
Tarihi dokusu, Arasta’sı ve bir-
çok alt yerleşim merkezi ile Eski 
Muğla’da, satılık piyasasına kı-

yasla miras yoluyla intikalin daha yo-
ğun olduğu görülüyor. Kiracı profili 
ise, düşük bütçeden yüksek bütçeye 
uzanan daha geniş bir kesimi kapsıyor. 

Cumhuriyet sonrası gelişen Emirbeya-
zıt, Muslihittin ve Orhaniye mahallele-
rinden oluşan Yeni Muğla ise, memur 
nüfusun yoğun olduğu bir alan; birçok 
resmi daire ve kamu kurumuna yakın-
lığı ile tercih ediliyor.

Kentin dışına taşan Kötekli bölgesi bir 
üniversite yerleşkesi olarak kendi eko-
nomisiyle sınırlı iken, Ortaköy, Yeni-
köy, Yaraş gibi imar koşullarının daha 
az sınırlayıcı olduğu bölgelerde yüksek 
gelir sahibi kesimlerin yaptırdıkları ko-
nutlar yoğunlukta. 

Bölgenin Asar, Yılanlı ve Hamursuz 
Dağları, Karamuğla Deresi gibi doğal 

eşikleri, imara açılacak alanların yeter-
sizliği ve bazı bölgelerdeki koruma uy-
gulamaları imar faaliyetlerini düşüren 
ve özellikle kiraları yapının niteliğine 
bakılmaksızın yükselten etkenler ola-
rak öne çıkıyor.

Emlak ofislerinin büyük bölümü, 1992 
yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi’nin bölgeye gelişinin ardından 
Kötekli’deki dönüşümün iyi planlana-
madığı ve Muğla Ovası ile çevresinin 
korunması gerektiği görüşünü paylaşı-
yor. 500 hektardan daha büyük olan ve 
ÖPA (Özel Proje Alanı) olarak korunan 
ovadaki bazı küçük bölgeler için imar 
planlarının çalışıldığını öğreniyoruz. 
Ovada mevcut bir tarım üretimi olma-
dığından bu bölgede düşük yoğunluklu, 
“hava alan” bahçeli konutların planlan-
masının mümkün olduğunu düşünen 
de, ovanın imara açılması yerine TOKİ 
yerleşim bölgesine yeni konutların ek-
lenmesini öneren de var. Konut - işyeri 
dağılımı sorulduğunda %70’e %30 gibi 

bir oranla bölgenin konut ağırlıklı ol-
duğunu belirten emlak ofisleri, Eski 
Sanayi Bölgesi’nin dönüşümü ile yeni 
bir tali ticaret aksı oluşabileceğini ve 
işyeri lokasyonlarının kentin güneyi ve 
güney-batısına kayacağını düşünüyor.
Emlak ofisleri, Cumhuriyet Meydanı’n-
dan itibaren Eski Muğla’ya doğru trafi-
ğin tek yönde akışı ve traktör vb. araç-
ların da trafiğe katılımıyla meydana 
gelen sıkışıklık gibi sebeplerin emlak 
piyasasını ciddi biçimde etkilemediği; 
ama yaya ve araç trafiğinin daha oran-
tılı olması gerektiği görüşünde.

Eski Muğla’da özellikle Saburhane böl-
gesinin yıllarca gündeminde bulunan 
“yenileme, ıslah” çalışmalarının hayata 
geçirilmesini gerçekçi bulmayan emlak 
ofisleri, sit alanının korunması ve araç-
sızlaştırılması gerektiğini belirtiyor.

Menteşe, merkezi kadar çeperdeki yer-
leşimlerinin de nüfus bakımından yo-
ğun olduğu bir ilçe. [//devamı, sayfa 5’te.
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Asansör ve Yürüyen Merdivenler:
Alışveriş Merkezlerinde  

Düşey Taşıma Sistemleri
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Su Yalıtım Çözümleri:
Su Yalıtımında Sık Sorulan Sorular

Aydınlatma:
Yeni Işıklar: Mekânlarda Yepyeni Algılar
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PNR.İstanbul 
Etkinlikleri Nisan’da 

Başlıyor!

Proje:  
Kayıklar Apartmanı

Yapı Ürünleri

Köşe Yazarları
Vergi, tüketici hakları, 

gayrimenkul değerleme, 
marka iletişimi, güvenlik, 

sağlık, mimarlık konularında 
uzmanlardan köşe yazıları

10
Tasarım ödüllü ve  

yenilikçi yapı ürünleri  
detaylı künyeleriyle2

Ceneviz 
Gayrimenkul 
Yatırım A.Ş. 
tarafından 
hayata geçirilen 
ŞANALarc 
tasarımı Kayıklar 
Apartmanı 
sakin bir sokakta 
konumlanıyor.

“Tasarım Merkezi” 

HOM Design 
Center Açıldı
Skyland İstanbul karma projesinin içinde yer alan 

HOM Design Center, Türkiye’nin ve dünyanın önde 
gelen mobilya ve dekorasyon markalarını  

tek çatı altında topluyor. Tasarımcılar için iç 
mekân dekorasyonuna dair aradıkları tüm ürünleri 

bulabilecekleri bir AVM’den öte bir “Tasarım 
Merkezi” olmayı amaçlayan HOM Design 

Center’da mağazaların yanı sıra tasarımcı, mimar 
ve sanatçılara ait çalışmaların sergileneceği ve 

çeşitli etkinliklere evsahipliği yapacak mekânlar 
da bulunuyor. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Eroğlu’na projenin yatırım ve 

gelişim sürecini, MetexStudio KARE ortakları Sinan 
Kafadar ve Yalın Çağatay’a tasarım kararlarını 

ve HOM Design Center’da mağazası bulunan 
firmalara kullanıcı deneyimlerini sorduk.

Skyland karma projesine alışılagelmiş 
bir AVM yerine “tasarım merkezi” dâhil 
etme fikri nasıl ortaya çıktı?
Nurettin Eroğlu (Eroğlu Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı) | Bildiğiniz gibi, 
Eroğlu Yapı olarak 10 yılı aşkın süredir 
toplumun ihtiyaç ve beklentilerini göz 
önüne alarak kaliteli bir yaşam kültürü 
oluşturmaya yönelik çözümler gelişti-
riyoruz. Bu doğrultuda sadece konut ve 
AVM değil, karma projeler ve konsept 
AVM’ler ile modern bir kent ve kültür 
yaşantısı tasarlıyor, öncü projeler hayata 
geçiriyoruz. 

İkonik tasarımıyla İstanbul’un benzer-
siz mimari yapıları arasında yerini ala-
cak karma projemiz Skyland İstanbul 
gibi bünyesindeki alışveriş merkezi-
nin de benzersiz olmasını istedik. Her 
gün bir yenisi açılan alışveriş merkez-
lerinin aksine Türkiye’de yapılmamışı 
fark edip, ev ve ofis tasarımı konsep-
tine odaklandık. Özel konseptli alışve-
riş merkezlerinin sundukları kolaylık 
sayesinde yükselen yeni değer olduğu 
gerçeğini de göz önünde bulundura-
rak, kısa sürede çalışmalarımıza hız 
kazandırdık. Nihayetinde ev ve ofis ta-
sarımı konseptine odaklanarak Türki-
ye’nin en büyük tasarım AVM’si HOM 
Design Center’ı hayata geçirdik. 

Ziyaretçilerimiz ev ve ofis dekorasyonu 
için gereken her şeyi HOM Design Cen-
ter’da bulabiliyor. İsmimiz de buradan 
geliyor zira HOM, “HOME OFFICE and 
MORE”un kısaltması. Mobilyadan beyaz 

eşya ve elektroniğe, yer döşemesinden 
perdeye, aydınlatmadan aksesuara tarz 
sahibi olmak isteyen herkes HOM De-
sign Center’da buluşuyor. Skyland İs-
tanbul projemizin sakinleri ise konut ve 
ofislerini HOM Design Center’dan deko-
re etmenin konfor ve keyfini yaşayacak. 

Son yıllarda hem yurt içinde hem de 
yurt dışında gayrimenkul sektöründe 
alternatif yatırım araçları gündemde. 
Konut, ofis gibi projelere yaşlı evleri, 
öğrenci otelleri gibi projeler eklendi. 
Özelleşmiş bir AVM de bu anlamda alış-
kın olmadığımız bir gayrimenkul aracı. 
Yurt dışında veya Türkiye’de benzer ör-
nekler var mı? 
NE | Dünyada benzer konseptler elbet-
te mevcut. Ancak biz, tasarım denildi-
ğinde ilk akla gelen yerlerden biri olma 
hedefiyle yola çıktığımız HOM Design 
Center’ı, yurt içinde ve yurt dışında ben-
zerlerinden farklı bir tasarım merkezi 
olarak konumlandırıyoruz.
 
Bu AVM’nin, karma AVM’den konsept 
AVM’ye geçişin bir simgesi olmakla bir-
likte sadece Türk tüketici için değil Tür-
kiye’ye alışverişe gelen yabancı turist 
için de önemli bir çekim merkezi haline 
geleceği muhakkak. Öte yandan yabancı 
turist ilgisinin ileride HOM Design Cen-
ter’ı yerli dekorasyon ve tasarım mar-
kalarının ihracat üssü yapacağını ön-
görüyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren 
markalar ise HOM Design Center saye-
sinde kazançlı bir ticaret platformuna 
kavuşmuş oldu. [//devamı, sayfa 6’da.

Bir Uzak Lens Diyarı
Menteşe’de Güncel Emlak

Piyasası
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Muğla’nın merkez ilçesi olan Menteşe’nin geçmişi Merkez 

ve Karabağlar Yaylası arasında süregelen “göç” ile tanımlanırken, günümüz koşullarında 
kent ve yapılı çevresi ne tür refleksler ile yorumlanıyor? Muğla’nın Fethiye, Marmaris, 

Bodrum, Datça gibi ilçelerinin kıyıları cazibe merkezi haline gelirken, uzakta bir merkez olan 
Menteşe’de kentin gelişimini ve güncel emlak piyasasını etkileyen faktörleri araştırdık. Bölgede 

konumlanan farklı profildeki emlak ofislerinden görüş aldık.*

Menteşe, Muğla, 2019. Fotoğraf: Sunay Paşaoğlu
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Tapu Harcı Matrahı Nasıl Belirlenmeli?

bi_özet gayrimenkul’ün Temmuz-Eylül 2017 
tarihli 2. sayısında yer alan “Çuvaldız” başlıklı makalemde* 

2017 yılı ilk çeyrek itibarıyla tahakkuk eden Tapu Harç verile-
rinden yaptığım analize yer vermiş ve Tapu Harcı’nın gerçek 
değerden beyanının etikle alakasını vurgulamaya çalışmıştım. 

Sanırım herkes kabul eder ki vergilendirmede en adaletli 
yöntem beyana dayanan yöntemdir. Kazancını, gelirini, alım 
satım değerini doğru beyan etmek de vatandaşlık ödevi olma-
nın yanında ve daha da önemlisi “vicdani” bir zorunluluktur. 
Bu vicdani kararın ekonomik durum, vergi adaletsizliği, oran 
yüksekliği vb. pek çok sebeple her zaman doğru olarak verile-
memesi de mümkündür. Bu beyanın doğruluğunun denetim 
ve tespitini tüm vatandaşlar adına yapmak da devletin göre-
vidir.

Hepimizin bildiği gibi gayrimenkul alım-satım işlemleri ilgili 
gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere 
gerçek alım satım bedeli üzerinden alıcı ve satıcı için ayrı ayrı 
%2 oranında (Mart 2019 sonuna kadar konut ve işyerine ilişkin 
işlemlerde alıcı ve satıcı için ayrı ayrı %1,5 oranında) Tapu Har-
cı’na tabidir. Tapu Harcı’nda esas, alıcı ve satıcının beyanıdır. 
Beyan edilen gerçek alım satım değeri, ilgili gayrimenkulün 
Emlak Vergisi değerinden düşük ise Tapu Harcı’nın hesaplan-
masında daha yüksek değer olan Emlak Vergisi değeri kulla-
nılır. 

Yukarıda da söylediğim gibi en doğru sistem olan beyana da-
yalı vergi tarhiyatında vicdanların doğru hareket etmesini 
sağlamak için yasalarda asgari beyan değerleri ya da matrah 
belirleme usulleri belirlemek de vergi güvenliğini sağlamanın 
yollarından biridir. Tapu harcında bu sınır Emlak Vergisi de-
ğeri olarak belirlenmiştir. Ancak Emlak Vergisi değerlerinin 
çoğu zaman çeşitli sebeplerle gerçek durumu yansıtmaması ve 
güncelliğini yitirmesi, başka bir ifade ile gerçek değerin altın-
da kalması nedeniyle gayrimenkul alım satımında ana hesap-
lama yöntemi olarak gerçek değerden düşük bu değerin kulla-
nılageldiği de bilinmektedir. 

İdare bu önemli soruna çözüm için yıllardır çalışmakta, kafa 
yormaktadır. 5 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün amaçları arasına “toplu değerleme faaliyet-
lerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi; Genel Müdürlük’ün görev 
ve yetkileri arasına da “Taşınmazların toplu değerleme yöntemle-
riyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve 
değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak” gö-
revi eklenmiştir. Aynı Kararname ile Genel Müdürlük içinde; 

• Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini be-
lirlemek, 

• Değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer harita-
larının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak, 

• Gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kul-
lanılmak üzere tekil değerleme yaptırmak veya talep et-
mek, 

• Toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmaları yürüt-
mek, toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen 
verilere dayanarak istatistikler ve raporlar yayımlamak, 

• Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili 
ihtiyaç analizleri ile uluslararası gelişmeler ve iyi uygula-
maların takibini yapmak,

• Verilen görev ve yetkilerin yürütülmesine ilişkin usul ve 
esasları belirlemek ile

görevlendirilmiş bir “Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” 
kurulmuştur. 

Bu düzenlemelerden sonra söylenen ve anlaşılan o ki Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye’deki gayrimenkullerle il-
gili değerleri tespit ve ilan edecek. Tapu Harcı matrahının da 
bu değerler üzerinden beyan edilip hesaplanacağı konusunda 
beklentilerin olduğu bilinmekle birlikte, böyle bir düzenleme 
için Harçlar Kanunu’nda ve ekli 4 sayılı tarifede değişiklik ya-
pılması gerekmektedir. 

Bu aşamada belki şu soruyu sormakta da yarar olabilir: Bir mes-
lek olarak gayrimenkul değerleme uzmanlığı mevzuatımızda 
Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş ve evren-
sel nitelikte değerleme işlemi, kuruldan yetki almış değerleme 
uzmanları tarafından yerine getirilmekte iken kamunun bir 
başka kurumunun değer belirleme işlemine soyunması ve be-
lirlenen bu değerin vergi işlemlerinde de kullanılması mevcut 
durumdan ne farklılık yaratacaktır sizce? Mevcut durumda da 
Emlak Vergisi için kamu eliyle bir değerleme yapılmaktadır. 
Yeni yöntem, dinamik, güncel, hareketli bir değerleme yap(a)
mayacaksa (ki kamunun böyle bir değerleme için zaman ve 
maddi kaynak ayırması mümkün/anlamlı mıdır tartışılabilir) 
şu andakinden daha iyi olsa bile kamu eliyle yapılmış bir de-
ğerleme yerine ihtiyaç doğduğunda lisanslı uzmanlarca yapıla-
cak değerlemeler ve kamunun söz konusu değerleri kullanarak 
oluşturacağı güncel bir değer haritası daha anlamlı ve doğru 
olmaz mı?

Hep söylediğim gibi vicdanların doğru çalışmasını sağlamak 
için alım satım işlemlerindeki yüksek Tapu Harcı oranı aşağı-
ya çekilmeli ve her bir alım satım işlemi için lisanslı değerleme 
uzmanları tarafından işlem anında yapılacak ve gerçek değe-
ri tespit edecek değerleme raporlarında belirlenecek değerler 
esas alınmalıdır. Bana göre bu yolla tekrar düzeltmeye gerek 
kalmayacak bir sistem getirilmiş olur. Hem işlem hem de de-
ğerleme tarafında yapılacak iyi denetimle de vergi kayıp ve ka-
çağı minimuma indirilmiş olur diye düşünüyorum. l

* https://biozetgayrimenkul.com/2017/07/02/cuvaldiz/

Ersun Bayraktaroğlu, YMM, Gayrimenkul 
Sektör Lideri, PwC Türkiye, 
ersun.bayraktaroglu@pwc.com

3. İnşaat Yönetimi Zirvesi 
13 Nisan’da!

İstanbul Proje Yönetim Derneği’nin (İPYD) bu sene 
3. kez düzenlediği İnşaat Yönetimi Zirvesi, 13 Nisan 

2019 Cumartesi günü Dinamikler 2019 Kongresi 
kapsamında Hilton Kozyatağı İstanbul Hotel’de 

gerçekleşecek.

Bu sene 20. kez düzenlenecek olan Dinamikler Kongresi’nin ardından gerçek-
leştirilecek Dinamik İnşaat Yönetimi Zirvesi, dijitalleşme ile inşaat sektöründe 
gitgide artan teknoloji kullanımını ve yeni metodolojileri ele almayı, bu tekno-
lojik dönüşüme sektörün nasıl hazırlanabileceğini konuşmayı amaçlıyor.

İnşaatta dijitalleşme, BIM, yapay zekâ, coğrafi konum, büyük veri, veri gör-
selleştirme ve raporlama, modüler inşaat, yalın inşaat yönetimi gibi çalışma 
biçimlerini değiştiren yönelimlerin konu edileceği Zirve, bu alanlarda akade-
miden ve sektörden yerli ve yabancı konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek.

İnşaat sektöründeki gelişmeleri takip eden, bu konuda neler yapılması gerek-
tiğini sorgulayan, yeni teknoloji ve metodolojiler hakkında uzman görüşlerini 
dinlemek isteyen tüm katılımcılara açık olan Zirve’ye başvurmak için web site-
sindeki katılım formunun doldurulması gerekiyor. l 

www.dinamikler.org/insaat.asp

Güçlü kültürel ve coğrafi bağlamıy-
la İstanbul’u merkez alarak Anado-
lu’dan Avrupa’ya ve dünyaya yayılan  
PNR.İstanbul; ikili iş görüşmelerin-
den oluşan “Face to Face”, gündemde-
ki konuları odağına alarak tartışmaya 
açan “Focus”, yeni pazar olanaklarının 
konuşulduğu “Forum”, iş deneyimleri-
nin aktarıldığı “Exchange” ve kapsamlı 
raporlardan oluşan “Research” gibi alt 
programlarıyla deneyime ve araştırma-
ya dayalı bilgi üretimini ve bu bilgilerin 
en hızlı, en etkili şekilde profesyoneller-
le paylaşılmasını hedefliyor.

PNR.İstanbul platformunun ilk etkin-
liği PNR.İstanbul Exchange, “New” 
başlığıyla 3 Nisan 2019, Çarşamba 
günü 17:30-20:30 saatleri arasında 
SALT Galata-Oditoryum’da gerçekle-
şecek. Küresel ölçekte tanınmış mi-
marlar David Gianotten ve Melike 
Altınışık gelişen teknolojilerin yapı 
dünyasını nasıl değiştirdiğine, sınır-
lara bağımlı kalmayan mimarlık prati-
ğinin yükselen pazarlarına dair “yeni” 
deneyimlerini paylaşacak. OMA’nın 
organizasyonel ve finansal yönetimi, 
iş ve pazar geliştirme stratejilerinden 
sorumlu yöneticisi Gianotten; Asya, 
Avustralya ve Avrupa’da devam eden 

mimari ve kentsel tasarım projelerini; 
Altınışık ise robotların üreteceği, dün-
yanın ilk Robot Bilimi Müzesi projesi-
ni anlatacak. 

PNR.İstanbul kapsamında 26 Nisan’da 
İstanbul Deniz Müzesi’nde “Face to 
Face” görüşmeleri ve Saffet Beki-
roğlu’nun deneyimlerini aktaracağı  
“Exchange II” gerçekleşecek. PNR.
İstanbul 26-27 Nisan tarihlerinde dü-
zenlenecek Sancaklar Camisi ve Be-
yazıt Kütüphanesi ziyaretini de içeren 
İstanbul gezisi “Explore” ile devam 
edecek. l

www.pnristanbul.com

PNR.İstanbul’un  
ilk Etkinliği 

“Exchange: New” 
David Gianotten ve Melike 

Altınışık’ı Ağırlıyor!
Yapı sektörüne yönelik profesyonel iletişim ağı 
ve araştırma platformu PNR.İstanbul, Binat 

İletişim&Danışmanlık ve Yapı Medya İletişim’in ortak 
projesi olarak hayata geçirildi.
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İnsanlar doğal olarak değişime hazırdır. Hücrelerimiz 
hayatta kalmaya, bulunduğu ortama uyum sağlamaya 

kodlanmıştır. Dünyada her şey hızlanarak değişirken artık 
atacağımız her adımın bir öncekine benzemeyeceğini 
öngörmemiz lazım. İş yapma şekillerimiz, yaşama şeklimiz, 
içinde yaşadığımız binalar, mobilyalar, alışkanlıklar hızla 
değişiyor ve bizim buna uyum sağlamamız gerekiyor. 

Dünyada yaşanan ekonomik kriz, içinde bulunduğumuz zor 
günler ancak bugünlere özel yeni çözüm modelleriyle ayakta 
kalacağımızın mesajını veriyor bize. 

Artık sınırları kaldırıyoruz ve yeni pazarlar, yeni iş imkânları 
arıyoruz. Sınırları kaldırınca fırsatlar büyüyor; seçenekler 
ve beraberinde rekabet artıyor. Yakın zamana kadar yurt dı-
şında ya da şehir dışında iş yapmak için fiziksel olarak oraya 
gitmemiz gerekirken, şu anda masa başında oturarak dünya-
nın her yerinde iş yapma imkânımız var. Herkes her ülkede 
gayrimenkul alabilir, satabilir, projelerini hayata geçirebilir: 
Küreselleşmeyi yaşıyoruz.

İlk olarak durma noktasına gelen inşaatlara bakalım. 
İnşaatı süren veya tamamlanmış gayrimenkul stok fazlamız 
bugünkü kriz ortamında eritilecek gibi değil. Üstelik sektö-
rün devamlılığı için yeni üretimlerin başlaması da gerekiyor, 
milyonlarca bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmeyi 
bekliyor. Böyle bir tabloda sektör çok acil çözümler üretmek 
zorunda. Pek çok gayrimenkul şirketi yeni hedef kitle yarattı: 
“gurbetçiler ve yabancılar”. Bu yönde pazarlama faaliyetleri 
yapılırken, yasal koşullar da sağlamlaştırılıyor. Örneğin ya-
bancılara konut satışında değerleme zorunluluğu getirildi. 
Bu, sektörde güven inşa edilmesi için önemli bir adım. Ya-
bancılara verilen vatandaşlık hakkı da, satışların artması ve 
sektörün krizden çıkması için üretilen çözümlerden biri. 
Yasal düzenlemelerin de hızla yürürlüğe girmesi, vergi, harç, 
KDV indirimleri gibi cazip çözümler gayrimenkul alıcısı-
nı teşvik edecek şekilde arka arkaya geliyor. Emlak Bankası 
tekrar hayata geçiriliyor; burada da sektörün ve hükümetin 
ortak akıl oluşturması sonucu üretilen hızlı çözümleri görü-
yoruz. Hükümet çözümleri yasal zemine oturtarak aynı za-
manda güven de inşa etmeye çalışıyor.

İkinci bakacağımız alan da, duran büyük projeler yüzünden 
etkilenen mimarlık ofisleri ve onlara hizmet ve malzeme sağ-
layan tedarikçiler. Belli bir hacimde iş üretmek için organize 
olmuş mimarlık ofisleri, duran veya yavaşlayan büyük inşaat-
lar için kurdukları ekipleri ile yeni koşullarda yurt dışındaki 
iş olanaklarını takip etmeye başlıyorlar. Malzeme ve hizmet 
üreticileri için de aynı çözüm geçerli. Özellikle döviz kurla-
rındaki artışlar nedeniyle yerli üretimle yurt dışına açıldığı-
mızda rekabet şansımız oldukça büyük. Tüm bu uluslararası 
üretimler, rekabet için kaliteyi belli bir standartta tutmamızı 
da sağlıyor. 

Gazetemizin her 3 aylık periyodunda, son 3 ayda ne oldu 
diye durup geriye baktığımızda yeni yönetmelikler, yeni 
uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hem sektör hem de hükümet 
bu konuda gerçekten çok hızlı çözüm üretebiliyor. Biz de 
yayın ve iletişim alanında aynı hızda ilerlemeliyiz. İletişim 
şekillerimiz de bu yönde değişmeli. Sınırları ortadan kaldıran, 
dünyayı tek bir pazar olarak ele alan ve merkezi İstanbul 
olan yeni bir iletişim kanalımız hayata geçiyor: “PNR.İstan-
bul”. Bu aynı zamanda sektör için dinamik bir iletişim ağı ve 
araştırma platformu. Amacı yeni pazarları en doğru ve hızlı 
şekilde bulmak, bilenlerin deneyimlerinden faydalanmak, 
bilgiyi iyi ve doğru üretim için paylaşmak. PNR.İstanbul, Bi-
nat İletişim ve Yapı Medya İletişim’in ortak çalışması olarak 
organize ediliyor. İlk etkinliğimiz 3 Nisan’da SALT Galata’da 
gerçekleşecek. İnşaatta “yeni”, pazar olanakları ve teknolojik 
imkânlar üzerinden konuşulacak. OMA’nın ortaklarından 
David Gianotten dünyadaki yenilikleri anlatırken, Melike Al-
tınışık Güney Kore’de projelendireceği Robotik Müzesi’nin 
robotlarla nasıl inşa edileceğini anlatacak. Aslında dünyanın 
gözü belki de en yeni olduğu için bu projedeyken, detaylı bir 
tanıtımını da bu etkinlikte dünyaya yapmış olacağız. 26-27 
Nisan’da ise dünyanın pek çok farklı yerinden mimarlar ve 
malzeme üreticileri PNR.İstanbul çatısı altında buluşacak. 
26 Nisan’da Saffet Bekiroğlu dünyanın farklı yerlerindeki 
proje deneyimlerini aktaracak. Bu etkinliklere değişime ha-
zır olan, dünya genelinde sektörde neler olduğunu izlemek 
isteyen herkes davetli.

PNR.İstanbul, tam da ihtiyaç olduğu noktada yeni pazarlara 
açılmak isteyen tüm profesyonelleri çatısı altında toplayarak 
dinamik bir ağ oluşturuyor. Bu ağda deneyimler, bilgiler pay-
laşılarak daha güçlü, daha dinamik hareket etmek mümkün 
olacak. Yapı sektörü profesyonellerini bu paylaşımlar için 
PNR.İstanbul’a katılmaya çağırıyoruz. PNR.İstanbul’un ya-
yın ve duyuruları, değişimi güncel olarak takip etmek isteyen 
herkese açık olacak. l

Banu Binat, Yüksek Mimar,
Binat İletişim&Danışmanlık
banu@binatdanismanlik.com

Değişime Uyum Sağlamak!Konutlar Mezar Olmasın…

Büyük bir acı yaşadık: Sekiz katlı yapılmış, sonra üzerine üç 
kat daha eklenmiş bir bina çöküntüsünün altında yitip gi-

denlerin acısını… İnşaat kalitesizmiş, deniz kumuyla yapılmış! Durduk yerde pence-
reler kırılıyormuş! Dahası var: Sonradan eklenen üç kaçak kat imar affı ile yasal hale 
getirilmiş; kâğıt üzerinde sağlam yapı olarak tescillenmiş (yapılan hesaplara uyma-
yarak üzerindeki yük arttırılmış)! Dahası da var: Giriş katındaki kolonlar kesilmiş, 
ara duvarlar yıkılmış, dükkân genişletilmiş!

Aklımıza gelen binlerce deli soru: Binada oturanlar bunları biliyor muydu? Bildikleri 
halde mi bu binada oturmaya devam ediyorlardı? İnşaat müteahhidi çimento yerine 
kum kullanmanın riskli olduğunun bilincinde miydi? Ya hesap kitap yapan mühen-
disler neredeydi? Giriş katın kolonlarını kesen, ara duvarları yıktıranların akılları 
başlarında mıydı? Ya üç kaçak kata izin veren yerel yönetimler, cinayete göz yumarak 
“imar affı” veren yetkililer? “Geliyorum” diye haber verirken çöküntü, binada yaşa-
yanlar/bina yöneticileri bu kadar kayıtsız ve sorumsuz muydular?

Yaşanan/yaşanılacak acılardan daha kötüsü cevaplar: En başta kanunsuzluk; kara 
cehalet, ahlaksızlık, vicdansızlık, vurdumduymazlık, ilgisizlik, sorumsuzluk ve po-
pülizm. Yasa yapıcıları/uygulayıcıları ve yapıcılar, satıcılar, alıcılar; zincirin her bir 
halkası sorunlu ve sorumlu! 

Oysa insan yaşamı; sağlığı ve güvenliği, her şeyden önemli. Güçlü devletler, geliş-
miş/uygar ülkeler, başarılı yönetimler; insan yaşamına değer veren, bireylerin sağlık, 
güven, huzur, rahat içinde yaşamaları için her tür politika oluşturmayı, uygulamayı 
gerçekleştirebilen yöneticilere sahip devletlerdir. Ülkemizde de artık tüm politika-
larda odağa “bireyin güvenliği, sağlığı, huzuru” temel alınmalıdır! Milletçe acılar ya-
şıyoruz, ne yediklerimize/içtiklerimize ne oturduğumuz binalara ne de yaşadığımız 
ortamlara güvenimiz kalmadı!

Bu bağlamda, “bina sağlamlığı” ülkemizde en temel ve öncelikli konu olarak ele alın-
malı ve ülke çapında bu konuda çok ciddi bir araştırma faaliyeti başlatılmalıdır, diye 
düşünmekteyim.

Ülkemizde çok sayıda güvensiz konut bulunmakta: Kaçak yapılar/katlar, çatlamış 
duvarlar, kara cehaletin elinde yapılmış, mühendissiz, kolonu kesilmiş, ara duvarları 
yıkılmış, affa uğramış depremi bile beklemeden yıkılacak binlerce bina var. Bu kap-
samda güvenli/sağlam yapılaşmanın zorunlu olduğu açıkça görülmektedir.

İnsan yaşamını birinci derecede ilgilendiren bu konuda, özellikle ülkemizde ilk 
yapılacaklar arasında “yasal düzenlemelerin günün bilimsel kurallarına göre yeniden 
ele alınması/yasaların uygulanabilirliğinin mutlaka sağlanabilmesi ve güçlü denetim/
yaptırım mekanizmalarının oluşturulabilmesi” ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

Bilimsel verilerle yapım yerlerinin belirlenmesi, planlanması ve yapım ruhsatları-
nın yalnızca ehliyet/liyakat sahibi vicdanlı, ahlaklı, gerekli bilimsel donanıma sahip 
kişilere verilmesi, yapımda kullanılacak tüm malzemelerin standartlara uygunluğu 
mutlaka sağlanmalıdır. Standart dışı yapı malzemesi üretimine, piyasaya arzına ve 
kullanımına asla izin verilmemelidir.

Kaçak yapı, kaçak kat vb. güvenlik tehdidi arz eden hiçbir yapıda “af” söz konusu 
olmamalıdır. Hiçbir cinayeti “af” meşrulaştıramaz ve bu konuda popülizme asla izin 
verilmemelidir. Bu yola başvuranlara, izin veren/göz yuman ilgili ve yetkililere en 
ağır maddi/manevi cezalar verecek düzenlemeler kısa sürede hayata geçirilmelidir.

Yapı zincirinin son halkası olan “Alıcılar” bugüne kadar en ihmal edilmiş konudur! 
Bu nedenledir ki evine “bulaşık makinesi” alan bir tüketici “Güvenli midir, ne kadar 
enerji harcamaktadır, garantisi ne kadardır, ne kadar sağlam” sorularını sorduğu 
kadar belki de tüm yaşamı boyunca bir kez satın alabileceği/oturacağı konutunu, bu 
soruları sormadan/sorgulamadan alabilmektedir.

Yalnızca fiyat odaklı, çevre odaklı veya iç tefrişat odaklı alım gündemde olup “güvenlik 
veya sağlamlık” hemen hemen hiç sorgulanmamaktadır. Bina zemininin kum veya dol-
gu alan olup olmadığı, binanın temel drenaj sisteminin olup olmadığı, bina sağlamlığı, 
binanın ruhsatlı ve standartlara göre projelendirilmiş olup olmadığı, binanın uzman 
teknik personele sahip/konusunda deneyimli firmalar tarafından yapılıp yapılmadığı, 
binanın temeli ve taşıyıcı sisteminin “onaylı projelerine” göre yapılıp yapılmadığı, yapı 
malzemelerinin standartlara uygunluğu, enerji verimliliği(!) vb. hiç sorgulanmamak-
tadır. Böyle bir kültür geliştirilmemiştir. Beyaz eşya satın alan alıcıya “kullanım kılavu-
zu, ürün kimliği, garanti belgesi” vermek zorunlu olduğu halde “konut” alan tüketiciye 
bu bilgileri içeren bir belge verilmesi hiç düşünülmemiş, gündeme getirilmemiş ve ne 
tüketiciler ne de ilgili örgütler -bildiğim kadarıyla- böyle bir istekte bulunmamışlardır.

Alıcılar; yapıcı firma adı/vergi numarası/adresi, binanın yapısal özellikleri, yapı mal-
zemelerinin standardı, izolasyon durumu, kullanım ömrü ve uyarıları içine alan her 
tür bilgiden uzak bırakılmıştır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün “Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun” kapsamında konuyu ele almasında büyük yararlar olacaktır). Bina güvenliği/
sağlamlığı ile ilgili şikayetler çok hızlı değerlendirilmeli; ihmal eden ilgili ve yetki-
lilere ağır, caydırıcı maddi/manevi cezalar verecek mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Bu bağlamda; biz alıcılara artık oturduğumuz binaların sağlamlığı, standartlara uy-
gunluğu, depreme dayanıklılığı konusunda bir “yapı belgesi” verilmesinin zamanı 
geldiğini biliyor ve bekliyoruz. Ve biz konut alıcıları (tüketiciler) imar affı istemi-
yoruz; kaçak inşaatlara/kaçak katlara “dur” denilmesini bekliyoruz. Yapım işinin 
“diplomalı”lara verilmesi gerektiğini ve popülist politika uygulamalarına karşı oldu-
ğumuzu söylüyor, yeni acılar yaşamak istemiyoruz! l

Engin Başaran, Tüketici Uzmanı, Onursal Başkan,
Tüketiciler Derneği (TÜDER), engin4basaran@gmail.com

Sayı 7, Mart-Mayıs 2019

Gayrimenkul sektörünün özeti

www.biozetgayrimenkul.com

Yayın Yönetmeni:  
Banu Binat
Yayın Koordinatörü: 
Neslihan İmamoğlu
Yazı İşleri: K. Bilge Erdem, 
Sibel Senyücel
editor@bi-ozet.com

Tasarım&Uygulama:  
Gül Dönmez
Baskı:  
Dünya Süper Veb  
Ofset A.Ş. 
100. Yıl Mahallesi 34204 
Bağcılar/İstanbul

Reklam&İletişim:
Müşteri İlişkileri Yönetmeni:  
Teoman Coşkun
Müşteri Temsilcisi:  
Ayşegül Tuğtepe

info@binatdanismanlik.com

Bu gazete Binat İletişim & Danışmanlık tarafından 3 ayda bir yayınlanır.

Binat İletişim & Danışmanlık
Barbaros Bulvarı, Dörtyüzlü Çeşme Sok. No:2 
Güneş Apt. K:6 D:7 34353 Beşiktaş/İstanbul 
Tel: 0 212 259 90 79 
www.binatdanismanlik.com



bi_özet gayrimenkul, Mart-Mayıs 20194 // Gayrimenkul sektörünün özeti

Mimarlığı Yatay mı Alırsınız, Dikey mi?

Öncelikle belirteyim: “Yatay mimarlık” bir mimarlık te-
rimi değildir. Ne üniversitede ne de otuz yıllık meslek yaşamımda 

bu terime rastlamadım. Politikacılardan duyana kadar…

Mimarlar ve kent plancıları, kent toprağını en “iyi” biçimde kullan-
mayı ve kendilerine emanet edilen toprak parçasını, aldıklarından 
daha “iyi” bir durumda teslim etmeyi amaçlarlar. Burada “iyi”, kent-
liler için iyi, kullanıcılar için iyi, yatırımcılar için iyi, çevre için iyi, ya-
şam kalitesi için iyi demektir. Bütün bu unsurları doğru bir bileşkede 
buluşturmak için mimar, hem binanın içinde hem de arsa ölçeğinde 
kullanıcıların yaşamını zenginleştirmeye çabalar. Bu çabanın içinde 
binanın yatay ya da dikey olmasının bir önemi yoktur. Önemli olan; 
kullanıcılara ve kentlilere çağdaş yaşam kalitesi sağlanması, çevreye 
uyum, kaynakların verimli kullanılmasıdır. 

Öte yandan, binanın hem arsa üzerindeki taban alanı hem de 
yüksekliği, yani “yoğunluk”, kentlilerin yaşam kalitesini doğrudan 
etkiler. Binaların yalnızca yüksekliği değil; arsa üzerinde kapladıkları 
taban alanının büyüklüğü de aynı derecede yoğunluk yaratır. Fazla 
yoğun kentler yaşanmaz hale gelir. Özetle, binaları yükselterek 
artıracağınız inşaat alanlarını, bu kez de tabana yayarak kullanmak, 
kentlerde daha da kötü sonuçlara yol açar. Arsaların büyük bölümü 
bina ile kaplanacağından yayalar için nefes alacak alan kalmaz.

Bir an için hem taban alanını daha az kullanacağımızı hem de binaları 
yükseltmekten kaçınacağımızı varsayalım. Böylelikle, kentlerde bah-
çeli, yeşili bol, üstelik de alçak binalar olacağını düşünebiliriz. Ancak 
bu kez de ister istemez kentlerin alanı büyüyecektir. Yayılan kentle-
rin yüz ölçümü artacak, bu kentlerde ulaşım zorlanacaktır. Kentin bir 
ucundan diğerine ulaşmak verimsiz hale gelecektir. Motorlu araçların 
neden olacağı hava kirliliği de cabası. İstanbul’un bugünkü sınırları 
içinde dahi bu azman kentin sorunlarıyla baş edemezken, sınırları 
genişleyen kentle birlikte sorunlar katlanarak artacaktır. Oysa çevreci 
ve akıllı kentler daha az enerjiyi daha verimli kullanmayı amaçlıyorlar. 
Kentlilerin yaşam kalitesini geliştirmeye çalışıp ömürlerinin yollarda 
tükenmesini önlemeye gayret ediyorlar. 

Kentleri yaşanabilir kılmanın çaresi yoğunluğun azaltılmasıdır. Dün-
ya Sağlık Örgütü, sağlıklı kentler için kişi başına 9 m2 yeşil alanı ön-
görüyor. Oysa İstanbul’da kullanılabilir yeşil alan kişi başına 1,2 m2. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 9 m2/kişi yeşil alan hedefi, yaklaşık 1,5 em-
sale* karşılık geliyor. Yani yapı alanı, arsa alanının 1,5 mislinden fazla 
olmamalı. Kentlerimiz bu oranın çok çok gerisinde. 

Dolayısıyla yalnızca yapılaşma yoğunluğu değil; aynı zamanda nüfus 
yoğunluğunun da azalmasına çalışmak gerekiyor. Yatırımları me-
ga-kentlere değil, gelişmeye uygun diğer bölgelere yaparak büyük 
kentler üzerindeki nüfus baskısı azaltılmalı. İstanbul’un nüfusu, Pa-
ris’in ve Londra’nın 1,5 katı, Roma ve Berlin’in yaklaşık 4 katı... Varlıklı 
ülkelerin dahi baş edemeyecekleri bir nüfus baskısıyla karşı karşıyayız.

Başlıktaki soruya dönelim: İster yatay, ister dikey kentleşelim; kentler 
üzerindeki nüfus baskısı azaltılmadıkça, “yoğunluk” her zaman bir so-
run olarak gündemimizde kalacak. Yeni yatırımları ve iş olanaklarını 
ülkenin tamamına yaymaktan başka çıkar yol yok. Yaşam kalitesi ve 
yaşanabilir kentler ancak refahın bütün ülkeye yayılmasıyla gelecek. l

* Emsal: Toprak üstü inşaat alanı/arsa alanı.

Ayşe Hasol Erktin, Mimar, HAS Mimarlık, 
ayse.erktin@hasmimarlik.com.tr
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Su Yalıtımında Sık Sorulan Sorular

Bitümlü su yalıtım örtülerinin içeri-
sinde bulunan taşıyıcı donatının kulla-
nım amacı nedir?
Bu donatılar, bitümlü su yalıtım örtü-
lerinin yapı hareketleri ve yükler kar-
şısında mekanik dirençlerini artırmak 
amacıyla kullanılmaktadır. Bitümlü su 
yalıtım örtülerinde genel olarak polyes-
ter keçe ya da cam tülü (fiberglas) taşı-
yıcılar kullanılmaktadır.

Astar kullanılmadan bitümlü su yalı-
tım örtülerinin uygulaması yapılabilir 
mi?
Astar, yüzey üzerindeki toz veya toprak 
gibi maddelerin yapışmayı engelleyi-
ci etkilerini yok etmekte ve temiz bir 
yüzey elde etmemizi sağlamaktadır. 
Bitümlü su yalıtım örtüleri ile beton 
yüzey arasındaki yapışmayı (aderansı) 
da artırmaktadır. Bu nedenlerle beton 
yüzeylerde astarsız uygulama yapılma-

malıdır. Beton yüzeyler dışındaki yü-
zeylere yapılan uygulamalarda (ahşap 
vb.) astara ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtülerinin ömrü ne 
kadardır?
Temellerde yapının ömrü boyunca, ça-
tılarda ise doğru malzeme kullanılma-
sı, doğru detay uygulanması halinde 
su yalıtım örtülerinin ömrü 20-25 yıl 
kadardır. Sonrasında tek kat 4 mm ka-
lınlığında örtü uygulanarak çatılardaki 
ömrü bir kat daha artırılabilir.

Bitümlü su yalıtım örtüleri nerelerde 
kullanılabilir?
Başta toprak ile temas eden duvarlar, 
temeller ve zemine oturan döşemeler 
olmak üzere suyun yapı dışında birike-
bileceği veya suyun basabileceği sevi-
yenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, 
teras ve eğimli çatılar ile banyo, lavabo, 

tuvalet gibi ıslak hacimler bitümlü su 
yalıtım örtülerinin genel kullanım alan-
larıdır. 

Bununla birlikte su deposu, suni gölet 
ve havuz gibi yapılarda, istinat duvarla-
rı, beton kanaletler, otoparklar ile yük-
sek gerilmelerin söz konusu olduğu, 
otoyollarda, raylı sistemle taşımacılık 
yapılan yollarda, köprü, viyadük gibi 
yapılarda da bitümlü su yalıtım örtüleri 
kullanılmaktadır.

Su yalıtımı için bitümlü su yalıtım ör-
tüleri tek başına yeterli midir?
Su yalıtımı için bitümlü su yalıtım örtü-
leri yeterli olmaktadır. Fakat yalıtımın 
tamamlanması için (havalandırma ba-
caları, süzgeç, baskı çıtası vb.) ilave ak-
sesuarlar da kullanılmaktadır.

Seramik uygulaması ya da mozaik uy-
gulaması yaparak su yalıtımını sağla-
yabilir miyim?
Seramik ve mozaik gibi ürünler yalıtım 
değil kaplama malzemeleridir. Su yalı-
tımını sağlamak için yalıtım malzeme-
leri kullanılmalıdır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri güneş ışığı-
na dayanıklı mıdır?
Mineral veya alüminyum folyo kaplı bi-
tümlü su yalıtım örtüleri UV ışınlarına 
karşı dayanıklıdır. Diğer bitümlü su 
yalıtım örtüleri ise bir koruma tabaka-
sıyla (şap, beton, kaplama levhaları vb.) 
kaplandığı durumda UV ışınlarından 
etkilenmez.

Teraslarda yapılan bitümlü su yalıtım 
örtüsü uygulaması iç mekânda da uy-
gulanabilir mi?
Uygulanabilir. Bunun en iyi örneği ıslak 
hacimlerde yapılan uygulamalardır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı yalıtımı 
sağlar mı?
Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı yalıtımı 
yapmaz; yalnızca su yalıtım malzeme-
sidir.

Sıcak havalarda bitümlü su yalıtım ör-
tüleri erime yapar mı?
Su yalıtım örtülerinin erimesi için yük-
sek ısı gerekir. Mevcut iklim şartlarında 
hava sıcaklığı bitümlü su yalıtım örtü-
lerini eritebilecek dereceye ulaşmaz. Sı-
caklık etkisiyle sadece yumuşama gös-
terebilirler; bu durum örtünün şeklini 
bozmamaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri sadece be-
ton yüzeylere mi uygulanır?
Genel olarak beton ve ahşap yüzeylere 
uygulanır. Başka yüzeylere de yapışma-
sı mümkün olmaktadır.

Alüminyum folyo ya da mineral kaplı 
bitümlü su yalıtım örtüleri tek kat ola-
rak uygulanabilir mi?
Çatı eğiminin %5’e eşit veya daha az ol-
ması halinde, en az iki katlı su yalıtımı 
uygulanmalıdır. Çatı eğiminin %5’ten 
büyük ve yapının don bölgeleri dışında 
olması halinde, tek katlı 4 mm kalınlı-
ğında polyester keçe taşıyıcılı su yalıtı-
mı uygulanabilir.

Bitümlü su yalıtım örtüleri nasıl depo-
lanmalıdır?
• Rulolar düzgün bir zemin ya da sa-

tıh üzerinde dik olarak depolanma-
lıdır ve başka bir yere sevk edilirken 
yine dik şekilde taşınmalıdır.

• Rulolar üst üste depolanmamalı ve 
ruloların üzerine ağır yükler konul-
mamalıdır.

• Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı kay-
naklarından uzak tutulmalı, ani ısı 
değişikliklerine maruz bırakılma-
malıdır.

• Dondan ve güneş ışığından (UV) ko-
runmalıdır.

Bitümlü su yalıtım örtülerini seçerken 
nelere dikkat edilmeli?
Burada göz önünde bulundurulacak 
birçok ölçüt vardır. Bunlar içerisinde 
ilk olarak yapının bulunduğu iklimin 
ve yapının özellikleri akla gelmektedir. 
Bitümlü su yalıtım örtüsü seçerken, 
kalite belgesi bulunan ürünleri tercih 
etmek gerekir. Kaliteli malzemenin ter-
cih edilmemiş olması, yapılan su yalı-
tımı uygulamasının sağlıksız olmasına 
sebep olurken ilave masraflar da getir-
mektedir.

Binanın bulunacağı zeminde zemin 
suyu görünmüyor, bu durumda su ya-
lıtımı yapmaya gerek var mı?
Zeminde olmasa bile, toprak rutubeti 
ve yer üstü suları zamanla temelde ko-
rozyona (paslanma) neden olabilir. Bu 
nedenle temel ve perde duvarlara su ya-
lıtımı yapılması gereklidir.

Çatılarda kiremit altına bitümlü su ya-
lıtım örtüsü serilebilir mi?
Rüzgâr etkisi ile toz ve istenmeyen 
maddeler çatı arasına girmekte veya 
kiremitler arasından olası su sızmaları 
söz konusu olmaktadır. Bunun önlen-
mesi için kiremit altına bitümlü su ya-
lıtım örtülerinin serilmesi oldukça fay-
dalı olur. Ayrıca uzun ömürlü bir çözüm 
getirir. l

Binalara nüfuz eden su, 
yapıların taşıyıcı kısımlarında 
yer alan demirlerin 
paslanmasına ve taşıma 
kapasitesinin düşmesine, 
betonun kimyasal yapısında 
değişikliklere neden olarak 
çatlamasına yol açar. Su 
yalıtımı uygulaması, binanın 
güvenliğini sağlamasının yanı 
sıra bakteri ve küf oluşmasını, 
suyun çatılarımızdan 
veya tavanlarımızdan 
damlamasını önleyerek 
sağlıklı ve konforlu ortamlar 
sağlar. Bu bölümde BTM, su 
yalıtımı ile ilgili sık sorulan 
soruları yanıtlıyor.

[SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ]/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Uygulama alanı üzerinde kesici ve delici işlem yapılmamalı; uygulamaya za-
rar verebilecek kesici ve delici cisimler uygulama alanından uzak tutulmalıdır. 
Bitümlü örtülerin, mekanik etkilerden, UV ışınlardan ve ağır hava şartlarından 
etkilenmemesi için bir koruma tabakasıyla üzerinin kaplanması gerekmektedir 
(şap, kaplama levhaları vb). Alüminyum folyo ya da mineral kaplı örtülerin ko-
ruma tabakası ile kaplanmasına gerek yoktur.

BITÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERINI 
UYGULADIKTAN SONRA NELERE  
DIKKAT EDILMELI?

Polimer Bitümlü su ya-
lıtım örtüsü: Polimer 
esaslı plastiklerle bitümün 
(asfalt) modifiye edilerek 

donatısız ya da taşıyıcı donatılarla 
birlikte üretilmesiyle elde edilen su 
yalıtım örtüleridir.
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Taşınmaz Değerleme 
Sistemi Üzerine

İlk olarak Ağustos 2018’de açıklanan 100 Günlük İcraat Programı’nda karşımıza çı-
kan “Taşınmaz Değerleme Sistemi”nin kurulması konusunu, sonrasında Yeni Eko-

nomik Programında “gayrimenkul envanterinin tamamlanması, tapu harçları ve em-
lak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde gayrimenkul 
vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini amaçlayan bir sistem” olarak görmüştük. 

Sürecin ilk aşaması olarak 5.2.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 30 numaralı 
kararnameye göre “Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” kurulmasına karar ve-
rildi. Akabinde de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu “Ta-
şınmaz Değer Bilgi Merkezi’nin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik 
Taslağı” görüşe açıldı. Bu yönetmelik taslağı ile değer bilgi merkezi kurma, toplu de-
ğerleme ve tekil değerleme yapma esasları, değerlerin nerelerden ne şekilde toplana-
cağı ve sisteme girileceği ve değer haritalarının oluşturulmasına yönelik aşamaların 
tanımlanmasının amaçlandığını söylemek mümkün.

Tabii bu sistemin neden önemli bir başlık haline geldiğinden biraz bahsetmekte fay-
da olabilir: 

Vergi amaçlı düzenlemeler: Ülkemizde TKGM tarafından açıklanan verilere göre 
taşınmaz tapu adedi tam tamına 184 milyon 608 bin 378 adet. Bu tapuların her biri;

1. Alınıp satılırken Tapu Alım-Satım Harcı’na,
2. 5 yıl içinde satıldığı takdirde değer artış kazancından ötürü Gelir Vergisi’ne,
3. Her belediyenin yıllık olarak aldığı Emlak Vergisi rakamlarına etki ediyor. 

Bu vergilerin ilk ikisinin bağlandığı yer ise genelde 3. sırada yer alan Belediye Emlak 
Rayiç değeri oluyor. Bu noktada genel algı da, kurulacak olan Taşınmaz Değerleme 
Sistemi bünyesinde gerçek değerlerin esas alınacağı bir değer altyapısının oluşturul-
ması yönünde olacaktır. 

Tabii bu çerçeveden bakıldığında herkesin ilk aklına gelen soru; vergi ve harç oranla-
rının aynı kalması halinde gerçek değerlerle birlikte harç ve vergi rakamlarının artı-
şının gayrimenkul piyasasında olumsuz bir etkiye yol açıp açmayacağı oluyor. 

Gayrimenkul envanterinin oluşturulması: Ülkemizde yaklaşık 20 milyon bağım-
sız bölüm tapusu ve yaklaşık 57 milyon parsel sayısı var iken, bu tapulardan oluşan 
geniş envanter kamuoyu tarafından bilinemiyor. Gayrimenkullerin nitelikleri, yo-
ğunlaşmanın ne tür mülklerde olduğu gibi birçok veriden oluşan bir envanter kaydı 
ülkemizde halihazırda bulunmuyor. Yine Yeni Ekonomik Programında taşınmaz de-
ğerleme sisteminin kurulma amaçlarından biri gayrimenkul envanterinin oluşturul-
ması olarak karşımıza çıkıyor. 

Değer haritalarının oluşturulması: Ülkemizde gayrimenkule ilişkin veri setleri he-
nüz oldukça kısıtlı. Oluşacak sistem, kuşkusuz veri setleri tarafında oldukça geniş 
bir yelpaze açacak iken herkesin en çok merak ettiği konu olan değer değişimlerinin 
analizi de böylelikle yayınlanabilecek. Bir diğer anlatımla değeri düşenler, yükselen-
ler, aynı kalanların yanında değer değişimini tetikleyen etkenler de gözler önünde 
olabilecek.

Şeffaflaşma: Özelikle diğer ülkelere kendimizi açıklarken oldukça zor olan gayri-
menkul değerlerinin nerede nasıl yazıldığı konusu, bu uygulamanın hayata geçmesi 
ile rafa kalkan önemli bir başlık olacak. Hatta belki de Taşınmaz Değerleme Siste-
mi’nin bu anlamda ilk uygulamasını da 15.2.2019 tarihinde TKGM Yabancı İşler Dai-
resi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerle-
me Raporu Aranılması Hk.” genelgesi ile görmüş oluyoruz. 4.3.2019 tarihi itibarıyla 
yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün sa-
tış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranılması zorunluluğunun getirilmesi 
bu sistemin bana göre ilk uygulaması olacaktır. Böylelikle çok küçük bir kesimde de 
olsa alım satımda değerleme raporu zorunluluğu başlamış oluyor. 

Hayırlı olsun… l

Makbule Yönel Maya, Genel Müdür, 
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 
yonelm@tskb.com.tr

1. sayfadan devam//] Gülağzı, Yerkesik, 
Kafaca, Yeşilyurt gibi bölgeler Muğla’ya 
yakın ve Muğla’nın dışında yerler ola-
rak özellikle gelir seviyesi yüksek grup-
larca tercih ediliyor. Yaraş ve Gülağzı 
üniversiteye yakınlığı dolayısıyla aka-
demisyen ve öğrencilerin yoğunlaştığı 
alanlar. Konut mülkiyeti bakımından 
durum böyleyse de, arsa mülkiyetine 
sahip kesimin daha geniş bir gelir gru-
bunu kapsadığı söylenebilir.

Kentin kuzey girişinde merkezden ko-
puk inşa edilen, 3-4 katlı konutlardan 
meydana gelen. Menteşe Kooperatifi 
için emlak ofislerinin ortaklaştığı gö-
rüş; bu projenin rekabeti arttırıcı, ba-
şarılı bir proje olduğu yönünde. Muğla 
merkezinde daha önce uygulanan bi-
lindik ve vasat yöntemlerin aksine yeni 
teknolojiler, plan çözümleri, yalıtım 
modelleri ile kurgulanan ve “güvenli 
site” vurgusuyla öne çıkarılan Menteşe 
Kooperatifi, sosyal donatıları ve altya-
pısı bakımından yetersiz bulunuyor.

Belde belediyelerinin de Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu sonrası köyler gibi 
mahalle statüsüne geçmeleri ardından 
Menteşe’nin Yerkesik, Kafaca, Yeşilyurt, 
Bayır, Yaraş gibi eski beldelerinin bu 
süreçteki emlak durumu sorulduğunda 
ise hakim görüş, emlak piyasasında kıs-
mi dalgalanmalar olduğu yönünde. Dü-
zenli hizmet alışkanlığı bozulan yerler 
olarak beldeden dönüşme mahalleler, 
köyden dönüşme mahallelere göre fark-
lı özellikler gösteriyor.

Bu konuda belki de en net görüşü, eski 
Yerkesik Belde Belediye Başkanı Yusuf 
Demirci (Demirci Emlak) belirtiyor. 
Demirci “... yaşam standartlarının düş-
tüğü yeri insanlar niye tercih etsin...” 
diyerek donatılar, banka şubeleri, sağ-
lık hizmetleri vb’nin büyükşehir son-
rası merkezde toplanmasının, hizmete 
yakın çevreden erişmeye alışan belde 
halkı için olumsuz olduğuna dikkat çe-
kiyor.

Turkuvaz Emlak’tan Ali Gürses ise; 
Muğla’yı bir üçgene benzetiyor ve bu 
üçgenin köşelerindeki belde belediye-

lerindeki dönüşümlerin önemini vur-
guluyor. Ortaköy aksı Yaraş’a, Akçaova 
aksı Bayır’a, Gülağzı aksının ise Men-
teşe’nin dışına Ula-Kızılağaç’a kadar 
kaydığını belirten Gürses, beldelerde 
yaşanan dönüşümün kar marjını yük-
selttiğini belirtiyor.

Hastanenin kentin dışına taşınması 
sonrası çeperde ağırlıklı olarak sağ-
lık sektöründe çalışan esnafın ticari 
sıkıntılar yaşadığını hatırlatan emlak 
ofisleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Hizmet Binası’nın tüm birimleri ile 
kentin güney batısına taşınmasının ise 
800-1000 personele hizmet veren gıda 
sektörü için zorluklar yaratacağını ön-
görüyor.

Bölgede emlak ofislerinin yoğunluğu-
nu, sadece Muğla özelinde değil ülke 
genelinde değerlendiren emlak ofisleri, 
sektöre emeklilik sonrası sermayesiz iş 
imkânı olarak bakıldığını ve bu tür giri-
şimlerin sürdürülebilir olmayıp ortala-
ma ancak 2-3 yıl ömrü olduğunu belirti-
yor. Bir yandan inşaat birim metrekare 
fiyatları bakımından Muğla ortalaması-
nın 4.200 TL, Menteşe’nin ise 3.200 TL 
bandında olduğu ve maliyetlerin yüksek 

oluşunun komisyon oranlarını da yük-
selttiği yönünde görüşler de mevcut.
Özellikle üniversite çevresinde öğren-
ciyi kente adapte edecek “düşük bütçeli 
konut” veya “hibrit projeler”in yokluğu 
ise emlak ofisleri tarafından üniversite 
ve yerel yönetim arasındaki koordinas-
yonsuzluk, bölge halkından bu yönde 
bir talep gelmeyişi ve bütüncül yakla-
şımların eksikliği gibi sebeplerle ilişki-
lendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu sonrası 
bir nevi uzak lens ile merkezi yönetim 
sergileyen Menteşe, kendi içinde de or-
ganizasyon ve yaşam biçimi olarak alış-
tığı belde dokusunun evrilmesi ve kente 
dahil olan üniversite faktörü ile birlikte 
kiracı profili, ticari alanlar ve işletmeci 
profili ve coğrafi eşikler gibi farklı kat-
manların bir arada sıkıştığı bir alan ola-
rak göze çarpıyor. l

Haber: Sunay Paşaoğlu, 

Muğla Araştırma Platformu (MAP)

*Araştırma kapsamında 2019 Şubat ayı içinde  
BTN Emlak (Fırat Bütün), Demirci Gayrimenkul 
(Yusuf Demirci), Güney Ege Emlak (Ali Eröksüz), 

Turkuvaz Emlak (Ali Gürses) ile görüşüldü.

Çalışma Alanlarında Ne Kadar Güvendeyiz?

Bir önceki yazımda* 3 dönemdir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile 
ilgili ders verdiğimiz özel bir üniversitedeki son uygulamamız-

dan bahsetmiştim. Bu yazımda ise bu uygulamanın sonuçlarını pay-
laşma fırsatı buluyorum. Proje kapsamında öğrencilerden ödev olarak 
üniversitelerinin seçtikleri bazı bölümleri için risk değerlendirmesi 
yapmalarını istemiştik. Risk değerlendirmesi yapılacak alanları ise; 
kafeterya, otopark, okul bahçesi, yemekhane, giriş ve güvenlik bölgesi 
olarak gruplara ayırmıştık. İlgili her grup, tehlikeleri bularak fotoğraf-
larını çekti, tehlikelerin şiddetlerini tahmin ederek riskleri hesapladı 
ve risk kontrol önlemleri sundu. Sonuçta projelerde; kahve makinesi, 
yüksekte duran saksılar, merdivenler ve klimalar farklı yerlerde tehlike 
kaynağı olarak belirlenirken, yürüyüş yollarındaki engellerin ve elekt-
rik kablolarının ise neredeyse tüm ortamlarda tehlikeli durum oluştur-
duğu belirtilmişti. Bu da öğrencilerin daha iş hayatına atılmadan bile 
pek çok tehlike ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Öğrenciler bize proje sunumlarını yaparken, Sosyal Güvenlik Kurumu 
da 2017 iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerini yayınladı. SGK İş 
Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri’ne (4-1/A)’e göre eğitim faa-

liyetlerinde iş kazası geçiren sigortalı sayısı toplam 5.551. Bu sayının 
yarısından fazlasını orta öğretim oluştururken, en az kaza sayısı (112) 
okul öncesi eğitime ait. Yükseköğretimden 1 erkek sigortalıya ise mes-
lek hastalığı teşhisi konmuş. İş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı 11 
iken, bunların en fazlası (8) yine ortaöğretime ait. Ayakta ve yatışlı ol-
mak üzere toplam geçici iş göremezlik süresi ise eğitim sektöründe 
15.160 gün olarak raporlanmış. 

Ülkemizde 2017 yılında toplam 359.653 sigortalı iş kazası geçirmiş, 
bunun 300.770’i erkek. Meslek hastalığına tutulan 518 sigortalının ise 
482’si erkek. Ayrıca sigortalılığı sona erdikten sonra 173 kişiye daha 
meslek hastalığı teşhisi konulmuş, bunların 156’sı erkek. İş kazası so-
nucu ölen 1.633 sigortalının 1.604’ü erkek. Ayakta ve yatışlı olmak üzere 
toplam geçici iş göremezlik süresi ise yaklaşık 4 milyon gün olarak ra-
porlanmış, bu da neredeyse 10 bin yıldan fazla ediyor.

İş göremezlik sürelerine göre iş kazası geçiren sigortalı sayılarının 
illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul 93.003 kişiyle birinci sı-
rada. Bu sıralamayı İzmir (31.024), Ankara (24.970), Kocaeli (23.065), 
Bursa (21.743), Manisa (12.914), Antalya (11.565) ve Tekirdağ (11.228) 

izliyor. Ağrı, Kilis, Bitlis, Hakkâri, Tunceli, Bayburt ve Iğdır illerinde 
ise 100’ün altında. Meslek hastalığı teşhisi konulanların sayısı İstan-
bul’da 124, Kocaeli’de 69, Ankara’da 52, Kütahya’da 47, Zonguldak’ta 
40, İzmir’de 38, Kırklareli ve Sakarya’da 14, Bilecik’te ise 10. Bu sayı 37 
ilimizde 10’un altındayken 35 ilimizde hiç meslek hastalığı teşhisi ko-
nulmamış.

İş göremezlik sürelerine göre iş kazası geçiren sigortalı sayılarının 
yaşlara göre dağılımına bakıldığında, en fazla iş kazası 20-37 yaş ara-
sında (çoğunlukla Y kuşağı) görülüyor. Bunun nedeni Y kuşağının 
özgür hareket etmeyi seviyor olması, çok fazla iş değiştirmeleri, kural 
ve otorite tanımamaları olabilir. 60 yaş üzerinde (babyboomer kuşağı) 
iş kazası geçiren sigortalı sayısının ise daha düşük olduğu görülüyor. 
Bunun nedeni de işe olan bağlılıklarının daha yüksek olmasına, tek-
nolojiden daha uzak olmalarına ve emeklilik nedeniyle 60 yaş üzeri 
çalışan sayısının düşük olmasına bağlanabilir.

Yaptığı iş, sektörü, cinsiyeti, konumu veya yaşı ne olursa olsun çalı-
şanların hep risk altında olduğunu görüyoruz. Çalışanların beden ve 
ruh sağlığı ile refah seviyesinin en üst düzeye çıkarılması, çalışma or-
tamındaki risklerin minimuma indirilmesi gerekir. Ayrıca sağlık ve 
güvenlik konularının, genel eğitim ve mesleki eğitim programlarına 
dâhil edilmesi sonucu iş yerlerinde performans, verimlilik ve kalite de 
paralel olarak artacaktır. l

* bi_özet gayrimenkul Kasım 2017 sayısındaki yazım “Eğitim Alanlarında Güvende miyiz?”: 
biozetgayrimenkul.com/2018/11/22/egitim-alanlarinda-guvende-miyiz.

Ece Aytaç Özcan, İş Geliştirme Uzmanı, 
Doğa HSE Group, 
ece.aytac@dogahse.com

2016 2017
Eğitim Faaliyetlerinde Iş Kazası Geçiren Sigortalı Sayısı 4744 5551

Orta Öğretim 3256 3480
Okul Öncesi 71 112

Iş Kazası Sonucu Ölen Sigortalı Sayısı 9 11
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1. sayfadan devam//]

HOM Design Center yakın bir tarihte 
açılmış olmasına rağmen bünyesindeki 
birçok mağaza hazırlıklarını tamam-
lamış durumda. Merkezin tamamı hiz-
mete açıldığında burada hangi sektör-
lerden kaç firma yer alacak? 
NE | Burası 40.000 m2’lik kiralanabilir ala-
na kurulu 100 mağazalı bir alışveriş mer-
kezi. Mağazalarımızın %90’ının kiralama-
sını tamamladık. Mart sonuna kadar tüm 
mağazalar açılmış olacak. Şu an kapılarını 
müşterilerine açan markalar arasında 
Bretz Interiors & Furniture, By Kepi, Casa, 
Cumba Garage, Cumba Selection, Çilek, 
D’artiste Bedding, Dekor 34, Dokumacı, 
Enne, Enza Home, Ersa, Estetik Decor, 
Evist, Fatih Kıral, Kids by Fatih Kıral, Fuga, 
Halsa Yatak, Hamm, İdaş, İşbir Yatak, 
Kaas, Koleksiyon, Lazzoni, Luxi-Bahar 
Aydınlatma, Maison, Metebronz, Metin 
AkpınaRaydolap, Mira Mobilya, N Design, 
Natuzzi Italia, Özartaş Avize, Simport Sie-
mens, Simurg Sanatevi, Sit Design, Stella, 
Şark Halı, Tepe Home Premium, Vanessa, 
Yatsan, Zirve Stone Gallery bulunuyor. 

Burada mağaza kiralayabilmek için fir-
maların belirli koşulları sağlaması gere-
kiyor mu? Burada yer alacak olan firmalar 
hangi kriterler doğrultusunda belirlendi?

NE | Evlerini ve ofislerini seçkin tasa-
rımlarla dekore etmek isteyen yeni evli-
ler, ev değiştirenler, yurt dışından ziya-
retçiler, yeni iş kuranlar, işini taşıyanlar, 
iç mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar 
HOM Design Center’ın hedef kitlesini 
oluşturuyor. Sadece Skyland İstanbul 
sakinlerine değil tüm İstanbullulara ve 
Türkiye’ye ulaşmak; hatta dünyada nam 
yapan bir tasarım merkezi olmayı amaç-
lıyoruz. Bu noktada elbette seçeceğimiz 
markaların “A+” olmasına özen göster-
dik. Amacımız, bu markalarla tüketiciyi 
buluşturan en kapsamlı merkez olarak 
ticarete ve ülke ekonomisine de katkıda 
bulunmak.

Dünyada AVM anlayışı değişiyor. Birçok 
AVM sürdürülebilir olmayı başarama-
dığı için kapatıldı. Yenileme projeleri-
nin büyük bölümünü işletilemediği için 
dönüştürülen AVM’ler oluşturuyor. Bir 
yatırımcı ve geliştirici olarak AVM’lerin 
geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
NE | Evet, tüm dünyada AVM anlayışın-
da farklılaşmalar yaşanıyor. Özellikle de 
tekstil ağırlıklı AVM anlayışının giderek 
etkisini yitirdiğini görüyoruz. Bu alanda 
genel ihtiyacın çok ötesinde bir üretim 
ve tüketim söz konusu olduğundan in-
sanların tekstile doyduğu bir gerçek. Öte 
yandan artık bu tarz alışverişlerin daha 
çok internet üzerinden gerçekleştirilme-
si de büyük önem arz ediyor. Bu noktada 
önümüzdeki 10 sene içerisinde AVM’ler-
deki tekstil mağazalarının sayısında cid-
di düşüş yaşanacağı görüşündeyiz. Bir 
diğer konu da son dönem AVM’lerinin 
artık “alışveriş” yerine “yaşam” merkezi-
ne dönüşmüş olması. Bunun gittikçe ar-
tacağı muhakkak. Bu tür AVM’lerde yiye-
cek ve içecek mekânları, eğlence-etkinlik 

alanları ön planda. Örneğin AVM’cilikte 
çok önde bir merkez olan Dubai’de şu 
anda toplam kiralanabilir alan içerisinde 
yeme içmeye ayrılan alan %40’a ulaşmış 
durumda. 

Bundan hareketle, önümüzde dönem-
de biz de başta Ankara ve İzmir olmak 
üzere büyük şehirlerimizde açacağımız 
HOM Design Center’ları bir zincire dö-
nüştürmek hedefindeyiz. Yurt dışında 
da yatırım planlarımız var. İlk etapta ya-
bancı müşterilerin dikkatini çekebilmek 
adına yurt dışı reklamlarımızı devreye 
sokacağız. Yurt içi şubelerin ardından 
yurt dışında da açacağımız HOM Design 
Center’larla markalaşmamız hızla de-
vam edecek.

Bu tasarım merkezinde tasarımcılara, 
mimar ve iç mimarlara yönelik hangi 
ürün, hizmet ve servisler yer alacak? Ta-
sarım ve dekorasyonla ilgilenenler için 
farklı etkinlik programlarınız da olacak 
mı? 
NE | HOM Design Center’ı sadece bir 
AVM olarak değil, uzmanlaştığı alan-
daki tüm aktörleri bir araya getiren 
bir merkez olarak tasarladık. Inspira-
tion Area adını verdiğimiz bölümde, 
yıl boyunca mimarlık, tasarım ve sa-
nat dünyasının önde gelen isimlerini, 
workshop, sergi, konuşma, söyleşi gibi 
etkinliklerde bir araya getirmeyi amaç-
lıyoruz. Örneğin “İçten Konuşmalar” 
serisi ile mesleki bilgi ve deneyim payla-
şımına katkı sağlarken, tasarım trend-
lerini, ünlü markaların seçkin tasarım-
larını, ilham veren tasarımcıları ve yeni 
fikirleri birlikte keşfediyoruz. Etkin-
liklerimizi yıl boyunca çeşitlendirmeye 
devam edeceğiz. l

“Her gün bir yenisi açılan 
alışveriş merkezlerinin 
aksine Türkiye’de 
yapılmamışı fark edip, 
ev ve ofis tasarımı 
konseptine odaklandık”

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Eroğlu

Bugüne kadar birçok AVM tasarımı projesinde yer aldınız. Fakat HOM Design Center, 
AVM’lerden farklı olarak mağaza sahipleri ve ziyaretçilerin tasarımcılardan oluştuğu; 
dolayısıyla da tasarım profesyonellerine hizmet veren bir merkez. Talep edilen bu kurgu 
tasarım kararlarınıza nasıl yansıdı?
Sinan Kafadar (MetexStudio KARE) | Bu bağlamda hedefimiz; farklı ve dinamik bir kon-
sept yaratıp, insanları koridorlarında gezerken dahi şaşırtacak ve ilham verecek mekânlar 
yaratmak yönünde oldu. Bunun için temel iç mimari malzemelere alışılmışın dışında yüzey 
hareketliliği imkânları verdik. Böylece dinamik ve sürdürebilir bir konsept ortaya çıktı.

Ana tasarım kararlarınız birçok farklı kiracının yer aldığı böyle bir yapıda kiracılara ken-
di mağazalarını, özellikle vitrinlerini tasarlama konusunda ne kadar esneklik sağladı? 
Yalın Çağatay (MetexStudio KARE) | AVM projelerimizde belli bir kalite standardının oluş-
turulabilmesi için Kiracı Dekorasyon Şartnameleri hazırlarız. Bu şartnameler mağaza cep-
heleri ve vitrinler için de belli kriterler ve zorunluluklar içerir. Fakat HOM’un bir tasarım 
merkezi olması ve buradaki kiracılarımızın çoğunun da cephe ve vitrinlerinde kendi tasa-
rım fikirlerini ve tarzlarını ön plana daha özgürce çıkarma talepleri bizi de bu konuda daha 
esnek olmaya yönlendirdi. Kiracılarımızın bu konudaki titiz ve özenli yaklaşımları netice-
sinde ortaya çıkan sonuçlardan da verdiğimiz esneklik kararından da gayet memnunuz. l

“Hedefimiz; farklı ve 
dinamik bir konsept 
yaratıp, insanları 
koridorlarında 
gezerken dahi 
şaşırtacak ve ilham 
verecek mekânlar 
yaratmak…”

MetexStudio KARE Ortağı 
Sinan Kafadar 

MetexStudio KARE Ortağı 
Yalın Çağatay 

ALKAN KIŞLAK 
(D’artiste Bedding, Marmara Bölge 
Müdürü)

Marka olarak hep bir konuda uzmanlaş-
manın önemine inandık. Bu bakımdan 
mobilya ve dekorasyon konusunda öncü 
bir merkez olan HOM Design Center’da 
yer almak bizim için çok önemliydi. Mo-
bilyaya ihtiyacı olan herkesin mutlaka 
bir kere buraya geleceğini ve gelmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Diyelim ki 
evinizi dekore etmek istiyorsunuz, bir 
AVM konforunda istediğiniz en kaliteli 
mobilya markalarına ulaşıp, yürüyerek 
hem sosyalleşip hem de dış iklimden et-
kilenmeden alışverişi keyfe dönüştüre-
ceğiniz bir ortamdan kim alışveriş yap-
mak istemez ki? Bunun için de HOM’da 
olmak markamız için çok önemli. Yatak 
ve uyku ürünleri sektöründe, bünye-
mizdeki yabancı markalar ve el yapımı 
ürünlerimizle, biz de bu AVM’ye farklılık 
kattığımıza inanıyoruz.

AKIF ÇAYLAS  
(Dokumacı, Mağaza Müdürü)

Dekorasyon sektöründe her şeyi bir 
arada bulabileceğiniz bu kadar geniş öl-
çekli bir merkeze ihtiyaç vardı ve HOM  
Design Center bu misyona hizmet eden 
şık bir AVM oldu. İstanbul gibi bir met-
ropol için bu kadar değerli markaları 
aynı çatı altında ziyaret ederek çözüme 
ulaşmak çok büyük bir kazanım. Deko-

rasyonun en önemli tamamlayıcıların-
dan biri olan dekorasyon kumaşı konu-
sunda hizmet veren Dokumacı için de 
burada bulunmak, hem tasarım tutkun-
ları hem de profesyoneller ile buluşmak 
adına doğru noktalardan biri.

SERDAR UFUK  
(Estetik Decor, Şirket Sahibi)

Tüketicilerin “özgün tasarım” arayışı, 
özellikle mobilya sektörü için her geçen 
gün artan bir talep olarak karşımıza çı-
kıyor. Farklı markaların tasarım alterna-
tiflerine ulaşmak mevcut durumda çok 
kolay değildi. Bu talebin karşılanması 
ancak yurt dışındaki önemli metropol-
lerde olduğu gibi, tasarım mobilya üreten 
markaların bir arada olduğu merkezle-
rin oluşması ile mümkündü. Türkiye’nin 
önde gelen tasarım mobilya üreticilerinin 
bir arada olduğu HOM Design Center ile 
sektörde bir ilk gerçekleştirildi. Tasarım-
ların, tasarımcıların, onların takipçile-
rinin ve hedef kitlemizin buluşabileceği 
bir “tasarım merkezi”nde yer almak bi-
zim için her açıdan önemli. HOM Design 
Center, bilhassa mağazaların tasarladığı 
ürünü sunabileceği bir ortam yaratıyor. 
Böyle bir ortam da fiyat rekabeti yerine 
daha iyisini daha doğru fiyata satabilme 
imkânı veriyor. Ayrıca firma sahiplerine, 
ürün satma yerine markaları satma orta-
mı oluşturuyor. Sektöre standart getirme 
konusunda bu tip alışveriş merkezlerinin 
katalizör olduğunu düşünüyoruz. 

MURAT ADALI  
(Evist, Kurucu Ortak)

Tüm firmaların proje bazlı talepler 
karşısında ortak bir duruş ve tavır ser-
gilemeleri, bilgi ve birikimin ön plana 
çıkması; son kullanıcıya dönük strateji 
geliştirmelerini ve tüketicilerin taleple-
ri karşısında daha dinamik olmalarını 

sağlayacaktır. Sektörün önde gelen ve 
takip edilen firmalarının bir arada ol-
masından ileri gelen sinerji ortamının, 
ziyarete gelen gerek profesyonel kitle 
gerekse son kullanıcı açısından avantaj 
yarattığını düşünüyorum. Örnek teşkil 
eden bu projede, çıta mütemadiyen üst 
seviyede tutulmaya çalışılacak, memnu-
niyetin maksimize edilmesi konusunda 
çaba gösterilecektir. 

DILEK KESKIN  
(Lazzoni, Pazarlama Müdürü)

HOM Design Center’da olmak Lazzoni 
Mobilya için çok değerli. Burada sadece 
mobilya değil evinize dair aklınıza ge-
lebilecek her ürüne ve konsepte ulaşa-
biliyorsunuz. Bu kadar büyük metreka-
reli ve kapalı bir alanda hizmet veriyor 
olmak misafirlerimize de çok büyük bir 
konfor sağlıyor. Farklı mobilya ve akse-
suar alternatiflerini tek çatı altında bul-
manın rahatlığına sahip oluyorlar.

KÜRŞAD AYANLAR  
(Luxi - Bahar Aydınlatma, Başkan 
Yardımcısı)

Tasarımcıların ve son kullanıcıların; ay-
dınlatma, mobilya, halı gibi çok farklı 
sektörlerin önde gelen markalarını bir 
arada bulabildikleri bu projenin tüm 
paydaşlara katkı sağladığını, daha da 
sağlayacağını düşünüyorum.

YAŞAR ÖNER  
(Metin AkpınaRaydolap, Firma Sahibi)

AVM’ler değişik etkinliklerle güçlü bir 
cazibe merkezi ve odak noktası oluş-
turduğundan avantajı çok. Birçok ürün 
yelpazesinin aynı yerde olması müşteri 
açısından kolaylık sağlarken, farklı sek-
törlerden ünlü markaların aynı alanda ol-
ması mekânı daha da cazip kılmaktadır.

IRFAN KABIL  
(Simport Siemens, Satış Direktörü)

Günümüzde alışveriş merkezlerindeki 
en temel sorunlardan biri olan, belirli 
bir konsept ve yaşam tarzında uzman-
laşamama nedeniyle hedef kitleyi yaka-

layamama sorununu HOM Design Cen-
ter’da yaşamayacağımızı düşünüyoruz. 
Simport firması olarak yatırım tercihle-
rimizde bu konuya azami özen göster-
mekteyiz. Mobilya ve tasarım üzerine 
bir çekim merkezi olacak HOM Design 
Center’ın müşteri hedef kitlemizle yük-
sek oranda örtüşeceğini düşünüyoruz.

TAHSIN ATASOY  
(Şark Halı, Mağaza Müdürü)

1950 yılında sektöre adım atan Şark Halı, 
kendini tamamen perakende sektörüne 
adamış bir firma. Dekorasyona yönelik 
bir AVM’de yer almak ilk başta kulağı-
mıza hoş gelmemişti. Yaklaşık beş ay-
dır HOM Design Center’dayız. Buranın 
bize sağladığı en büyük katkı, her gün 
yeni yüzlerle karşılaşıyor olmamız ve bu 
sayı giderek artıyor. Özellikle firmamı-
zı tanımayan perakende müşterisi ve iç 
mimarlarla tanışıp, projelerine katkıda 
bulunmaktan çok keyif alıyoruz.

BUKET BENHABIB,  
HATICE ERVERDI  
(Zirve Stone Gallery, Satış Sorumluları)

Her metropolün, büyüme hızına bağlı 
olarak kendi dinamiklerinde doğurdu-
ğu ihtiyaçlar vardır. Yeni bir yaşam ala-
nı tasarlarken çeşitli ihtiyaçların, şehrin 
farklı noktalarından giderilmesi uzun 
vakitler aldığından, bir AVM çatısı al-
tında sektöründe özelleşmiş firmaların 
toplanması, hayatı kolaylaştırıcı ve nite-
likli bir avantaj sağlamaktadır. 

ALKAN KIŞLAK 
(D’artiste Bedding, Marmara Bölge 
Müdürü)

HOM’da mobilya ve dekorasyon konu-
sunda hem tüketiciler hem de mağazalar 

için her türlü gereken alışveriş konforu 
düşünülmüş. Henüz yeni olmamıza rağ-
men müşterilerimizden hem mağaza-
mız hem HOM ile ilgili çok güzel geri 
bildirimler alıyoruz.

AKIF ÇAYLAS  
(Dokumacı, Mağaza Müdürü)

Daha önce belli ölçeklerde bu sektörü 
barındıran AVM örnekleri vardı. Ama 
boyutları ve aynı çatı altında bir araya 
getirdiği markalar bazında bakıldığın-
da Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleye-
biliriz. 

SERDAR UFUK  
(Estetik Decor, Şirket Sahibi)

Konumu göz önüne alındığında HOM 
Design Center’ın oldukça merkezi bir 
noktada bulunuyor olması çok cazip. 
Hem Anadolu yakasından hem de Avru-
pa yakasından rahatlıkla ulaşılabilecek 
bir noktada. Üçüncü havaalanına çok 
yakın bir mesafede ve TEM’den girişi 
olan nadir yerlerden biri. İstanbul gibi 
kalabalık ve büyük bir metropolde in-
sanların kolaylıkla ulaşabileceği ve araç-
larını güvenle park edip keyifle dolaşabi-
lecekleri bir merkez olması açısından bu 
çok önemli. HOM Design Center’ın Vadi 
İstanbul ile karşı karşıya olması, ziya-
retçilerin tüm ihtiyaçlarını aynı yerden 
karşılamaları açısından zengin alterna-
tifler sunmakta. Bu durum diğer alışve-
riş merkezlerine göre rekabet avantajı 
yaratıyor. 

MURAT ADALI  
(Evist, Kurucu Ortak)

HOM Design Center konumu ve sundu-
ğu temel ihtiyaçlar anlamında son de-
rece yeterli, ferah ve geniş bir alışveriş 
merkezi. Zamanın son derece kıymetli 
olduğu İstanbul’da, insanların kolay 
ulaşabildiği, araçlarını rahatça park ede-
rek dolaşabildiği, ne aradığını bilse de 
bilmese de ihtiyaçlarına alternatif çö-
zümler bulabildiği bir tasarım merkezi. 
Elbette biraz zamana ihtiyaç var, ancak 
biz çoğunluğun aksine daha kısa sürede 
oturacağına ve memnuniyetin kısa süre-
de artacağına inanıyoruz.

Belirli bir sektörde özelleşmiş böyle 
bir AVM içinde yer almanın sizce ne 

gibi avantajları var?

Mekânsal ihtiyaçlarınızı karşılama 
ölçüsünde HOM Design Center’ı 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

HOM Design Center’da mağazası bulunan D’artiste 
Bedding, Dokumacı, Estetik Decor, Evist, Lazzoni, Luxi 
- Bahar Aydınlatma, Metin AkpınaRaydolap, Simport 
Siemens, Şark Halı ve Zirve Stone Gallery kullanıcı 
deneyimlerine dair sorularımızı yanıtladı.*
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DILEK KESKIN  
(Lazzoni, Pazarlama Müdürü)
HOM Design Center içerisindeki mağa-
zamızın şıklığı ve büyüklüğü sayesinde 
müşterilerimizin gözündeki değerimiz 
oldukça artıyor. Büyük metrekarelerde 
sergilenen ürünlerin algılanması da çok 
daha kolay oluyor.

KÜRŞAD AYANLAR  
(Luxi - Bahar Aydınlatma, Başkan 
Yardımcısı)

HOM Design Center mağazası diğer 
mağazalarımıza göre metrekare açısın-
dan çok avantajlı olmasa da konseptin 
getirdiği cazibenin önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

YAŞAR ÖNER  
(Metin AkpınaRaydolap, Firma Sahibi)

HOM Design Center’ın lokasyon ve fi-
ziki yapı olarak mükemmel bir şekilde 
planlandığını düşünüyorum. Kiralama-
lar tamamlandığında Türkiye’nin en iyi 
AVM’si olacağı kanaatindeyim.

IRFAN KABIL  
(Simport Siemens, Satış Direktörü)

HOM Design Center’da müşterilerimizi 
gayet rahat bir şekilde karşılayabilmekte 
ve konforlu bir alışveriş deneyimi suna-
bilmekteyiz. AVM’de mağaza kiralama-
larının tamamlanması ile birlikte çok 
daha keyifli bir alışveriş ortamı olaca-
ğından eminiz. 

TAHSIN ATASOY  
(Şark Halı, Mağaza Müdürü)

HOM Design Center’ın şu anki doluluk 
oranını göz önünde bulundurursak, ta-
dilattaki mağazaların açılmasıyla birlik-
te AVM’de bulunan, sektöre yıllarını ver-
miş deneyimli firmaların; büyük ölçekli 
konut projelerinin ihtiyacını rahatlıkla 
karşılayacağını düşünüyorum. HOM 
Design Center’da konsept olarak birbi-
rini tekrar etmeyen, özel tasarlanmış 
ürünleri bulabilirsiniz.

BUKET BENHABIB,  
HATICE ERVERDI  
(Zirve Stone Gallery, Satış Sorumluları)

HOM Design Center’da yer alan, tasarım 
ve dekorasyon alanında birçok ihtiyaca 
hizmet eden mağazalarda, birbirinden 
çeşitli ürünleri bulabilmenin mümkün 
olduğunu düşünüyoruz. HOM Design 
Center gerek lokasyonu gerekse büyük 
ve şık mağazalarıyla birçok firmayı, aynı 
alan içerisinde ulaşılabilir kılıyor.

ALKAN KIŞLAK 
(D’artiste Bedding, Marmara Bölge 
Müdürü)

D’artiste Bedding olarak 2018 yılına ka-
dar ağırlıklı olarak ihracat yaparken, 
ürünlerimizin kalitesi ve gelen talepler 
doğrultusunda yurt içi pazarında da var 
olma kararı aldık. Şu anda hepsi cadde 
mağazası olarak toplam 14 mağazamız 
bulunuyor. Daha önce bir AVM’de mağa-
zamız yoktu ama HOM gibi bir projenin 
içinde olmalıyız diye düşündük. Hem 
marka karması hem de “Mobilya AVM” 
konsepti bu kararımızda çok etkili oldu. 
Mağazalarımızın hepsinde benzer ku-
rumsal konsept ve aynı kalite ile hizmet 
vermeye çalışıyoruz. Ama HOM mağa-
zamız, bizim de en keyifle açtığımız ma-
ğazalarımızdan birisi oldu diyebiliriz.

AKIF ÇAYLAS  
(Dokumacı, Mağaza Müdürü)

Daha önce AVM içinde bir mağazamız 
olmadı. Burada yer almamızın en önem-
li sebebi, dekorasyon sektörü için tasar-
lanmış bir AVM olması ve kreatif değeri 
yüksek markaların seçilerek bir merkez-
de toplanmasıdır.

SERDAR UFUK  
(Estetik Decor, Şirket Sahibi)

Daha önce AVM içinde mağazamız yok-
tu. Ulaşım kolaylığı, kurgusu ve marka 
karması ilk etapta buraya gelmemizde 

önemli parametrelerdi. “Design center” 
iddiasıyla açılmış olması bu merkezde 
yer almamız açısından bizi harekete 
geçiren en önemli unsur oldu. Tecrü-
belerimize istinaden görüyoruz ki bu 
merkez gerçek bir “design center” ola-
bilecek potansiyelde. Buna ek olarak 
marka ihracat merkezi olacağına da 
inancımız tam. Tüm bu sebeplerden 
dolayı Estetik Decor olarak bu merkez-
deyiz. 

MURAT ADALI  
(Evist, Kurucu Ortak)

Daha önce AVM mağazamız yoktu. Bu-
raya gelmemizde MOBDER üyesi birbi-
rinden kaliteli firmalar ile beraber yara-
tılacak sinerji ortamı etkili oldu. HOM 
Design Center mağazamız, sunum açı-
sından direkt son kullanıcıya yönelik ol-
duğu için AVM’nin de gösterişine uygun 
olarak daha fazla kendimizi ifade ede-
bildiğimiz, farklı sunum alanları oluş-
turduğumuz, yeni trendleri ve renkleri 
daha etkin kullanabildiğimiz, bizi tanı-
yan tanımayan herkesin en azından vit-
rinimizde vakit geçirmesini istediğimiz 
bir mağaza.

DILEK KESKIN  
(Lazzoni, Pazarlama Müdürü)

İstanbul ve Ankara’da AVM mağazaları-
mız bulunuyor ancak HOM Design Cen-
ter içerisinde olmak farklı bir deneyim. 
Tamamen dekorasyon üzerine kurulu 
olan bu AVM’ye gelen misafirlerimizin 
büyük kısmı rafine zevki olan kişilerden 
oluşuyor. Ne istediğini bilen, bilinçli bir 
müşteri profili söz konusu. Yerli ve ya-
bancı misafirlerimizin yanı sıra mimar-
lar ve iç mimarlar ile de sık sık bir arada 
bulunmak, HOM Design Center’ı daha 
da değerli kılıyor.

KÜRŞAD AYANLAR  
(Luxi - Bahar Aydınlatma, Başkan 
Yardımcısı)

Daha önce bir AVM içinde mağazamız 
yoktu. Ankara’da fabrika mağazamız, 
Ankara ve Antalya’da cadde mağazaları-
mız bulunuyor. İstanbul’da ofis düzeyin-
de yürüttüğümüz aktivitemizi mağaza 
boyutuna taşımayı planlıyorduk. HOM 
Design Center, yaratacağını umduğu-
muz sinerji ve cazibe ile bizi bu adımı 
atmada yüreklendirdi. 

YAŞAR ÖNER  
(Metin AkpınaRaydolap, Firma Sahibi)

Daha önce hiç AVM’de yer almadık ama 
Masko ve Modoko’da dört mağazamız 
var. HOM Design Center’ı farklı kılan 
en önemli etkenler sağladığı emniyetli, 
huzurlu ve nezih ortam. Burayı tercih 
etmemizin sebebi, sektöründe marka-
laşmış kurumların da bu AVM’de olması. 
Burada diğer mağazalarımızdan farklı 
olarak kişiye özel ölçülerde ürünler üre-
tiyoruz. 

IRFAN KABIL  
(Simport Siemens, Satış Direktörü)

Simport olarak Türkiye’nin önde gelen 
hemen hemen tüm AVM’lerinde farklı 
markalar ile yatırımlarımız bulunmak-
ta. HOM Design Center’daki Siemens 
mağazamızın en temel farklılığı ise kon-
sept mağaza olması ve Türkiye genelin-
deki Siemens mağazaları arasında özel 
konseptteki ilk örnek olmasıdır. Burada 
ayrıca canlı mutfak ve kahve makinala-
rımızla özel tadım organizasyonları eşli-
ğinde sürekli aktif bir mağaza deneyimi 
sunmaktayız. 

TAHSIN ATASOY  
(Şark Halı, Mağaza Müdürü)

Daha önce AVM içinde mağazamız yok-
tu. Bu teklif MOBDER ailesinin öncülü-
ğünde bize geldiğinde, firma olarak biz 
de varız dedik. Umarım uzun yıllar bu 
güzel AVM çatısı altında çalışmalarımı-
za devam ederiz.

BUKET BENHABIB,  
HATICE ERVERDI  
(Zirve Stone Gallery, Satış Sorumluları)

Daha önce bir AVM’de showroomumuz 
yoktu. Halihazırda, Sancaktepe’de ürün-
lerimizi satışa yönelik sergilediğimiz bir 
depomuz bulunuyor. Depomuzda, dün-
yanın farklı coğrafyalarından seçilmiş 
özel ve geniş yelpazeye sahip ürünleri-
mizi, plakalar halinde sergilemekteyiz. 
Koleksiyonumuzda bulunan doğal taşla-
ra örnek teşkil edebilecek farklı tasarım-
lara yer verme isteğimiz, ilk defa burada 
yer almamızda önemli bir rol oynadı. Bu 
doğrultuda; sergilediğimiz ürünlerle, eş- 
siz ve sınırsız çeşitlilikte uygulamalar 
yapılabileceğini vurgulamayı amaçladık.

*Firmalar alfabetik sıraya göre verilmiştir.

Daha önce bir AVM içinde mağaza-
nız var mıydı? HOM Design  

Center’da yer almanızda ne etkili 
oldu? Burada diğer mağazalarınız-
dan farklı bir uygulamanız var mı? 
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İnsanın çevresi ile bağı olan duyular 
içinde “görsel algı ve görerek hisset-
mek” yolculuğu, çok bilimli ve inter-

disipliner bilgi ve tecrübe bütünü ile ta-
nımlanabilir. Görme eylemi ile başlayan 
fizik bilimi yolculuğu, insanın yüzyıllar-
ca ateş ve güneş ile yaşadığı tecrübenin 
genetik mirası ile her görsel tecrübede 
buluşur.

İnsan vücudunun en gelişmiş ve adap-
tasyon kabiliyeti en yüksek organı olan 
göz, gün ışığında binlerce lüks aydınlık 
düzeyinde hayatı tecrübe edip algılar-
ken, 1 lüks düzeyinde bir ayışığı akşa-
mında dahi dünyayı, çevresini ve canlı-
ları algılamaya devam eder. Bu nedenle 
gözün üstün adaptasyon özelliği insan-
ların salt karanlık ile aydınlık arasındaki 
algı derecelerini bağıl ve öznel bir boyuta 
taşır. Her ne kadar bizler aydınlatmayı 
“lüks” değeri ile rasyonel ve ölçülebilir 
halde tanımlamaya çalışsak da gelenek-
sel aydınlatmadan LED teknolojisine 
uzanan hikâyenin içinde “Işığı ve ışığın 
mekân algısına etkisini” tanımlayabile-
cek geleneksel ve yeni birçok tanım ve 
kavramdan bahsedebiliriz.

7. Element LED:  
Yeni Algılar Yaratabilir mi?
LED ışık kaynaklarını geleneksel ışık 
kaynakları ile karşılaştırdıktan sonra 
onları yepyeni bir element olarak ta-
nımladık. Peki, bu yeni element yepyeni 
mekânsal ve yaşamsal algılar yaratabilir 
mi?

Merkezsizlik: Ateş, güneş ve gelenek-
sel lamba gibi merkezcil ışık kaynakla-
rı yüzyıllarca insanlarda alışkanlık ve 
kalıcı algılar yaratacak kadar tek yönlü 
bir iz bıraktı. Çevremizdeki nesnelerin 
ve mekânın noktasal bir ışık kaynağı 
ile algılanmasının yanı sıra farklı ışık 
katmanları olarak merkezi olmayan çiz-
gisel, eğrisel, düzlemsel LED ışık kay-
nakları ile aydınlatılmasının değişimini 
yaşıyoruz. 

Formdan bağımsızlık: LED ışık kaynak-
ları ile noktasal ve merkezcil prensibin 
şartladığı formların dışında daha özgür 
noktasal, piksel bazlı, lineer, eğrisel, 
düzlemsel ve organik formların tasar-
lanabildiği armatürler yaratmak müm-
kündür. Bu nedenle ışığın form değiş-
tirmesi, ışığın mekânın içinde bir yapı 

elementi halini alarak algıları da değiş-
tirmesi için yepyeni bir yol açıyor.

Kompaktlık: LED ışık kaynakları ge-
leneksel ışık kaynaklarına kıyasla çok 
daha küçük ebatlara sahip olması nede-
niyle mimariye entegrasyonu daha kolay 
bir element olarak kullanılır. Bu özellik 
mekân aydınlatmasında gizli aydınlat-
ma ve entegre aydınlatma kullanımları-
nı geliştirerek mekânın algısını farklı bir 
boyuta taşır.

Dokunulabilirlik: Eskiden ışık dokun-
maya ve yaklaşmaya çekindiğimiz bir 
obje iken daha az ısı yayan LED tekno-
lojisi ile bir lambaya dokunmak, ışıklı bir 
bank obje üzerinde oturmak artık yeni 
bir gerçek. Işık bize daha yakın ve doku-
nulabilir, hatta giyilebilir. Günümüzde 
“wearables” (giyilebilir ışık) kavramı ile 
insanlar da mekânsal algının bir parçası 
olacaklar.

Modülerlik: Mekân tasarımında tekrar 
ve modülerlik çok temel bir kavramdır. 
Geleneksel ışık kaynakları mekân tasa-
rımına modülerlik anlamında kısıtlarla 
hizmet etti. LED ve OLED ışık kaynak-
ları 3 boyutlu modülerlik özelliği saye-
sinde bir yapı elemanı gibi işlenebilir ve 
malzemelere entegre edilerek tekrarlı 
yüzey ve hacimler yaratabilirler.

Gökkuşağı etkisi: İnsanlar yüzyıllarca 
ateş ve güneşi tecrübe ederek sıcak be-
yazdan soğuk beyaza uzanan bir renk 
sıcaklığı aralığında çevreyi ve mekânı 
deneyimlediler. RGB, RGBW LED ışık 
kaynakları mekânlarda çeşitli renkte yü-
zeylerin farklı renkte ışıklarla aydınlatıl-
masına olanak sağlıyor. Sınırsız kombi-
nasyon sunan bu renkli teknolojiyi “renk 

bilimi” prensipleri ile kullanmak gereki-
yor. İki rengin birleşiminde gözümüzün 
bambaşka bir renk algılayacağı gerçeği-
ni ihmal etmemek gerekiyor.

Gün ışığına yönelim: Biliminsanları her 
zaman gün ışığı renk spektrumuna en 
yakın karakteri sağlayabilmek için çalış-
malar yapıyor. Enkandasen, halojen ve 
metal halide gibi geleneksel ışık kaynak-
larına kıyasla LED teknolojisi bu amaca 
ulaşmak konusunda çok daha gelişmiş 
özelliklere sahip. Günümüzde “mood- 
lighting”, “humancentriclighting” (in-
san odaklı aydınlatma) gibi kavramların 
doğmasının temelinde insanın hormo-
nal ve yaşamsal döngüsünün gün ışığı ile 
yüzyıllardır olan bilimsel ilişkisi yatıyor.

İnteraktiflik ve canlılık: Işığı daha önce 
hayatımızda “aç-kapa” ilişkisi ile yaşa-
dık. Günümüzde ışığın interaktif veya 
programlanabilir senaryolarla mekânın 
farklı algılarını yarattığını görüyoruz. 
Sensörler ile ışık kaynaklarının insan 
yaşamı ile etkileştiğini ve ışığın artık ya-
şamımızda hareketli ve yaşayan algılar 
yarattığını söyleyebiliriz. LED ışık kay-
naklarının tamamen dijital kontrole uy-
gun elektronik altyapıya sahip olmaları 
ise bu gelişimin en büyük nedeni.

7. Element LED:  
Geleneksel Görsel Algıları 
Değiştirebilir mi?
Yeni jenerasyon ışık kaynakları ile tanış-
ma sürecinde hem tasarımcılar hem de 
son kullanıcılar bu yeni deneyimi eski 
alışkanlıkları ile kıyaslamaya başladılar. 
Önceki bölümde tanımladığım her fark-
lılık insan için alışılması gereken yeni 
bir algı formudur aynı zamanda. İnsan 
her ne kadar yeniliklere açık olsa da, ye-

nilikleri deneyimlemeye başladığında 
eski konfor ve alışkanlıklarını sorgula-
maya başlıyor. 

Halojen, kompakt floresan, enkandesan 
lambalardan geçişte yeni neslin avantaj-
larını tadarken insanlar halojenin renk 
sıcaklığını, floresanın difüze ışık dağılı-
mını görsel ve his boyutunda aramaya ve 
özlemeye başladılar. Üreticiler ise LED 
ışık kaynaklarını bu alışkanlıkları tek-
rar sağlayacak derecede teknoloji ile şe-
killendirmeye başladılar. Bu değişim ve 
alışma süreci birkaç jenerasyona yayıla-
cak. Çünkü bu süreçte dünyada LED ay-
dınlatma dönüşümü devam ediyor ola-
cak. New York’ta Times Square’de yılbaşı 
kutlamasından Bali’de mum ışığında bir 
tatile gittiğinizde hala algısal ve hissi bir 
uçurum yaşayacaksınız. 

Tüm bu değişim yaşanırken bilimsel 
temele dayanan kavramları değiştirme 
gücünden çok LED’in dönüştürme ve 
geliştirme niteliklerinden bahsedilebilir. 
Temel kavramlarla bu artı değerlerin al-
gısal etkilerini düşünelim:

Derinlik ve Boyut Etkisi:
LED ışık kaynakları mekânın üç boyutlu 
algısını güçlendirecek ve farklılaştıra-
cak karakterlere sahiptir. Merkezsiz ve 
formdan bağımsız olması mimari ay-
dınlatma tasarımında yeni bir yaklaşım 
olarak kullanılıyor. Noktasal merkezcil 
aydınlatma alışkanlığını yeni katman-
larla destekliyor.

Gölge Kontrolü:
Gölge sayısı ve açısının kontrolü LED ışık 
kaynakları için daha kritik bir sorundur. 
Tek noktasal olmayan LED ışık kaynakla-
rının gölge efektlerinin doğru optiklerle 

kontrol edilmesi gerekir. Aksi takdirde 
insan gözünün alışık olmadığı çok sayıda 
kademeli gölge yaratmak gibi algısal bir 
karmaşa ve görsel kirlilik oluşturulabilir.

Gün Işığı ile İlişki: 
LED ışık kaynaklarının bilgisayar ve gün 
ışığı sensörleri ile kontrolü sonucu gün 
ışığının farklılık gösterdiği günlerde 
ofis, hastane gibi yapılarda mekândaki 
aydınlık düzeyinin ve renk sıcaklığının 
adaptif olarak ayarlanması ile mekânın 
aydınlığı ve hissiyatı yönetilebilir.

Kamaşma Kontrolü:
Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla 
daha yüksek ışık şiddetine sahip LED 
ışık kaynaklarının doğru optik tasarımla 
kamaşma kontrolünün sağlanması ge-
rekir. Bu faktör mekânın konfor algısını 
doğrudan etkileyen görsel bir unsurdur.

Dokuların ve Renklerin  
Doğru Algılanması:
LED armatürler tasarım, optik ve tipolo-
ji çeşitliliği ile dokuların ve malzemenin 
daha doğru algılanmasını sağlar. Işık 
kaynaklarının renk sıcaklığının çeşit-
liliği ve renk geriveriminin yüksek ol-
duğu versiyonlar renklerin daha doğru 
algılanmasına yardımcı olur. Ayrıca LED 
ışık kaynakları ile özel birtakım çipler 
belirli renklerin daha baskın ve etkin al-
gılanmasını sağlayabilir.

Hiyerarşi ve Oryantasyonun 
Algılanması:
Mekân algısında oryantasyonun ve hi-
yerarşinin algılatılmasında derinlik, 
düzlemler ve kademelerin algılatılması 
önemlidir. Işığın renk sıcaklığı değişimi, 
dimlenebilmesi, farklı renklerde aydın-
latabilmesi, farklı açılarda ve formlarda 
ışık dağıtımına sahip olması gibi özellik-
ler sözkonusu algıları geliştirir.

Kontrast ve Eşdağılım:
Mekânın mimari tasarımında ışığın algı 
ve fonksiyona en çok etki ettiği faktör 
kontrasttır. Mekândaki form ve objeleri 
bütünsel veya bağımsız tanımlamamız 
için kullandığımız görsel kavram diğer 
uçta eşdağılım kavramı ile tanımlanır. 
LED ışık kaynaklı armatürler gelişmiş 
optik seçenekleri ile difüzör, lens, reflek-
tör gibi farklı teknolojilerle kontrast ve 
eşdağılım faktörlerinin dengeli tasarımı 
için olanak sunarlar.

His ve Ambiyans için Işık Katmanları:
Mimari aydınlatma tasarımında ay-
dınlatma katmanlarının kullanımı ge-
leneksel yöntemde de mevcuttur. LED 
teknolojisi her aydınlatma katmanının 
bağımsız ve dinamik kontrol edilmesi-
ni sağlayarak mekânda renk, aydınlık 
düzeyi ve renk sıcaklığı değerlerini pa-
rametrik olarak programlamamıza ve 
tasarlamamıza imkân sağlar.

Tüm bu yeni kavramlar mimari aydın-
latma tasarımında mekân algısını güç-
lendiren, yeni deneyimler yaratacak 
tasarımlara ışık tutuyor. Işığın yeni bir 
element olarak hayatımızı güzelleştirme 
gücü ve etkisi çok daha fazla.

Bizler bu yeniliklerin heyecanını yaşar-
ken yine de ateş, mum ve güneşin ışı-
ğıyla gölgesini hayatımızda her daim 
isteyeceğiz. l
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Gayrimenkul İhracatı

İç piyasadaki ekonomik koşulların belirlenmesin-
de lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü yaşanan küresel ve 

yerel ekonomik şoklar karşısında adeta çırpınıyor. Bir taraftan da 
yaşanan bu süreçler gayrimenkul sektöründe yeni gelişmeleri be-
raberinde getiriyor. Konumuz satış ve pazarlama üzerine olunca 
pazarlamada rotayı bu defa içe değil dışa dönük bir yola çevirmek 
gerektiğinin altını çizmek isteriz. Döviz getirisi sebebi ile devletimiz 
tarafından da desteklenen teşviklerin, ihracat kapsamına alınması 
oldukça önemli bir parametre. Bunun yatırımcı firmalara sağlayaca-

ğı vergisel avantajları da düşününce sektördeki canlılığı geri kazana-
bileceğimiz kanaatindeyiz.

Ayrıca devlet destekli düzenlenen fuarlar, programlar sayesinde dışa 
dönük pazarlama yapılabileceğinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 
Özellikle geçtiğimiz aylarda Almanya’da düzenlenen bir fuara ilgi 
oldukça büyüktü. Bu fuar ve programlara katılamayan gayrimenkul 
üreticilerimiz için alternatif yollar da yok değil; reklam ve tanıtım 
çalışmalarını bu ülkelerde aynı bütçeler ile devam ettirmek doğru bir 
yöntem. Unutulmamalıdır ki pazarlamadan kısılan her bütçe satıştan 
kaybettirir. Ciddi bir gayrimenkul üretimine sahip olan ülkemizin 
elindeki gayrimenkul stoklarını eritmesi yine pazarlama odaklı dü-
şünce ile aşılabilecek bir meseledir.

Her inşaat şirketinin iki ya da üç dil bilen yetkin satış personeline ih-
tiyacı olduğu aşikâr. Hedeflenen pazarlara yapılacak olan ziyaretler 
ve dijital pazarlama yatırımlarıyla (bunlar mailing’ler, ads kampan-

yaları, sosyal medya kampanyaları, o bölgedeki açık hava kullanımı 
ile yapılabilir) bu dönüşümlerin karşılığını birebir alabilmek oldukça 
mümkün.

Geçtiğimiz ay iş seyahatimiz sebebi ile gittiğimiz Lübnan’ın baş-
kenti Beyrut’ta ev kiralarının 4.000 ABD dolarından başladığını ve 
normal bir öğle yemeğinin 70-100 ABD doları civarında olduğu gör-
düğümüzde; ülkemizin Orta Doğu pazarında ne denli popüler bir 
yaşam merkezi olabileceğine şahit olduk. Türkiye’de yatırım yapan 
yabancılara tanınan vatandaşlık hakkı ile bu popülasyonun arttığına 
da şahidiz. 

Burada not düşmek istediğimiz şey; ister Orta Doğu ister Avrupa pa-
zarı olsun kazanmamız gereken en büyük güç güven endeksimiz ol-
malıdır. Ülkemize olan güven, yatırımcı için birincil öncelik olmaya 
devam edecektir. Bu güveni inşa etmek pazarlamacılar ve sektördeki 
diğer disiplinlerden çalışanlar olarak hepimizin görevi. l

Umut Saçan, Marka Danışmanı, 
US Brainworks, 
umutsacan@usbw.us

Yeni Işıklar:  
Mekânlarda Yepyeni Algılar

bi_özet gayrimenkul 
gazetesi’nin Aydınlatma 
Merkezi’nin katkılarıyla 
hazırlanan yeni bölümünün 
ilk içeriğinde Aydınlatma 
Merkezi Genel Müdürü Y. 
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 
Utku Başkır, ışığı algılar 
üzerinden ele alıyor ve 7. 
element olarak adlandırdığı 
LED’in özelliklerinden ve 
görsel algıya etkilerinden 
bahsediyor.

Fairmont Quasar İstanbul. 
Fotoğraf: Sahir Uğur Eren
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Binaların daha fazla yükselmesi 
ile asansörlerin teknolojileri ve 
teknik kapasiteleri de ihtiyaçlar 

doğrultusunda hızla gelişiyor. Özellikle 
hastaneler, metrolar, belediye binaları, 
stadyumlar ve alışveriş merkezleri gibi 
topluma açık ve insan sirkülasyonu-
nun yoğun olduğu alanlarda kullanı-
lan düşey taşıma sistemlerinin diğer 
binalarda kullanılan sistemlere göre 
sahip olması gereken bazı ek özellikler 
bulunuyor. Kullanım yoğunluğu ve van-
dalizm dikkate alınarak belirlenen bu 
özelliklerden ilgili standart ve yönetme-
liklerde bahsedilmektedir.

Sirkülasyonun yoğun olduğu, her gün 
on binlerce insanın ziyaret ettiği özel-
likle alışveriş merkezlerinde düşey taşı-
ma sistemlerine ciddi bir taşıma yükü 
gelmektedir. Düşey taşımada konforu 
ve güvenliği sağlayabilmek için ilk aşa-
mada sistemler seçilirken sonrasında 
ise montaj ve diğer kontroller yapılır-
ken bu yük dikkate alınmalı; tüm se-
çimler, çalışmalar ve kontroller buna 
göre yapılmalıdır.

Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin ve 
yürüyen yolların; alışveriş merkezi yükü-

nü kaldırabilecek şekilde yürürlükte olan 
standartlar ve yönetmeliklere uygun se-
çimi, tasarımı ve montajından sonra iş-
letme aşamasındaki koruyucu periyodik 

kontroller de ciddi önem taşımaktadır. 
Bu bakımların aksatılmadan yapılması, 
sistemlerin kontrol altında tutulması ve 
gerekirse yılda bir kez üçüncü bağımsız 

bir firma tarafından genel bakım kalite 
kontrollerinin yapılması ile sistemlerin 
gönül rahatlığı ile güvenli bir şekilde 
kullanımına devam edilebilecektir.

Alışveriş merkezlerinde özellikle dikkat 
edilmesi gereken hususlardan bir tane-
si de karşılaşılan yürüyen merdiven ka-
zalarıdır. Bu kazalar genellikle;

• Yürüyen merdiven giriş ve çıkışla-
rında yavaş hareket ederek oyalan-
ma, arkadan gelen yolcuların iler-
lemesine engel olduğundan takılıp 
düşme,

• Yürüyen merdivenlere binen yolcu-
ların yürüyen merdiven el tutamak-
larını kullanmamalarından dolayı 
düşme, çarpma, vb.,

• Yürüyen merdivenlerin dışına doğ-
ru sarkmaktan dolayı el, kol veya 
kafanın yabancı cisimlere çarpması, 
merdiven ile sabit cisim arasında sı-
kışması şeklinde veya;

• Yürüyen merdiven ile kat arasındaki 
boşluklardan çocukların sarkması,

• Yürüyen merdiven el tutamakları-
nın üzerine çıkılması,

• Market arabaları ile yürüyen merdi-
venlerde seyahat edilmeye çalışılması,

• Bazen de asansörün bakımından 
sorumlu firmanın yeterli donanıma 
sahip olmayan bir çalışanı tarafın-
dan yapılan eksik veya hatalı bakım-
lar gibi çeşitli nedenlerle meydana 
gelmektedir.

Asansör ve yürüyen merdivenlerin kul-
lanımı sırasında dikkat edilmesi ge-
reken hususların öncelikle yetişkinler 
tarafından bilinmesi sonrasında ise 
çocuklara anlatılması ile düşey taşıma 
konusundaki bilinç artırılabilir. Bu sa-
yede, birçok kaza engellenebilir. l

Alışveriş Merkezlerinde 
Düşey Taşıma Sistemleri

Düşey taşıma sistemlerinin 
yani asansörlerin, yürüyen 
merdivenlerin ve yürüyen 
yolların hayatımızda yeri  

ve önemi her geçen gün  
daha da artıyor. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [Liftinstituut’un katkılarıyla]

[ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLER]//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zavallı İstanbul

Kaçınız yeryüzünün nadide güzelliklerinden biri 
olan İstanbul kentinde doğdunuz? Kaçınızın 

gençliğinin en güzel anları bu kentin içinde dağıl-
mayan bir sis gibi asılı kaldı? Hangi yaşta olursanız 
olun eğer orada hâlâ yaşamaya devam ediyorsanız; 
güzel olanın hızla nasıl da tüketilebileceğine dair 
çoğu anlarda istemeye istemeye de olsa kör bir 
şahitlik yapmakla karşı karşıyasınızdır. Bütün olup 
bitenlere inat, her gün aynı heyecanla şuursuz bir 
şekilde kendinizi kaybedip günün sonunda hiç bek-
lemediğiniz bir sokağın kaldırımında mutluluk ve 
burukluk karışımı garip bir tebessüm içinde bula-
bilmeniz bu kentin bir mucizesidir. Kaç tane 10 yıl 
geçirdim diye hesaplamak içimden gelmiyor ama bu 
konuda söyleyebileceğim tek söz; her ömrün bu kent 
için kısa olduğudur. 

Neler değişti diye düşünüyorum, geçmiş bu birkaç 
on yılın ardından? Siz söyleyin! Hepinizi tanıyorum. 
Benimle birlikte sizler de oradaydınız ve şahittiniz 
bütün olup bitenlere. Güzel sözler mi? Belki de tam 
zamanı güzel sözler söylemenin. Kim bilir belki tu-
tar diyerek, umut aşılamalı her bir kırık kanada. Ama 
olmuyor işte! Birçok insanın beklediği, o kadar basit 
birkaç güzel kelime sizin dudaklarınızdan dökülmü-
yor. İşte bu yüzden, onlarca kelimenin arasından bir 
tanesini bile yazamıyorum.

Bu kifayetsizlik içinde, kendimi bir taksinin için-
de buluyorum. Bütün sürücüler gibi, taksinin 
şoförü trafikten boğulmuş olmalı ki, ön koltukta 
oturduğumdan beri radyonun düğmesiyle uğraşıp 
duruyor. Aradığını bulmuş olmalı ki bir kanalda elini 
arama düğmesinden çekiyor. Nefes almakta güçlük 
çeken bir sunucunun ağzından, Kartal’daki çöken 
apartmandan, yasaklı bir ajans sunulmakta. Yetkili-
lerin dediğine göre sadece birkaç kişiymiş enkazın 
içinde kalan. İçim daralıyor, nefes almakta güçlük 
çekiyorum. Kendime kızıyorum, nereden bindim bu 
taksiye diyorum içten içe. Neden yasaklı bir haber 
sunuluyor ki? Birkaç kişi kimdir diye soruyorum ken-
dime? Sürücü bir, ben iki, araçların arasından geçen 
genç üç, kaldırımda yürüyen kadın dört, elini tuttu-
ğu çocuk beş… Birkaç çok mu, az mı? Sonra kendi 
profesyonel mesleğimi düşünüyorum. İyi bir hekim, 
bütün meslek yaşamında kaç birkaç kişinin yaşamı-
nı kurtarabilir? Üç, yedi, on dokuz?.. Hiç mi? Belki de 
hiç; ama doğrusunu bilmiyorum ve de cevaplaması 
oldukça zor. Siz söyleyin, “bir” ile ifade ettiğimiz de-
ğer çok mu az mı? Bu konuda söyleyebileceğim, sa-
dece tek bir yaşamın kendi özelinde ne kadar değerli 
olduğu ve onu korumanın ne kadar zor olduğu. Sü-
rücü bana dönüp, ajansı tekrarlıyor: “Abi, malzeme 
olarak deniz kumu kullanılmış”. Bana niye söylüyor-
sun demek geçiyor içimden, ama demiyorum. Birkaç 

ay kadar öncesine kadar konuşulan 
İmar Barışı’nı hatırlıyorum. İnsanların üstüne bir 
savaş gibi yıkılan her seçim döneminde ülkenin her 
beton duvarına uğrayan bambaşka bir barış. 

Ruh halim konuşmaya müsaade etmediği için sürü-
cünün söylediklerinin çoğu duvara çarpıp duruyor. 
Yoğun trafiğin içinde geçmişe bir yolculuğa çoktan 
çıkmıştım. Üzerinden iki tane 10 yıl geçmiş olan 
hazin bir Ağustos gecesine gidiyorum. İşte bir kez 
daha, silinmeye yüz tutmuş bir kâbusun içindeyim. 
Sabahın zifirisinde, birbirinin üzerine çökmüş dört 
katlı bir binanın en üst katında buluyorum kendimi. 
Kurtarın! Kurtarın beni! O sesin kaynağına ulaşmak 
istiyoruz, eline keser ve küçük talaş küreği almış bir-
kaç kişiyle birlikte. Oyuklar arasından, bedeni yığın-
lar içinde görünmeyen bir ele ulaşıyoruz saatler son-
rası. Enkazın içinde, elinin üstündeki damarlardan 
birisine güçlükler içinde bir serum takmayı başara-
biliyorum. Saatler sonra, yerden, gökten gelen bir 
uğultunun içinde cam bir serum şişesiyle yapayalnız 
kalıyorum. Dışarıdan yayılan çığlıklar içinde artçı bir 
sarsıntı olduğunu o zaman öğreniyorum. Oyuklar 
üstüme kapanırken; bir yaşamımın sonu da, tekrar 
başlangıcı da o kadar kısa bir anda gerçekleşmişti. 
Yarım günü geçkin bir çalışmanın sonunda dört ki-
şilik bir aileden ise sadece o elin sahibini beton deh-
lizinden sağ olarak çıkarabilmiştik. Ne kadar büyük 
çaresizlik ve sahipsizlik anlarıydı. En acı olanı da; 
o zamanlarda da kayıplar yayın yasakları içinde bir 
sayı oyunuyla sunulmuştu. O tarihten bu yana ken-
di kendime hep aynı soruyu soruyorum: Bir yapının 
müteahhidi ve/veya mühendisi mesleki yaşamların-
da kaç hayatı koruyabilir? Bir, on, yüz?.. Kim bilir, 
belki de bir doktordan daha da fazlasını... 

İlerlemeyen trafikte sürücü sinirleniyor. Neredeyse 
trafikten dolayı beni suçlu hissettirecek kadar si-
nirlenip bir şeyler mırıldanıyor. Yeniden bir şeyler 
söyleme gereği duyuyor: “İstanbul’un böyle olacağını 
bilseydi Fatih fethetmezdi” diyor. Sol elini dudak-
larının üzerine götürerek bir iki ismi cismi belirsiz 
küfür mırıldanıyor. Tekrardan sağ elini sarsakça rad-
yonun kanal arama düğmesine götürerek konuşma-
ya devam ediyor: “Abi, anti-depresan almadan bu iş 
yapılmaz”.

Şimdi, başka bir kanaldan buram buram bir arabesk 
melodisi ve sözleri yayılırken, artık güneşin değme-
diği sokakların derin gölgelerine bakıyorum. Çok 
uzaklardan tanıdığım birisini bulmaya çalışır gibi-
yim. Çocukluğum ve gençliğimin ışık oyunlarıyla 
dans eden İstanbul sokakları nereye gitmişlerdi?

Suçlu ben… Masum sen… Zavallı İstanbul. l

Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu, İç Hastalıkları, 
Kalp-Damar Hastalıkları, Spor Hekimliği Uzmanı, 
ekasikcioglu@gmail.com
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Üretici/Dağıtımcı: Ersa
Tasarımcı: Claudio Bellini

Ebat seçenekleri: 180/200/240/280/300x100x74 cm
Renk seçenekleri: Doğal ahşap kaplamalı tabla: 

Amerikan Ceviz, Okaliptus; mermer tabla: 
kahverengi, beyaz

Öne çıkan teknik özellikler: Eğimli U formuna 
sahip tek parçadan oluşan ayaklarda, özel kalıp 

poliüretan üzeri beton sıva uygulama

Koleksiyon/ Seri adı: Tepe Home Premium Line
Üretici/Dağıtımcı: Tepe Home

Tasarımcı: Zeynep Erten
Ebat seçenekleri: Projeye özel alternatifler
Renk seçenekleri: Projeye özel alternatifler

Garanti süresi: 2 yıl 
Kalite belgeleri: TSE, TPE 

Öne çıkan teknik özellikler: Doğal ceviz kaplama, 
dokunmatik LED ışıklandırmalı bölmeler

Seri adı: Spring Air - 
Sleep Sense

Üretici: D’artiste 
Bedding

Dağıtımcı: D’artiste 
Bedding

Ebat seçenekleri: 
Standart ölçüler 

(Özel üretim imkanı)
Garanti süresi: 5 yıl 

Öne çıkan teknik 
özellikler: Dayanıklı, 

ortopedik, Bevel 
Coil yay sistemi, 

çift taraflı çift katlı 
“hyper” dolgu 

malzemesi

Üretici: Lazzoni
Dağıtımcı: Lazzoni

Tasarımcı: Lazzoni Tasarım Ekibi
Ebat seçenekleri: Farklı modül alternatifleri (Özel 

üretim imkanı)
Renk seçenekleri: 200’den fazla renk

Garanti süresi: 2 yıl 
Öne çıkan teknik özellikler: Modülerlik; kaz tüyü 

ve yay minder opsiyonu; ekstra uzanma ve 
oturma alanı sağlayan ayköşe özelliği

Üretici/Dağıtımcı: Yıldız Entegre Ağaç Sanayi A.Ş.
Ebat seçenekleri: 1203,5x193 mm (kalınlık: 7 mm)

Renk seçenekleri: 5 renk (farklı tonlarda meşe ve çam 
desenleri)

Garanti süresi: 15 yıl 
Kalite belgeleri: CE, E1, TSE (TS EN 13329+A1)

Öne çıkan teknik özellikler: “Clic” sistem (2G); alttan ısınmaya 
uygun, aşınmaya, çizilmelere karşı dirençli, UV ışınlarına 

dayanıklı, kolay temizlenir yüzey

Koleksiyon/ Seri adı: 
Himalaya

Üretici: Şark Halı
Dağıtımcı: Şark Halı

Ebat seçenekleri:  
1-25 m2 arasında  

değişen ebatlarda (Özel 
üretim imkanı) 

Renk seçenekleri:  
Muhtelif renklerde
Garanti süresi: 1 yıl

Öne çıkan teknik özellikler: 
%100 yün, el dokuma 

halı; düğüm sıklığı: 
m2/120.000 adet

Üretici: Siemens
Dağıtımcı: Siemens

Ebat seçenekleri:  
186x86x84 cm

Renk seçenekleri: Inoks
Garanti süresi: 3 yıl

Öne çıkan teknik özellikler: 
A+++ enerji verimliliği, 

hyperFresh plus özelliği, 619 
lt net iç hacim

Üretici: Luxi - Bahar Aydınlatma
Dağıtımcı: Luxi - Bahar Aydınlatma

Tasarımcı: Zoom/TPU
Ebat seçenekleri: 120 cm (Proje bazlı özel üretim imkanı)

Renk seçenekleri: Antrasit (Proje bazlı özel üretim imkanı)
Garanti süresi: 2 yıl

Kalite belgeleri: TSE
Öne çıkan teknik özellikler: LED aydınlatma, dekoratif kullanım

Üretici/Dağıtımcı: Estetik Decor
Tasarımcı: Müsteyde Gülen Ufuk

Ebat seçenekleri: 60x340x105/191 (köşe koltuk), 60x350x105 
(4A), 60x290x105 (3A)

Renk seçenekleri: Deri/kumaş karışımı, tamamı kumaş (urban) 
ve tamamı deri (utter) seçenekleriyle muhtelif renklerde (Gri 

Gold, Gri Yeşil, Bej Gümüş, Kahve vd.)
Öne çıkan teknik özellikler: Kuş tüyü dolgulu geniş oturma 

alanı; deri biye detayları ve parlak bronz kaplı metal ayaklar

Dağıtımcı: Zirve Stone Gallery
Ebat seçenekleri: 5,5-6,5 m2 aralığında plakalar

Renk seçenekleri: Muhtelif renklerde
Öne çıkan teknik özellikler: 2 cm plaka kalınlığı; her türlü iç ve 

dış mekânda kullanıma uygun dayanıklı, sert yapı

Üretici/Dağıtımcı: AGT
Tasarımcı: AGT Tasarım 

Ekibi
Ebat seçenekleri: Effect: 
8 mm, Effect Exclusive: 

10 mm, Effect 
Premium: 12 mm

Renk seçenekleri: Alp, 
Pamir, Ural, Fuji, Tibet, 

Altay, Everest, Toros
Garanti süresi: 15 yıl

Kalite belgeleri: TS EN 
12664

Öne çıkan teknik 
özellikler: Uniclick kilit 
sistemi; hızlı ve kolay 
montaj özelliği; kolay 

temizlenebilen, UV 
ışınları ve çizilmeye 

karşı dayanıklı yüzey

Üretici/Dağıtımcı: Metin 
AkpınaRaydolap

Ebat seçenekleri: Kişiye 
özel ebatlarda üretim 

imkanı
Renk seçenekleri:  

85 renk
Garanti süresi: 10 yıl

Öne çıkan teknik 
özellikler: Patentli kapak 
profilleri; özel bağlantı 

elemanları sayesinde 
söküm ve kurulum 

kolaylığı

Üretici: Milliken
Dağıtımcı: PETRA The Flooring Co.

Ebat seçenekleri: 50x50 cm
Renk seçenekleri: Facet: 16 renk; Facet Accents: 8 renk; Facet 

Transitions: 8 renk
Garanti süresi: 12 yıl aşınma garantisi, ömür boyu  

antistatik garantisi
Kalite belgeleri: ISO 9000, ISO 9002, ISO 14001, LEED 101, 

NSF 140, GUT, CRI Green Label Plus, SMART, BRE, CARBON 
NEGATIVE, RC 14001, IBU Environmental Product Declaration

Öne çıkan teknik özellikler: Kirlenmeye karşı StainSmart® 
teknolojisi, %90 geridönüştürülmüş malzemeden Comfort Lite 

veya TractionBack® taban seçeneği

Üretici/Dağıtımcı: 
Koleksiyon

Tasarımcı: Faruk Malhan
Ebat seçenekleri: 
671x538x26 mm

Renk seçenekleri: Deri ve 
kumaş seçeneklerinde 

muhtelif renkler
Garanti süresi: 2 yıl 

Ödüller: Design Turkey 
2018 İyi Tasarım Ödülü, 

Mixology Award
Öne çıkan teknik özellikler: 

Naturel cila uygulanmış 
ceviz papel gövde, 45’er 

derece sağa sola hareket 
kabiliyeti

Üretici: RFLEX
Dağıtımcı: EVIST Duvar Kağıtları & Kumaş 

Tasarımcı: RFLEX Design TeAM
Ebat seçenekleri: En: 137 cm (metre bazlı)
Renk seçenekleri: Boyanabilir versiyonları 

istenen renkte 
Kalite belgeleri: ISO 9002, CLASS 1 Fire 

Resistant, M1 Resistantto Micro Organism
Öne çıkan teknik özellikler: Konuşma 

engelleme düzeyi:  
00-2000 Hz.; yangına dayanım

Nox Beverly

EQUINOX

GolaSoft Series

Uşak Design

KG86NAI42N

X Lamp

Cadillac

Stone Wood

Effect

Raydolap

Facet

Maral

AFLEX Koleksiyonu

// Yemek Masası // Ceviz Konsol

// Yatak

// Modüler Koltuk// Laminat Parke

// Yün Halı

// Buzdolabı

// Aydınlatma Elemanı

// Köşe Koltuk

// Granit

// Parke Serisi

// Giyinme Dolapları

// Karo Halı

// Masaüstü Aydınlatma

// Akustik Duvar Kağıtları
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Kayıklar Apartmanı Hacımimi Mahalle-
si’nde konutların yoğun olduğu sakin bir 
sokakta konumlanıyor. Sokak ile geniş 
bir avlu arasına yerleşen apartman, öl-
çülü çıkmalarla aydınlık iç mekânların, 
cumbalarla balkonların diyalog içine 
girdiği bir yapı. Işığı çağıran mekânla-
rın özel hayatı kollayan bir tutumluluk-
la kurgulandığı projede, komşuluğun 
mahremiyetle birlikte var olabilmesi, 
apartman sakinlerinin kentin kalbinde 
yaşarken kendi alanlarında özgür hisse-
debilmeleri amaçlanıyor.

Yapının her iki tarafında konut ölçeği 
farklı bir mimari karakter ile vurgu-

lanıyor. Sokağa bakan cephe, ahşapla 
kaplanan cumbalar ve metal kafeslerle 
tamamlanırken sıvalı arka cephe balkon-
larla avluya açılıyor. Giriş ise, sarmaşık-
larla çevrili amorf bir strüktür halinde 
sokağın sosyal yaşantısına katılıyor.

Metal, Kayıklar Apartmanı’nda gelişmiş 
teknolojik imkânların zanaat geleneği 
ile birleşerek geometrik desenlere dö-
nüştürüldüğü bir tür süsleme olarak da 
algılanabilen işlevsel bir öğe. Ahşap ise 
bir yüzey ve döşeme elemanı olarak iç 
mekâna kimlik kazandırırken; aynı za-
manda cepheye derinlik katan dayanıklı 
bir çerçeve oluşturuyor. l

Proje Adı Kayıklar Apartmanı Hacımimi

İşveren CENEVİZ Gayrimenkul

Yüklenici CENEVİZ Gayrimenkul

Mimari/ İç Mimari ŞANALarc

Proje  
İş Birliği

Mekanik danışmanlık: Akım Mühendislik
Elektrik proje: Esan Mühendislik

Peyzaj danışmanlığı: Arzu Nuhoğlu
Uygulama danışmanlığı: Saner Mimarlık

Peyzaj: AN Peyzaj
Statik proje: YBT

Konum Galata / İstanbul

İnşaat 
Başlangıç 
Yılı

2015

İnşaat  
Bitiş Yılı

2018

Toplam 
İnşaat Alanı

1.277 m2

Kampanya Yok

Fiyat Aralığı 350.000 USD-960.000 USD

Teslim Tarihi 1.5.2018

Kat Sayısı 6

Kat Yüksekliği 3 m

Bağımsız 
Sayısı

12 Konut

Birim Tipleri

7x96 m2 ( 2+1)
2x129 m2 (1 +1)
1x149 m2 (3+1)
1x192 m2 (3+1)

Sosyal 
İmkanlar

Yenilenen kent sahilinde (Galataport) ve 
merkezinde, kentin tüm olanaklarını barındırıyor.

Ulaşım 
İmkanları

Tüm toplu taşıma hatları: metro, tramvay, deniz hatları, 
sahil ve çevreyolları

Yakında 
Bulunanlar

İstiklal Caddesi ile Karaköy 
Galataport sahili arasında kültür 

ve sanat merkezleri

Aidat
(Metrekare başına ortalama aidat)
1TL 20TL

Güvenlik 
Sistemi

Kamera ve alarm sistemi

Otopark 
Kapasitesi

Yakında kapalı otopark

Jeneratör 
İmkânı

Var

Özel Ücretsiz 
Depo Alanı

Var

Ulaşım 
Servisi 
Hizmeti

Var

Bina Servisi Var

Engelli 
Erişimi

Yok

Sertifikaları

Diğer Özellikler

Yok

Su deposu: Var

Bu proje ile ilgili tüm bilgiler CENEVİZ Gayrimenkul ve ŞANALarc tarafından bi_özet gayrimenkul gazetesi için sağlanmıştır. Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: www.kayiklarapt.com

CENEVİZ Gayrimenkul Hakkında

ŞANALarc Hakkında

2015 yılında kurulan Ceneviz Gayrimenkul Yatırım A.Ş., zengin sosyokültürel donanımlı Galata semtinin 
en kıymetli yerlerinde hem kendi gayrimenkulleri hem de kentsel dönüşüme uygun yerlerde hasılat 

paylaşımı usulü ile konut ve ticari alanlar geliştirmektedir. Projelerinde felsefe olarak kent içi yaşantıya 
uyumlu mimari ile kalite odaklı uygulama ekipleri ve vizyona önem veren çalışma gruplarıyla daha 

nitelikli ve fark yaratan üniteler geliştirmeyi hedef haline getirmektedir.

Alexis ve Murat Şanal tarafından 2002 yılında kurulan SANALarc, İstanbul’da faaliyet gösteren bilgi 
merkezli tasarım stüdyosudur. ŞANALarc, “yer”lerin benzersiz karakterlerinin teknoloji, sanat ve sosyal 

hayat ile nasıl iç içe geçtiğini, insanların hayal gücünü harakete geçiren ve yaşam kalitesini artıran, 
kendine özgü ve etkileyici mekânların nasıl oluştuğunu keşfetmeye çalışır. Stüdyonun aktif ve etkili 
araştırmalarının temeli, birlikte hareket eden ve etkin bir iletişim ağı oluşturan yaratıcı zihinlerden, 

mühendis, yatırımcı ve liderlerden oluşan profesyonel çekirdek ekibine dayanır.

[Proje]
Kayıklar  
Apartmanı

Fotoğraflar: Emrah Aydemir




