 
seçkin markaları, restoran ve kafeleriyle ziyaretçilerin keyifli zaman geçire-
ceği bir alışveriş ve yaşam merkezi olacak” diyor.
Tamamlandığında yaklaşık 1.000 kişiye iş imkanı yaratması beklenen Nova-
da Outlet Körfez, havaalanına 9 kilometre, sahile ise 7 kilometre mesafede 
yer alıyor.
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Geleceğin yaşam 
alanları Emlak 
2013’te!
“Emlak 2013 - Konut, İşyeri Satınalma, Kiralama ve Finansmanı 
Fuarı”; emlak alıcılarını, satıcılarını ve finans kuruluşlarını 05-08 
Aralık 2013 tarihleri arasında bir araya getirecek. Fuarı ziyaret 
edecek yatırımcı ve nihai tüketicilere yeni bir hizmet açılımının 
sağlandığı organizasyonun, 3 salonda 30 bin metre kare alanda 
açılması hedefleniyor. 

Son yılarda büyük gelişme gösteren gayrimenkul endüstrisi 
2013’ün son çeyreğinde CNR EXPO’da buluşacak. Fuar CNR 
Holding kuruluşlarından Sine Fuarcılık organizasyonuyla T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut GYO ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü desteğinde gerçekleştirilecek. 

Emlak 2013’te yenilik fırtınası
Emlak 2013 Fuarı’na katılan firmalar; konfor, rahatlık ve tasarım 
yeniliklerini içeren fuara özel projelerini cazip fiyat ve ödeme 
koşulları ile görücüye çıkaracaklar. Fuara katılan firmaların 
İstanbul’daki proje ve binaları, büyük ölçekli bir İstanbul haritası 
üzerinde, isimleri ve bulundukları salon bilgisi yer alan küçük 
bayraklarla gösterilecek. Fuar ziyaretçileri konut ya da iş yeri 
kredisi sürecini fuar alanında başlatabilecek. Ayrıca son kararı 

vermeden önce projeyi yerinde görmek isteyen yatırımcılara, özel servisler 
ile projeye ulaşım imkanı sağlanacak.  

Yabancı alıcılar gelecek!
Ulusal ve uluslararası yatırımcıların katılımcı firmalarla buluşturulacağı 
Emlak 2013, geliştirici, yüklenici, yatırımcı, aracı ve yan sektörlerin 
diyaloğunu sağlayacak. Fuarı AB ülkelerinden, Türki Cumhuriyetlerden, 
Katar, Ürdün ve Kuveyt’in aralarında bulunduğu ülkelerden çok sayıda alıcı 
ziyaret edecek. 

Emlak 2013 ticari bir platform olmasının yanı sıra gerçekleştirilecek seminer, 
panel ve konferanslar ile de sektörün gelişimine katkı sağlayacak.  Türk-
Körfez Ülkeleri Gayrimenkul Yatırım ve İşbirliği Konferansı da fuar etkinlikleri 
kapsamında düzenlenecek. Alanında uzman isimlerin bulunduğu 
seminerlerde konut satın alırken ve  mortgage kredisi kullanırken nelere 
dikkat edilmesi gerektiği konularının yanı sıra farklı başlıktaki konular da 
masaya yatırılacak.

Her bütçeye uygun projeler sergilenecek                 
Fuara katılacak gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik şirketlerince 
tanıtımı yapılacak projeler her kesime hitap eden konut ve ofislerden 
oluşuyor. Fuarda, A ve B sınıfı villa, konut ve toplu konut projeleri, 
rezidanslar, AVM ve iş merkezleri, plazalar, sanayi siteleri ve organize sanayi 
bölgelerinin tanıtımı yapılacak.

Fuarın katılımcı profilini gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul 
geliştirme şirketleri, müteahhitlik firmaları, arsa ofisleri, kooperatifler, 
devre mülk şirketleri, ahşap ve çelik prefabrike konut üreticileri, toplu 
konut müteahhitlik hizmeti veren firmalar, bankalar, finansman ve kredi 
kuruluşları oluşturuyor.
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Son kırk yıla bakıldığında;  kamu yönetimi 
çalışmalarının sağlıklı ve düzenli kentler 
oluşturmaya yetmediği görülmektedir.  
Türkiye’deki yapıların üçte biri can güvenliği 
riski taşımaktadır. Konut, sanayi ve ticaret 
bölgelerinin yanlış yerleştirilmesi doğa 
tahribatına neden olmuş ve çevreyle uyumsuz, 
mutsuz ve huzursuz insanlar çoğalmıştır.

Kentlerdeki bozuk yapılaşma ve yarattığı 
sorunların modern şehircilik ilkeleri ve 
planlama esaslarına uygun olarak yeniden 
yapılandırılmasını sağlamak için Dünyada 
1850’lerden ve Türkiye’de 1980’lerden itibaren 
kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir. 

Bu projelerle kentsel dönüşüm için 
amaçlanan; afetlere dayanıksız olan, 
zemin şartlarına uygun olmayan, eskiyen, 
terk edilen, yıpranan kentsel dokunun 
değiştirilerek yeniden kente kazandırılmasıdır.

Kentsel dönüşümün; bir marka olarak 
Türkiye ve İstanbul’u Cumhuriyetin 100. 
yılı olan 2023 hedefine taşıyacağına, 
İstanbul’u Dünyaca imrenilen bir şehir 
haline getireceğine, olası depremin 
zararlarını önleyeceğine inanmaktayız. 

Kentsel dönüşüm, kent yağmacıları 
ve rantçılarına hizmet eden bir 
belediyecilik anlayışının 40 yılda biriktirdiği 
enkazın da temizlenme fırsatıdır.

Türkiye için büyük bir fırsat olduğuna 
inandığımız kentsel dönüşüm; her 
koşulda uygulanmalıdır. “Kervan bazen 
yolda düzelir” örneğiyle çıkarılan 
kanunlar ve yönetmeliklerdeki hatalar 
veya ortaya çıkan eksikler uygulama 
esnasında kolayca düzeltilebilir.

Kentsel dönüşüm sonrasında, bir yanda 
depreme dayanıklı yapılara diğer yanda 
ise geniş yollara, yeşil alanlara ve parklara, 
kültür ve spor alanlarına, temiz hava ve su ile 
sağlıklı bir çevreye kavuşacağız. Devraldığımız 
doğayı daha iyi bırakabileceğimiz; düzenli, 
sağlıklı ve güzel şehirler yaratabileceğimiz 
bir fırsat oluşmuştur. Kentleşmeyi yeniden 
kurgulayıp; gelecek nesillere düzenli, sağlıklı 
ve güzel şehirleriyle iyi bir yaşam bırakmak 
olanağı heyecan vericidir. Yapılaşması ve 
ulaşımıyla karmaşadan uzak, düzenli; sosyal ve 
kültürel yapıları ile fiziksel ve ruhsal sağlığımızı 
koruyan bir kent oluştururken, kentsel 
tasarımlarla 1980’lerden sonra ihmal edilen 
estetik ve sanatı da dikkate almak ileride 
takdirlerle hatırlanmaya neden olacaktır.

Kentsel Dönüşüm dikensiz bir gül 
bahçesi değildir. Tüm Türkiye can ve 
mal güvenliğine kavuşma niyetinde 
iken, sınırlı bir azınlık da zarar görebilir. 

Son zamanlarda şehir merkezlerindeki kıymetli 
alanlarda mülkü olan dükkan ve daire sahipleri 
uyuyamıyor. Eski apartmanlarda komşular 

birbirine düştü. Yaşlı insanların yıllardır 
sürdürdükleri yaşam, komşularının tehdidi 
altında. Müteahhitlerle anlaşan daire sahipleri 
2/3 çoğunluğa ulaşınca, kendilerinden farklı 
düşünen 1/3 hissedar komşularına “ya imzala 
ya terk et” diyorlar. Yapılacak yeni binadan 
kendilerine avantajlı yerler alan 2/3 çoğunluk, 
1/3’e kötü yerleri önerip, “ya imzalayın ya 
da bakanlığın belirlediği değer üzerinden 
hissenizi İl Müdürlüklerinde sattırırız” diyorlar. 
Bu yüzden azınlıkta kalan kişilerin de zarar 
görmemesi için çareler üretilmeli, mülk 
sahibi olmaya devam edecekleri ama oy 
hakkının bulunmadığı yeni bir sistemin de 
aranması gerekiyor. Önemle vurgulamalıyız 
ki, kendilerine haksızlık yapıldığı için 2/3 
çoğunluğun ortak anlaşmasını müteahhitle 
imzalamayan kişiler, 1/3 hisselerinin değeri 
rayicin altında belirlenen kişiler ve 1/3 hisseleri 
satılan kişiler de çaresiz değil! Açabilecekleri 
beş altı çeşit dava var. Mahkemeler ihtiyati 
tedbir verebilir, idare mahkemelerinde 

Kentleşmede Yeni Bir 
Dönem 

Prof. Dr. Gürsel Öngören
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yürütmenin durdurulması verilmese bile 
inşaat aşamasında mahkemedeki dava 
bitebilir, inşaatlar yarım kalabilir. Bu yüzden 
hukuki süreçlere dikkat etmek gerekiyor.

Daha iyi bir kentsel dönüşüm için; imar 
planlamaları ve kentsel tasarımlar yoluyla 
önce il bazında ele alınmalı, il bazında ele alma 
esnasında Türkiye bütünü ve bölge ölçeğinde 
diğer çevre illerle koordinasyon sağlanmalıdır. 
İl bazlı düzenlemeler yapıldıktan sonra da 
çevre ilçeler göz önünde bulundurularak ilçe 
bazında kentsel dönüşümün ele alınmasının 
yararına inanıyoruz. Bu sebeple de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının merkezi bir güç olarak; 
önce tüm Türkiye ve sonra tek tek İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi illerimizi, sonrasında sağlıksız 
kentleşme ile afet/deprem tehlikesi altındaki 
diğer illeri kapsayan bütünsel planlamalar 
yapmasını yararlı buluyoruz. Ancak 
Bakanlığın, kentsel dönüşüm çalışmalarını 
halkın temsil edildiği yerel yönetim birimleri 
olan belediyelerle birlikte gerçekleştirmesi, 
belediyeleri devre dışı bırakmaması 
katılımcı yönetim için bir başka gerekliliktir.

Kentsel dönüşümde paydaşları 
rahatlatacak birçok olanak getirilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Yasası Uygulama 
Yönetmeliğinde riskli yapıların yeniden 
inşası için düzenlenecek yapı ruhsatları 
da, diğer maliklerin haklarının menfi olarak 
etkilenmemesi şartıyla, parseldeki bütün 
maliklerin değil, sadece riskli yapıların 
maliklerinin talepleri doğrultusunda 
düzenlenecek. Böylece parseldeki maliklerin 
birbirini engellemesinin önü kapanmış 
oldu. Bu fırsat inşaat sektörü tarafından 
kaçırılmamalı. İnşaat yatırımcıları tek bir 
parsele aynı binayı yeniden yapmak yerine, 
riskli binalar olan birkaç parseli birleştirerek 
daha büyük işler yapabilecekler. Hatta 
riskli yapıların komşu boş arsalarını da bu 
parsellerle birleştirerek, şehre marka değeri 
katan daha nitelikli projeler yapabilirler.

Müteahhitler ve inşaat şirketleri kentsel 
dönüşümün lokomotifidir. Riskli binalarda 
oturanlar ev ve işyerlerini kendileri yıkıp 

yenileyebiliyorlar. Bu durumda konut ve işyeri 
sahiplerine verilecek kredi faizinin yarısını 
Devlet ödüyor. Ancak bina sahipleri binalarını 
müteahhide verip yaptırırlarsa, devlet ve 
bankalar müteahhide ve inşaat şirketine 
kredi faizi için bir indirim yapmıyor. Halbuki 
müteahhit ve inşaat şirketleri, yaptığı dairelerin 
ve işyerlerinin en az yarısını arsa sahiplerine 
veriyor. En azından, riskli bina mal sahiplerine 
verilen dairelerin finansmanı için kredi kullanan 
müteahhide, bu finansman faizinin yarısı 
Devletçe geri ödenmelidir.  Evlerini müteahhit 
ve inşaat şirketleri aracılığıyla yenileyenlere, 
evlerini kendileri yenileyen kişilere uygulanan 
tüm teşvik ve yardımlar da uygulanmalıdır.

Son zamanlarda bazı belediye ve 
noterler, kentsel dönüşümde ruhsatlar 
için ve sözleşmeler için harç istemeye 
başladılar, bu da vatandaşın ve inşaat 
şirketlerinin kafasını karıştırdı. Temmuzdaki 
Yönetmelik değişikliğinde nelerden 
harç ve vergi alınmayacağı açık açık 

sıralandı. Yine yapılan binalarda konut 
satışlarında da %1 KDV avantajı var. 

Devlet kentsel dönüşümü teşvik ediyor. 
Hem riskli alanlarda ve riskli binalarda oturan 
halkımızın ve hem de inşaat şirketlerinin ilk 
yıllarda verilen bu teşvikleri değerlendirmesi 
lazım, yoksa kentsel dönüşüm bir iki yılda 
oturursa bu teşvikler yavaş yavaş kaldırılır. 
Bu yüzden verilen fırsatı kaçırmamak; 
büyük düşünüp, kentsel dönüşüm 
olanaklarıyla yeni projeler yapmak lazım.



İstanbul’un yeni yıldızı: 
Kartal
Kentsel dönüşüm çalışmaları, Kadıköy-Kartal Metro hattı, Adliye Sarayı gibi yatırımlar ve 
ticaret alanlarının yoğunlaşmasının etkisiyle son dönemde ön plana çıkan Kartal, Anadolu 
Yakası’nın yeni çekim merkezi haline geliyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında olan Kartal, 
son dönemde gerek kamu yatırımları 
gerekse özel sektör yatırımlarıyla gayrimenkul 
sektörünün merceğine takılmış durumda.

Kartal’ın yatırımcıya sunduğu avantajlar 
ve ilçenin vizyonu Belediye Başkanı Op. 
Dr. Altınok Öz’ün önderliğiyle gerçekleşen 
bir toplantı ile masaya yatırıldı. Kartal’ın 
yatırım fırsatları ve bölgeye sağladığı katma 
değerin tartışıldığı toplantıya, Dap Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İbrahim 
Dumankaya Holding DKY İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, EgeYapı 
Group Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç 
Kabadayı, FerYapı Yönetim Kurulu Üyesi 
Ramadan Kumova ve İş GYO Genel Müdürü 
Turgay Tanes katıldı. 

Kartal’ın silueti yenileniyor

Geçtiğimiz aylarda başlayan kentsel 
dönüşümün 3’üncü dalgasıyla, bölgedeki 
çalışmaların hızlandırıldığına dikkat çekilen 
değerlendirme toplantısında Kartal’ın, 
dönüşümün ve yeni yatırımların etkisiyle 
yenilenen siluetine değinen Belediye Başkanı 
Op. Dr. Altınok Öz, ilçenin vizyonunu paylaştı. 

Ziya Yılmaz: “30 ila 40 bin civarında konut 
yapılacak”

Kartal’da dünya ölçeğinde projeler 
üretildiğini anlatan Dap Yapı Yönetim Kurulu 

Başkanı Ziya Yılmaz, ilçede önümüzdeki 
dönem gerçekleşecek yatırımlara değindi. 
Yılmaz şunları söyledi: “Kartal’ın Anadolu 
Yakası’nın merkezi haline getirilmesi 
vizyonuyla planlanan, Kentsel Dönüşüm 
Projesi, nitelikli konut siteleri, hizmet ve kültür 
alanları, opera binası, marinası, Adliye Sarayı, 
oteller ve sosyal alanlarıyla bölgeye önemli 
bir nüfus sirkülasyonu kazandıracak.” Yılmaz, 
Kartal’a önümüzdeki dönem 30 ila 40 bin bin 
civarında konut yapılacağının 
ve yaklaşık 150 bin nüfusun 
geleceğinin öngörüldüğünü 
dile getirdi. 

Haber  Haber  



Ali Dumankaya: “Kentsel  dönüşümle 
bölgenin değeri arttı”

Kartal’da doğup büyüdüğü için bu ilçenin 
kendisi için özel bir anlamı olduğunu anlatan 
İbrahim Dumankaya Holding DKY İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, 
projelerini de genelde bu bölgede 
gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Özellikle 
kentsel dönüşüm projesiyle bölgenin daha 
da değerlendiğini hatırlatan Dumankaya, 
önümüzdeki dönemde yeni projeler için yine 
Kartal’a öncelik vereceklerini söyledi. 

H. İnanç Kabadayı: “Katma değeri her 
geçen gün artacak”

daha iddialı olacak” dedi.

Turgay Tanes: “Adıyla eş bir çizgide irtifa 
kazanıyor”

İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes ise 
Kartal’ın, Anadolu Yakası’nın en güzel ve 
değerli lokasyonlarından birinde, günden 
güne adıyla eş bir çizgide irtifa kazandığını 
belirtti.  İlçenin rahat ulaşım olanaklarının 
yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri ve 
ticari alanların her geçen gün gelişmesiyle 
cazibesini artırdığına işaret eden Tanes 
“Kartal bugüne kadar yapılan ve planlanan 
yatırımlarla beraber kısa zamanda daha da 
yükselen bir değer haline gelecektir” dedi. 

Görülen o ki Kartal, İstanbul içinde gerek 
bölgesel konumuyla, gerekse ekonomik 
yapısıyla gün geçtikçe değer kazanacak bir 
yapıya sahip. Bu yapısıyla Kartal Anadolu 
yakasında İstanbul İçinde İstanbul olacak gibi 
gözüküyor.

Yaptığı konuşmada Kartal’ın, İstanbul’un 
yenilenen siluetinde parlayan bir yıldız 
olduğunu söyleyen EgeYapı Group Yönetim 
Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, “Kentsel 
dönüşüm çalışmaları, ticaret alanlarının 
yoğunluğu ve kolay ulaşılabilir konumu ile 
dikkat çeken Kartal’ın, büyüyüp gelişerek hem 
ikamet eden halkına hem de ekonomiye 
olan katma değerinin her geçen gün artacak” 
dedi.

Ramadan Kumova: “Kartal, Ataşehir’den 
daha iddialı olacak”

Kartal’da kentsel dönüşüm ile birlikte bölgeye 
ciddi bir yatırımın geleceğini söyleyen 

FerYapı Yönetim Kurulu 
Üyesi Ramadan Kumova, 
“5 yıl sonra Kartal, Anadolu 
Yakası’nın en gelişmiş, 
en iyi prim yapmış 
bölgesi haline gelecek. 
Doğusunda Anadolu 
Yakası’nın sanayi ve üretim 
merkezi, batısında sürekli 
gelişen bir hayatın olduğu 
ve dünyanın en büyük 
adalet saraylarından birine 
ev sahipliği yapan Kartal, 
önemli merkezlerden 
biri olmaya aday. Kartal 
hızlı tırmanışını devam 
ettirerek Ataşehir’den 

Haber  



Filli Boya ve Kadıköy Belediyesi 3,5 km uzunluğundaki 
Kurbağalıdere – Fenerbahçe bisiklet 

yolunu renklendirdi.

Filli Boya, belediyelerle gerçekleştirdiği, renkleri, enerji verimliliği ve çevreye 
duyarlılığını buluşturduğu işbirliği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Filli Boya 
son olarak Kadıköy Belediyesi ile 3,5 km uzunluğundaki Kurbağalıdere – Fenerbahçe 
bisiklet yolu renklendirme projesi için bir araya geldi. Filli Boya’nın Yol Çizgi Boyaları 
kullanılarak renklendirilen bisiklet yolu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut 
Tanyol ve Betek Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gülay Dindoruk’un bir araya 
geldiği etkinlikle Kadıköy sakinlerinin ve spor severlerin hizmetine sunuldu. 

Tanyol: “Kadıköy de bisiklet kullanımını arttırmaya çalışıyoruz.”
Sağlıklı kent ve birey için bisiklet kullanımının önemine vurgu yapan Mahmut 
Tanyol; “Kadıköy de bisiklet kullanımını özendirici çalışmalar yapacağız” dedi. “Bisiklet 
kullanımını özendirmek için aslında en büyük görev belediyelere, yerel yöneticilere 
düşüyor. Bisiklet yolu yaparsanız yurttaş da bisiklete biner kullanır. Eskiden kimse 
yürümezdi. Ama yürüyüş yolları yapılınca yurttaşlarımız spor kıyafetlerini giyip 
düzenli yürümeye başladı. Sokaklara konulan spor aletlerinden de bunu anlıyoruz. 
Bisiklet kullanımının önemini anlatmak için, bisiklet kullanımına teşvik için 
çalışmalarımız hep sürecek.”
Dindoruk “Enerji verimliliğini, çevreye duyarlılığı ve renk kavramını buluşturduğumuz 
projeleri desteklemeye devam edeceğiz”
Kendisi de bir bisiklet kullanıcısı olan Gülay Dindoruk ise destek verdikleri proje 
için; “Filli Boya olarak en güzel renkleri yaşam alanlarımıza taşıyoruz, belediyelerle 
gerçekleştirdiğimiz işbirliği çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Kadıköy 
Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu projede de bisiklet yolunu renklendirdik. 
Bisiklet kullanımının insan sağlığına ve doğaya olan olumlu katkısını vurgulamaya 
çalıştık. Avrupa kentlerinde olduğu gibi İstanbul’da da bisiklet kullanımı 
yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Filli Boya’nın misyonunun bir parçası 
olan; enerji verimliliğini, çevreye duyarlılığı ve renk kavramını buluşturduğumuz bu 
tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.  

Haber  
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ÇELİK İHRACATI DOKUZ 
AYDA 10,55 MİLYAR 

DOLAR OLDU
2013 yılına olumsuz koşullarda giren çelik sektörünün ihracatı; küresel pazarlardaki 
ekonomik dalgalanmalar ve emtia fiyatlarındaki düşüşlerden direkt etkilendi. 
Ayrıca Kolombiya ve ABD’nin ülkemizi hedef alan antidamping ve koruma önlemi 
soruşturmaları, ABD’nin İran’a yönelik başlattığı ambargo ve Mısır ile Suriye’deki iç 
karışıklıklar da ihracatı olumsuz etkileyen faktörler oldu. 

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2013 yılı dokuz aylık verilerine göre; 
Türkiye’nin çelik ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 
gerileme ile 10,55 milyar dolar, miktar bazında ise yüzde 6,6 oranında düşüş ile 13,93 
milyon ton olarak gerçekleşti.

Çelik sektörünün direkt ihracatına diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik 
ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2013 yılı Ocak-Eylül dönemindeki toplam çelik 
ihracatı; miktar bazında 14,5 milyon tona; değer bazında ise 12,1 milyar dolara ulaştı.

Ocak-Eylül 2013 rakamlarına göre, bölgeler bazında 5,8 milyon tonluk ihracat ile 
Ortadoğu birinciliğini sürdürdü. Bu bölgeyi 2,09 milyon ton ile Avrupa Birliği ve 1,4 
milyon ton ile Kuzey Afrika izledi.

Çelik sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin dokuz aylık dönemdeki ihracat artış 
ve azalışları değerlendirildiğinde;  ihracatın arttığı ülkeler miktar bazında yüzde 16,7 
ile Irak, yüzde 42,8 ile Libya ve yüzde 79,5 ile İtalya olarak sıralandı. Çelik ihracatının 
azaldığı ülkeler ise yine miktar bazında yüzde 39,6 ile Suudi Arabistan, yüzde 12,8 ile 
ABD, yüzde 45,1 ile Mısır oldu. 

Dokuz aylık dönem içerisinde en çok ihraç edilen ürünler sıralaması ise; 6,2 milyon 
tonla çubuk, 1,4 milyon tonla boru, 1,3 milyon tonla kütük, 1,2 milyon tonla profil ve 
1,1 milyon tonla sıcak yassı olarak gerçekleşti. 

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2013 Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemi 
ile kıyaslandığında, miktarda yüzde 15,3’lik bir düşüş ile 1,3 milyon ton, değerde ise 
yüzde 13,5’lik gerileme ile 1,03 milyar dolar olarak gerçekleşti. 



Dünya Konut Günü  
TÜRKİYE’DE 4 YIL İÇİNDE 4,1 MİLYON KONUT 

AÇIĞI OLACAK

 Atıl duran çatılar kullanıma açılırsa konut ihtiyacı azalacak

Barınma hakkı ile ilgili bilincin 
geliştirilmesi, herkes için yeterli konut 
ve sürdürülebilir, sağlıklı kentleşme 
faaliyetlerini desteklemek amacıyla 
Birleşmiş Milletler tarafından ilan 
edilen 13 Ekim Dünya Konut Günü’nde 
Türkiye’deki duruma dikkat çekildi.

Dünya Konut Günü kapsamında yaptığı 
açıklamada, kentsel dönüşüm sürecinde 
hayata geçirilecek yeni projelerde 
çatı aralarının mutlaka kullanılması 
gerektiğini vurgulayan Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, “Ülkemizde 
çatılar maalesef kullanılmayan, atıl alanlar olarak duruyor. Bunun 
en büyük nedeni de mevzuat gereği çatılarda kullanıma uygun 
eğimin sağlanamıyor olması. Şu an Türkiye’deki çatılarda genelde 
yüzde 33 eğim var. İstanbul, Kocaeli, Konya, Afyon, Bursa gibi illerde 

eğim yüzde 45’e, Aksaray, Ankara, Denizli, Isparta gibi illerde ise yüzde 
40’a çıkmış durumda. Diğer bazı büyükşehir belediyeleri bu eğimin 
yüzde 45 olması yolunda çalışmalara başladı. Ancak bu konunun acilen 
kamunun ve yerel yönetimlerin gündemine alınması ve çatı aralarının 
kullanıma açılması gerekiyor.” dedi. 

Çukurova Gayrimenkul İcra Kurulu Başkanı Cafer Kara Dünya konut gününe istinaden 

GÜVENLİ YAŞAM VE KÂRLI YATIRIM İÇİN DOĞRU KONUT ŞART! Dedi.
Depremlerden ders çıkarmamız gerekiyor!
Deprem gerçeğini 17 Ağustos Marmara Depremi ve 2011 Van depremi 
ile bir kez daha hatırlamış olan Türkiye’de mevcut binalara bakıldığında 
durumun pek de iç açıcı olmadığını belirten Çukurova Gayrimenkul İcra 
Kurulu Başkanı Cafer Kara, “Ülkemizdeki konutların yüzde 45’i oturulamaz 
durumda, 6,5 milyon konutun acilen yenilenmesi gerekiyor. Tüm bu ra-
kamlara rağmen Türkiye’deki her 100 kişiden 70’i depreme hazırlıksız. 
Depremi ciddiye almamız ve konut seçerken estetik değerlerden çok sta-
tik değerleri sorgulamamız gerekiyor. Bir binanın ortalama bina ömrünün 
50 yıl olduğunu düşünürsek yeni binaları tercih etmek her açıdan daha 
avantajlı.” dedi. 

Kentsel dönüşüm ile birçok kişinin hayatı kurtulabilir! 

İstanbul’da bulunan yaklaşık 2 milyon konutun ciddi bir bölümünün risk 
altında olduğuna dikkat çeken Cafer Kara, “Sadece İstanbul’da acilen dö-
nüştürülmesi gereken 300 bine yakın konut var. Bu nedenle kentsel dönü-
şüm ülkemiz için olmazsa olmaz. Ancak kentsel dönüşüm, dar kapsamlı 
ve parselinde bina bazında dönüşüm olarak algılanmamalı. Ayrıca devlet 
ve yerel yönetimler daha etkili ve yönlendirici rol oynamalı.” diye konuştu.
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