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Kurucu / Genel Müdür

Hüseyin ÖztürkEditörden;

Röportaj;

“ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL 
İÇİNDE YURT İÇİ VE 
YURT DIŞINDA PRESTİJLİ 
PROJELERDE YER 
ALMAK İSTİYORUZ.”

Bize Kendinizden bahseder misiniz?

Hüseyin Öztürk:  1973 yılında Gümüşhane Torul’da 
dünyaya geldim. İş hayatıma pazarlama müdürü 
olarak başladım. Evliyim ve iki çocuğum var.

Türköz İnşaat’ın yola çıkış hikâyesi nasıl 
oldu?

Şirketimiz, 1997 yılında ben ve Recep Öztürk 
tarafından kuruldu. Manevi kurucumuz amcam 
Hayri Öztürk her zaman yanımızda oldu. 
Başlangıçta yap-sat ve kat karşılığı inşaat 
projeleriyle ilgilendik. Daha sonraları ise taahhüt 
işine yöneldik. Bugüne kadar yaklaşık bin konut 
ve iş yeri yapılmış olup bunun yanı sıra Afyon ve 
Muğla Milas’ta iki adet adliye binası, Körfez Devlet 
Hastanesi, Alikahya Belediyesi çevre düzenlemesi, 
Körfez Belediyesi, Tütün Çiftlik ve Yarımca sahil 
düzenleme işleri yapılan işler kapsamında 
bulunuyor. 

Son 3 yıl içerisinde ise Türkiye’nin önde gelen 
firmalarından TÜPRAŞ’ın RUP Projesi yatırımında 
bina ve arazi düzenleme işlerinde yer aldık. Halen 
yapımı devam eden DP World projesinde de yer 
almaktayız.

PETKİM Park projeniz Yarımca’da göze 
çarpan çalışmalardan biri. Bu projeden 
bahseder misiniz?

Şirketimizin bugüne kadar yaptığı konut 
projelerinden Petkim Park projemiz 2013 yılında 
başlamış olup, 2014 Aralık ayında bitirilerek hak 
sahiplerine teslim edilme aşamasına gelmiştir. 
Proje; 572 konut ve 49 iş yerinden oluşmaktadır. 
Sosyal donatılarıyla Yarımca’da bir ilktir Petkim 
Park Projesi…

Sosyal donatılar içerisinde neler var?

2 adet açık havuz, 1 adet kapalı havuz, fitness 
salonu, çocuk oyun alanları, çocuk havuzu ve 
market bulunuyor. Şu an çevre düzenlemeleri 
yapılıyor ve teslimler de devam ediyor. Konut ve 
iş yerleri ile sadece bir yaşam alanı değil, sizlere 
yepyeni bir yaşam anlayışı da sunuyoruz.

PETKİM Park Projesi’nden nasıl geri 
dönüşler aldınız? Beklentilerinizi karşıladı 
mı satışlar?

Başlangıçta İzmit bölgesinde satışlar yapıyorduk 
ancak İstanbul’dan şu anda ciddi bir alıcı kitlesi 
gelmeye başladı, Büyük talep var. Gezenler, 
görenler projeyi çok beğenerek ayrılıyorlar.

Satışlarda son durum nedir?

Şu anda yüzde 70’i satıldı.

Birçok projeye imza attınız. Tamamlamış 
olduğunuz projeler üzerine kısa bir bilgi 
verebilir misiniz?

Yenikent bölgesinde 200 konuttan oluşan Yıldırım 
Park Projesi, 2013 yılının Aralık ayında tamamen 
bitirilerek hak sahiplerine teslim edildi ve bütün 
daireler satıldı. Yine Yenikent’te devam eden 58 
konut, 44 iş yerinden oluşan Derince Park Projesi, 
Temmuz 2014 tarihinde başladı ve Kasım 2015’te 
hak sahiplerine teslim edilecek. İş yerlerinin 
yüzde 95’i, konutların ise yüzde 60’ı temel atılma 
aşamasında satıldı. Derince 60 Evler mevkiinde 
Zirve Park Projesi 168 meskenden oluşuyor. 2013 
yılında bitirilerek teslim edildi yine. Bu projemiz de 
prestij projelerimizden bir tanesi.

Petkim Park Projesi’nden de satılabilir durumda 
olan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 meskenlerimiz 
bulunmakta. Şirketimiz bunların yanı sıra Gebze 
ve Körfez’de faaliyet gösteren iki adet akaryakıt 
istasyonuna sahip. Her iki akaryakıt istasyonun 
mülkiyeti de şirketimize ait. Derince’de faaliyet 
gösteren Türköz İş Merkezi bünyesinde üç 
adet düğün salonu mevcut olup yemek ve 
düğün organizasyonları şirketimiz tarafından 
düzenlenmektedir.

İşletmeciliği de size mi ait?

Evet, işletmeciliğini de biz yapıyoruz. 
Organizasyonlar ve yemekler şirketimiz tarafından 
düzenleniyor. Türköz olarak, bünyemizde 300 kişi 
çalışıyor. Bunların 90’ı beyaz yakalı, 210 tanesi 
ise mavi yakalı. Bünyemizde iç mimarlık, mobilya 
tasarım birimlerimiz bulunuyor.

İnşaatın dışında da farklı alanlarda 
faaliyet gösteriyorsunuz o zaman.

Tabii, farklı iş kollarımız bulunuyor. Mesela 
mobilya üretimini de Türköz bünyesinde 
gerçekleştiriyoruz. Şirketin Derince’de 50 dönüm 
üzerine antrepo sahası, gelişmekte olan lojistik 
sektörüne katkı veriyor. İç mimarlık, peyzaj 
mimarlığı, iş makineleri hizmeti gibi...

Sosyal projelerle de oldukça ilgilisiniz.

Petkim Park Projesi’nin bulunduğu 120 dönümlük 
arazi, Petkim A.Ş’den satın aldık. Bölgemizde yer 
alan Petkim İlkokulu’nun yerine daha modern 44 
derslikli kapalı spor salonlu Petkim Ortaokulunu 
yaptık ve Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim ettik. 
Sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. 
Eğitim ve kültür alanında her türlü katkıyı 
sunmaya çalışıyoruz.

Bir yapı inşa etmek, ona çok değerli bir şeyi 
emanet etmektir: yaşam.

Bugüne dek bizzat yaptığımız ya da iştirak 
ettiğimiz her projede tek düşüncemiz bu oldu. 
Duvarları inşa etmek, temel atmak ya da bir 
çatı yapmak kolaydır. Bunu, inşaat bilgisine ve 
yeterli tecrübeye sahip herkes yapabilir. Fakat 
burada asıl mesele, yaptığınız her duvarın 
ardında bir yaşam başlayacağını bilmektir. 
Biz yapılarımızı inşa ederken, yalnızca yaşam 
denilen mucizeye duyduğumuz hayranlıkla, 
o mucizeyi elimizden geldiğince güvende 
tutmaya çalışıyoruz. Attığımız her temelde 
hayallerimiz ve umutlarımız var. Bitirdiğimiz 
her projenin sonunda, o projeye “yaşamı” 
emanet ediyoruz.

Yaşama saygı göstermek, elbette bunlarla 
sınırlı olamaz. Çünkü yaşam yalnızca 
dört duvar arasında sürmez. Ormanlarda, 
çayırlarda, yaylalarda, şehirde, sokaklarda... 
Yaşam her yerde ve türlü çeşitlilikte sarar 
etrafımızı. Bu yüzden, tüm projelerimizde 
yeşili ve doğayı maksimum özenle koruyoruz. 
Her ağacı, o projenin temeli kabul ediyoruz. 
Çevreye olan duyarlılığımız bununla da sınırlı 
değil. Pek çok çevre düzenlemesi projesinin 
içinde bulunduk ve hepsinde doğanın 
güzelliklerini ön plana çıkarmak için çalıştık. 
Tüm projelerde önceliğimiz, doğayı korurken, 
insanların doğanın güzelliklerinden en iyi 
şekilde yararlanması oldu.

Bugün, Türköz İnşaat’ı bölgedeki güç 
odaklarından biri haline getiren politikaları, 
geçmişte olduğu gibi, gelecekte de, daima en 
doğru yol haritası olma özelliğini koruyacaktır. 
Bu politikalar, Türköz İnşaat’ın insan odaklı 
kalite anlayışını kurulduğu günden bugüne 
güvenle taşıyan elemanlar oldular. Bu yüzden 
her projemizde “Önce kalite.” dedik. Eğer 
insana ve yaşama değer veriyorsanız, onu 
korumak için elinizden geleni yapmalısınız. 

Çünkü hiç bir şey, yaşamın kendisinden daha 
değerli olamaz.

Hepinize keyifli okumalar diliyorum...

Merhaba

Yönetim Kurulu Başkanı
Recep ÖZTÜRK



Yakın zamanda hayata geçireceğiniz 
projeniz var mı?

Şu an büyük bir projemiz yok. Petkim Park arazisinin 
yer aldığı 120 dönümlük alanın 60 dönümlük bir 
kısmı kullanıldı. Geri kalan 60 dönümlük kısmın ise 
2016-2017 projeksiyonunda konut veya iş merkezi 
olarak kullanılması amaçlanıyor. Şirketimiz 2015 ve 
sonrasına yap-sat projeleri dışında taahhüt alanında 
yüzde 40-50 büyümeyi planlamakta.

Taahhütle ilgili ilerisi için göze çarpan neler 
var?

Bizim bölgemizde devam eden STFA projemiz 
var zaten. Derince Limanı özelleşti, oradan 
beklentilerimiz var. Bunun yanı sıra İzmir’de yapımı 
devam eden Aliağa’daki Petkim’in projesi var  
orada olabiliriz. Petrol ofisinin yüklenici firmasıyız, 
şu an ufak tefek işlerimiz var ama ben onlardan 
bahsetmiyorum. “Daha çok taahhüde yönümüzü 
çevirdik” dediniz. Bu yönde ilerleyeceksiniz değil mi?
Önümüzdeki süreçte daha büyük işlerin içinde 
olmak, daha çok sanayi binalarının yapımında yer 
almak, bu yönde bir büyüme sergilemek istiyoruz. 
Tabii yap-sat olacak mutlaka ama bunların yanı sıra 
böyle de bir ilerleyişimiz olacak.

Elinizde arsa varsa eğer Petkim Park gibi 
projeleriniz olabilir mi?

Şirket aktifinde yer alan, Körfez ve Derince 
bölgesinde bulunan arsaların 2016-2017 
projeksiyonunda konut ve iş yeri olarak yapımı olarak 
planlanmakta. Şu an aktifimizde 90 bin metrekare 
arazimiz bulunuyor. Ağırlığımız başta dediğimiz gibi 
bu bölgelerde olacak. Şirket aktifinde stratejik öneme 
sahip alanlarda yer alan 5 bin ve 10 bin metrekare 
arasındaki araziler konjonktürel ve yerel gidişata 
göre şirket yönetimi tarafından değerlendirilecektir. 
İlerleyen süreçte ne yönde karar verileceği belli 
olacaktır.

“Kaliteli yaşanabilir alanları artırıp, oluşturduğumuz 
marka imajının sürekliliğini sağlamak, kaçak ve 
çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için yaşanabilir 
projeler gerçekleştirmek, projelerimizle şehrin 

çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum 
sağlamak, toplumsal yaşam standartlarının 
iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek 
stratejilerimiz arasında bulunuyor.”

2015 yılı içinde bir hedefiniz var mı?

Şirketimiz 2015 yılında 120-140 milyon TL ciro 
hedefliyor. Amacımız belirlediğimiz bu hedefe 
ulaşabilmek.

Peki, 2014 yılı cironuz nedir?

103 milyon TL, 2014 yılı ciromuzdu.
Faaliyetlerinize dönecek olursak şu an hangi bölgede 
çalışma yürütüyorsunuz?
Hüseyin Öztürk: Şu an bir depo yapımımız var 
Kartepe’de. Çalışma 3 bin 750 metrekarelik bir 
alan üzerine yapılıyor. Projemiz Eylül 2015’te 
tamamlanacak. 

Bağçeşme Hanzade Evleri hayata 
geçirdiğiniz güzel projelerden bir tanesi. 
Proje kapsamında ağaçların kesilmemesi 
ve havanın kirlenmemesi gibi çevresel 
duyarlılıklara dikkat çektiniz. Sizin bu 
uygulamalarınızı örnek alan firmalar oluyor 
mu?

Petkim Park projesinin içinde de çok fazla ağaç vardı. 
Biz hiçbir ağacı kesip, biçerek atmadık. Teknolojik 
yöntemler kullanılarak ağaçlar diğer projelerimizde 
kullanıldı. Tabii biz bu noktada amcam Hayri 
Öztürk’ü örnek alıyoruz. Kendisinin oldukça hassas 
olduğu bir konudur bu.

Recep Bey çevreye ve doğaya büyük önem 
veriyor.

Amcam gerçekten çok önem verir çevreye ve 
bizler de buna ehemmiyet gösteriyoruz, Bizi 
örnek alan firmalar da oluyor her anlamda. 
Özellikle gördüğümüzde bizim çizimlerimizden 
izler taşıdığını anlayabiliyoruz. Bu konuyla ilgili 
hiçbir rahatsızlığımız olmadı. Örnek alınan bir 
firma olabilmek güzel bir durum... Mutlu oluyoruz. 

Mimarımız Deniz Günzat lşık, ödüllü bir mimar. 

Kendisi bu anlamda oldukça başarılı… Mimarımızın 

çizimlerine dışarıdan oldukça yoğun talep geliyor.

Türköz İnşaat olarak değerleriniz nelerdir? 
Sizin için olmazsa olmaz kriterlerden 
bahseder misiniz?

Teknoloji, mimari ve kurumsal gelişmeleri yakından 

takip edip bunları tüm projelerimizde uygulamak. 

Faaliyet gösterdiğimiz sektör gereği güvenilirliği 

en üst seviyeye çıkarmak için maksimum özveriyi 

göstermek, taşıdığımız sosyal sorumluluktan ötürü 

toplumsal yaşama, eğitime, doğaya gerekli özeni 

göstermek, üretim kalitesini üst düzeye çıkarmak 

için her alanda uzman kadroyla çalışmak bizim 

değerlerimiz arasında.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde şirket olarak 
amacınız nedir?

Önümüzdeki 5 yıl içinde yurt içi ve yurt dışında 

prestijli projelerde yer almak istiyoruz. İzmit ve 

Ankara’daki büyük projelerde bulunmak amacımız. 

İmkanınız olsa sektörde en çok neyi 
değiştirmek istersiniz?

İmar uygulamasını daha düzenli hale getirirdim. 

Binaların kat kısıtlaması var. Böyle olacağına 

projeleri kat olarak artırarak sosyal alanları daha 

fazla geliştirebiliriz. Ancak bu kat kısıtlaması 

yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim.

Mesleğimizin, öncelikle, çözüm ortaklarımızla 

birlikte daha saygın bir konumda, müşterilerin tüm 

beklentilerini karşılarken, her yeni projede çıtayı 

bir üst basamağa taşıyarak, kaliteyi dünya çapında 

bir çizgide temsil etmesini istiyorum. Bu yüzden 

sektörde artık daha vizyoner oyuncular olmasını 

isterim. Ne kadar ileriyi görebilirsek o kadar çok katkı 

sağlayabiliriz.

“Önümüzdeki süreçte daha büyük işlerin içinde olmak, daha çok sanayi binalarının yapımında yer almak, bu yönde bir büyüme 
sergilemek istiyoruz. Tabii yap-sat olacak mutlaka ama bunların yanı sıra böyle de bir ilerleyişimiz olacak.” 

Tecrübe, 
geleceği 
karşılıyor... 

Soldan Sağa;
Emirhan ÖZTÜRK, Hayrullah ÖZTÜRK, 
Hayri ÖZTÜRK , Alperen ÖZTÜRK, 
Oğuzhan ÖZTÜRK

 “Alsat Dergisi’ndeki röportaj metninden derlenmiştir.”
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En iyi seçim
Aileniz için

Buzlar her gün biraz daha erir. Her gün daha fazla ağaç kesilir ve hava her gün biraz daha kirlenir... Ama birileri gelir, bunu değiştirir...

Bağçeşme

Kocaeli’nin en değerli bölgelerinden 
birinde inşası devam eden Delta 2 
Bağçeşme evleri, modern ve özgün 
anlayışıyla benzerlerinden çok farklı 
bir noktada olup; Hayatın her alanında 
yüksekte olmayı başaranlar için yeni bir 
dünyanın kapılarını aralayan bir proje. 
Delta 2 Bağçeşme Türköz İnşaat’ın 
Bağçeşme’de gerçekleştirdiği prestijli 
projesi olup; Konut, iş yeri vs. İle size 
sadece bir yaşam alanı değil, yepyeni bir 
yaşam anlayışı sunuyor...

2

B a ğ ç e ş m e



Konteynır Terminal Projesi 
DPWorld – Yarımca

Tüpraş A Bölgesi Propan 
Küre Tankı İmalatı 

Yarımca

OMV Petrol Ofisi
Derince Vahit Solak Depo İnşaatı 

Kartepe

58 Daire ve 44 iş yerinden oluşan Yenikent Derince Park sitesi Türköz İnşaat kalitesiyle hayata geçiyor.

Toplam inşaat alanı 22000 m²

4950 m³ ’lük betonarme ve peyzaj

Toplam inşaat alanı 370m ² Toplam inşaat alanı 4000 m ²

park

Projelerimiz
Devam Eden Taahhüt
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Petkim Park
Modern ve Özgün



Kocaeli’nin en değerli bölgesinde 
inşaası tamamlanmak üzere olan 
Petkim Park Sitesi modern ve özgün 
anlayışıyla benzerlerinden çok farklı 
bir noktada olup; Hayatın her alanında 
yüksekte olmayı başaranlar için 
yeni bir dünyanın kapılarını aralayan 
bir proje. Petkim Park Sitesi Türköz 
İnşaat’ın Yarımca’da gerçekleştirdiği 
prestijli projesi olup; Konut, iş yeri vs. 
İle size sadece bir yaşam alanı değil, 
yepyeni bir yaşam anlayışı sunuyor...

Petkim Park’ta yaşamın kaliteli ve 
keyifli yönüyle tanışacak, güven 
içinde , her gün yeni bir mutluluğa 
uyanacaksınız...
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Tütünçiftlik Sahil 
Peyzaj Düzenlemesi

Yarımca Piknik Alanı

60 Evler’in en değerli 
bölgesinde inşa edilmesi 
planlanan Zirve Park Sitesi, 
modern ve özgün anlayışıyla 
benzerlerinden çok farklı bir 
noktada duruyor... Zirvede 
olmayı başaranlar, yeni bir 
dünyanın kapılarını aralıyor...

BAŞARDIK

PROJELERİ

NELERİ

PEYZAJ

Körfez Piknik Alanı

Zirve Park Sitesi

Kültür Sarayı Çevre 
Düzenlemesi

Tüpraş RUP Projesi 
Saha Düzenleme ve SS5 Binası Yapımı 
Yarımca
4950 m³ ’lük betonarme ve peyzaj



Milas Adliye Binası

Plajyolu Sitesi

Türköz Apartmanı

Türköz Site 2

Park Apartmanı

Tekfen

Türköz Site 1

Yaşamkent Sitesi

Doğa Sitesi

Lale Sitesi

Mahmut Halil Sitesi

Hanife Sultan Sitesi

Mustafa Baklacı Sitesi

Türköz Düğün Salonu

Öykü Sitesi

Deniz Sitesi

Türköz İdari Bina

Yarımca Sitesi

Ar SitesiÇağkent Sitesi

Cevat Gülşen Sitesi

Yağız Apartmanı

Huzur İş Merkezi

Yıldırım Sitesi

Sosyal Sorumluluk 
Projesi Petkim İ.Ö.O

Afyon Sandıklı Adliye

Değirmendere Sitesi

Cuma Pazarı Sitesi

PROJELER
TAMAMLANAN

Delta Sitesi Doruk SitesiKorkmaz Apartmanı 

Elit Sitesi Umut İş MerkeziÇenedağ Sitesi Duru Sitesi Plajloyu Sahil Sitesi 

Hüseyin Balıkçı Sitesi İsmail Güven Apt.

Balıkçı Sitesi

Güven Apartmanı
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SAYFA AÇILIYOR

2015 
İnşaat Sektöründe Yepyeni Bir

İnşaat sektörü, insan yaşamına doğrudan temas eden bir sektör olarak, sektör içi dinamikleri daima insan ile bağlantılı 
faktörlerin etkisinde ilerlemeye devam ediyor. Sektörün yönünü belirleyen ana trendler, 2015 yılında sektörün geleceğine 
yönelik marjinal adımlarla bizleri bambaşka bir döneme doğru götürüyor. Peki, inşaat sektörünü büyük ölçüde etkilemesi 
muhtemel bu yeni trendler neler?

Piyasada konusu sıkça geçen konulardan biri de, bazı firmalar tarafından günümüzde 
uygulanmaya başlanmış olan genişleyebilir ev modeli… Son dönemde artan konut 
fiyatlarının, metrekarelerin düşmesine sebep olmasından sonra bazı firmalar, genel 
kullanıma açık misafir odaları, mutfak, teras vb. gibi alanlar ile metrekareleri arttırdı. Bu 
sayede 1 oda 1 salon evlerde oturanların, kalabalık misafirlerini ağırlayabileceği ortak 
odaları olmuş oldu.

Günümüzde pek çok sektörde ön planda olan verimlilik konusu, inşaat sektörünü de 
boş geçmedi. Söz konusu konut projeleri olduğunda, gündeme gelen ilk konu elbette 
ısı yalıtımı ile sağlanacak enerji verimliliği oldu. Son dönemlerde yönetmeliklere 
getirilen düzenlemeler sonucu, bina yalıtımı artık standart prosedürün içinde yer alıyor. 
Genelde iç ve dış cephelerde kullanılan yalıtım malzemelerinin arasına, camlar için 
özel olarak üretilen bir yalıtım malzemesi de eklendi. Evdeki camlara uygulanan bu 
yalıtım malzemesi, evin ısı ve ses yalıtımını büyük ölçüde sağlıyor. Bunun yanında, 
enerji verimliliğinin bir sonraki aşamasının akıllı ev teknolojilerinden geçtiği de aşikâr. 
Önümüzdeki dönemlerde güneş ve rüzgâr enerjisi ile kendini besleyebilecek, bütünleşik 
arıtma sistemleri ile yeniden kullanıma uygun su üretebilen binalar görmeye başlayacağız 
gibi görünüyor.

Esnek Ev

Enerji Verimliliği
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Başta kişisel kullanıma odaklı geliştirilen ve küçük 
ölçekli projeler için tercih edilen 3 boyutlu yazıcılar, 
artık sanattan endüstriye pek çok alanda ihtiyacı 
karşılayabilecek kapasitedeler. Son yılların yükselen 
trendi bu teknolojiden elbette inşaat sektörü de 
nasibini aldı. Bu gelişimi lehine çevirmek isteyen 
bazı inşaat şirketleri 3 boyutlu beton baskısı yapan 
yazıcılar üretmeye başladı. Çin merkezi bir şirket 
olan Winsun, 3 boyutlu yazıcı ile günde 10 ev 
üreterek kayda değer bir rekoru gerçekleştirdi. Tanesi 
5 bin dolara mal olan küçük boyuttaki evler, şu anda 
Çin’in bazı mahallelerinde sahiplerine kavuşmuş 
durumda. Bu marjinal girişim, her ne kadar işin 
başında olsa da, 3 boyutlu beton yazıcı sektörünün 
2015 yılında büyük yol alması muhtemel görünüyor. 
Bu da elbette sektördeki dengeleri değiştirebilecek 
türden bir gelişme…

Yazının başında da değindiğimiz gibi, 
teknolojinin durdurulamayan gelişiminden 
inşaat sektörü de payını almaya devam 
ediyor. Gün geçtikçe yepyeni pencerelerle 
karşımıza çıkan akıllı cihaz teknolojileri, 
bu kez evlerde yaşam kalitesini 
yükseltip, maksimum sürdürülebilir 
verimliliği sağlayan projelerde yer 
almaya başladı. Bu konunun ilk 
örneklerini, sensörler yardımıyla 
perdeleri ve ışıkları açıp kapatan akıllı 
evlerde görmüştük. Fakat bu kez hedef, 
elindeki veriyi kullanarak öğrenebilen 
ve kendi kendini geliştirebilen 
sistemler… Bu yeni sistemler, sizin eve 
geldiğinizden haberdar olan, kullanım 
alışkanlıklarınızı takip eden ve bu sayede 

sürdürülebilir bir gelişim süreci ile 
tamamen size uyumlu hale gelen bir 

teknolojiyi içeriyor. Bu teknolojinin 
ufak bir adımı olan akıllı termostat 
Nest, yeni nesil akıllı ev ürünlerinin 
ne kadar talep gördüğünün 
somut bir kanıtı. Google’ın tam 
3,2 milyar dolara satın aldığı 
bu ürün, alışkanlıklarınızı takip 
ederek evinizin ısısını otomatik 
olarak ayarlıyor, evde olmadığınız 
zamanlarda sistemi kapatarak 
enerji tasarrufu sağlıyor ve bu 
esnada elbette öğrenmeye devam 

ediyor.

3D Evler

Akıllı Ev Teknolojisi
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Son dönemde inşaat sektörünün lokomotif 
ürünlerinden biri olan toplu konut projelerinin 
odak noktası, konutların görsel niteliklerinden 
çok sunduğu yaşam alanlarının kalitesi haline 
gelmeye başladı. Bugüne dek çoğunlukla görsel 
anlamda büyük revizyonlar sunan projeler artık 
yaşam alanları ile ön plana çıkmaya çalışıyor. 
İnsanların sosyalleşebileceği, dinlenebileceği, iyi 
zaman geçirebileceği ve sağlıklı yaşayabileceği 
projelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, sektör 
bu yönde kapsamlı bir ivme kazanmış oldu. 
İlerleyen yıllarda bu yeni trendin sektörün ana 
çarklarından birini oluşturacağı şüphesiz…

Yaşam Alanları
TÜRKÖZ MOBİLYA 
VE DEKORASYON
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“Bir ev, yalnızca duvarlardan ve temelden ibaret 
değildir. Evin ruhunu oluşturan bazı elemanlar ve 
objeler de söz konusudur. Bir evin ihtiyacı olan 
ve ona ruhunu katan her şeyi, en ince detayına 
kadar tasarlıyoruz. Her eve, huzuru ve mutluluğu 
sağlayacak olan ruhu kazandırıyoruz.” 

Mobilya ve Dekorasyon Müdürü

İsmail Öztürk
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