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Yaşam
TÜRKİYE VE DÜNYADA TREND GÜN-
DEMİ VE HAYATIN İÇİNDEN GÜNCEL 

BİLGİLERLE KARŞINIZDAYIZ..

Emlak Gündemİ
Ankara ve çevre bölgelerİnde gay-
rİmenkul İle İlgİlİ her türlü güncel 
bİlgİlere buradan ulaşabİlİrsİnİz..
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GAYRİMENKUL

İÇİNDEKİLER

2021 yılında karşımıza çıkacak dekorasyon 
trendlerİ.  İNSANLARIN evlerde bu kadar yoğun 
vakİt geçİrmesİ dekorasyon trendlerİnde 
değİşİklİkler yarattı.

REMAX - NOTE Hakkında
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id elenimint veniminctur, od quia ped 
modignis reictibus. Ed ma cus cone conse nostis as susae

YATIRIMCISINA KAZANDIRAN 5 İLÇE
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id 
elenimint veniminctur, od quia ped modignis

KONUTTA ÖNCELİK DEĞİŞİYOR
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id 
elenimint veniminctur, od quia ped modignis

BİR AĞAÇTAN ALINACAK 10 DERS
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id 
elenimint veniminctur, od quia ped modignis

YENİ YILDA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id 
elenimint veniminctur, od quia ped modignis

DEKORASYONDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id 
elenimint veniminctur, od quia ped modignis

Gayrİmenkul Almadan Önce Nelere Dikkat Edİlmelİ?
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id elenimint veniminctur, od quia ped 
modignis reictibus. Ed ma cus cone conse nostis as susae

2025 Yılına kadar ihtiyaç duyulacak becerİler
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id elenimint veniminctur, od quia ped 
modignis reictibus. Ed ma cus cone conse nostis as susae

2021 YILI DEKORASYON TRENDLERİ 
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id elenimint veniminctur, od quia ped 
modignis reictibus. Ed ma cus cone conse nostis as susae

GELECEĞİN MESLEĞİ; GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI
Adit ipsam inctore pa pres mi, aliquam id elenimint veniminctur, od quia ped 
modignis reictibus. Ed ma cus cone conse nostis as susae

gİRİŞİMCİLİĞİN en avantajlı 
mesleklerİnden olan 
gayrİmenkul danışmanlığı
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gayrİmenkul almadan önce 
nelere dİkkat edİlmelİ?

Depreme dayanıklılık,
Geniş sosyal alanlar,
Bölgenin demografik yapısı,
Ekonomik potansiyeli,
Çağdaş kullanım alanları

Gayrİmenkul PR, 2007 yılından günümüze kadar edİndİĞİ deneyİmlerİ gayrİmenkul alıcılarına doğrudan 
ulaştırır. Bu ulaşımı sağlarken klasİk yöntemlerİn dışına çıkarak, çağı yakalamaya çalışır. Farklı 

stratejİler ve güncel satış kanalları yaratır
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Gayrimenkul PR firması, trendlerde bir hayli 
önemli değişiklikler olduğunu belirtti. Konutların 
yalnızca yaşam alanı olmaktan çıktığını, eğitim ve 
iş boyutunun da gayrimenkullerde gerçekleşm-
eye başladığını söyledi. Bu bağlamda gayrimen-
kul satın almadan önce tüketicilerin dikkat etme-
si gereken konuları şu şekilde sıralayabiliriz;

Pandemi dönemiyle beraber tüketiciler, gayri-
menkul satın alırken dikkat edilen öncelikler-
ini değiştirmeye başladılar. Bu bağlamda in-
şaat sektöründeki bireyler, gayrimenkullerin 
iç dizaynlarını klasik yaşam alanlarından farklı 
olarak tasarlamaya gayret gösterdiler.

Tüm bunların yanı sıra son zamanlarda sıklık-
la yaşanan depremler gayrimenkul satın ala-
cak olan tüketicileri endişelendirmeye başladı. 
Günümüzde en önemli unsurlar arasında gayri-
menkullerin depreme dayanıklı olması yer alıyor. 
Ayrıca gayrimenkulün bulunduğu konumun 
ekonomik potansiyelinin yüksek olması, çevreyi 
daha canlı kıldığı için önem arz ediyor



2025 yılına kadar 
İhtİyaç duyulacak 
becerİler

Analitik düşünce ve yenilik,
Aktif öğrenme stratejileri,
Karmaşık problem çözme,
Eleştirel düşünme ve analiz,
Yaratıcılık, özgünlük ve girişim,
Liderlik ve sosyal etki,
Teknoloji kullanımı, izleme ve kontrol,
Teknoloji tasarımı ve programlama,
Yılmazlık, stres toleransı ve esneklik,
Fikir oluşturma,
Duygusal zeka,
Sorun giderme ve kullanıcı deneyimi,
Servis oryantasyonu,
Sistem analizi ve değerlendirmesi,
İkna ve müzakere yeteneği.

Dünya Ekonomik Forumu, kİMİ çalışanı heyecanlandıran, kİMİ çalışanı ise endİşelendİren “Mesleklerİn Geleceğİ 
Raporu”nu yayımladı. Bu bağlamda İŞ hayatını en çok etkİleyen teknolojİk gelİŞİmlere göre, tüm çalışanların 

en az %50’sİNİn yenİ becerİler edİnmesİ gerekecek. Bİrçok İş adamının ön gördüğü gİBİ “eleştİrel düşünme 
teknİklerİ” ve “aktİf problem çözme becerİSİ” gİBİ yetkİnlİkler bu becerİlerin başında gelİyor. Dİğer becerİler 

İse şu şekİlde sıralanabilir;

DÜNYA EKONOMİK 
FORUMU
Merkezi İsviçre’de bulunan 
uluslararası bir vakıf olarak faaliyet 
gösterir. Her yıl dünyanın tanınmış 
iş adamlarını ve siyasetçilerini bir 
araya getirir. Dünya sorunları, iş 
hayatındaki değişim ve dönüşümler 
uzun konferanslar boyunca tartışılır. 
İş, politika, bilim, yaşam gibi konu-
lara sahip olan makaleler üzerinde 
konuşulur

EMLAK REKLAM
Quias restiae volecatem. Et officius 
moluptatus. Simet everis eaque 
plibus. Vid enimoluptas nonsequo 
quo volest, sitaerovid quo blautecte 
nobit, comnimos sa venimentet Os 
ut faceped errorum iliaest offic tem. 
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Quiam auda solupta que voluptatis 
que sitata quideligenis repudio nsequo 
quat quiatem derro quodi namus rae 
ius, as volori aut voloreperum quo 
mi, sed ut es explaborumet asi nectus 
everia di remolupta sunt vellab ipsam, 
odic totas eiunt.
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+2021 yılı trendlerİ
2020 yılı tüm dünyanın koronavirüs hastalığı (COVİD- 19) İle mücadele ettİĞİ zorlu bİr yıl olarak tarİhe 
İmzasını attı. Sokağa çıkma kısıtlamaları evden çalışma şeklİnİn hızla yaygınlaşmasına öncülük ettİ.

1- doğal duvar süsleri
Makrome tekniği kullanılarak yapılan, 

doğal görünümlü duvar süsleri 2021’in 
en popüler dekorasyon stillerinden bir 

tanesi olacak

K
işilerin belirsizlik ve değişimlere 
uyum sağlamaya çalışması psiko-
lojik birçok sıkıntıyı da beraberinde 
getirdi. Küreselleşme ile başlayan 

yoğun çalışma hayatı dahi pandemi 
döneminde sekteye uğradı ve birçok 
kişi işsiz kalarak evinde vakit geçirdi. 
Belki de ilk kez evlerinde bu kadar fa-
zla zaman geçiren kişiler, çeşitli deko-
rasyon işlemlerine yöneldi. Mutfak ve 
banyo dolapları, yemek masaları, zigon 
sehpalar boyandı. Perdeler ufak do-
kunuşlarla renklendirildi. Aynı zaman-
da kişiler doğal ortamlardan buldukları 
malzemelerle çeşitli dekorasyon tarzları 
sağlamaya çalıştı. Özellikle geniş balko-
na sahip olan bireyler ahşap paletlerle 
kendilerine oturma alanları inşa etti. 
                                 
                             8

İ
nsanların evlerde bu kadar yoğun 
vakit geçirmesi dekorasyon tren-
dlerinde değişiklikler yarattı. 2021 
yılında karşımıza çıkacak dekorasyon 

stilleri bu alanda devam edecek. Devam 
edecek olan dekorasyon stillerini birlik-
te keşfedelim;

2021 yılı dekorasyon
trendlerİ
2021 yılında karşımıza çıkacak dekorasyon stilleri.  Kişilerin ev-
lerde bu kadar yoğun vakit geçirmesi dekorasyon trendlerinde 
değişiklikler yarattı.



2- zıt renk mobilyalar
Pandemi döneminde önem kazanan balkon, bahçe 

gibi açık yaşam alanları 2021 yılında da popüler-
liğine devam edecek. Açık yaşam alanlarının göze 

hoş görünmesi adına, bahçe ve balkon mobilyaları 
öne çıkacak

3- açık yaşam alanları
Pandemi döneminde önem kazanan balkon, 
bahçe gibi açık yaşam alanları 2021 yılında da 
popülerliğine devam edecek. Açık yaşam al-
anlarının göze hoş görünmesi adına, bahçe ve 
balkon mobilyaları öne çıkacak

5- AÇIK DUVAR rAFLARI
Doğallığın revaçta olacağı yeni yılda, duvara 
açık bir şekilde monte edilmiş raflar dekorasyon 
stilinizi tamamlayacak

4- ev bİTKİLERİ
Yeşillik, ev ve saksı bitkileri 2021 yılının öne çıkacak 

dekorasyon stillerinden bir tanesi olacak. Bakımı ve 
temizliği kolay olan bitkiler yaşam alanlarına eşlik 

edecek
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fark yaratın

geleceğİn mesleğİ
gayrİmenkul danışmanlığı
G

irişimciliğin en avantajlı mesleklerinden 
olan gayrimenkul danışmanlığı, yatırım 
maliyeti fazla olmayan iş kolları arasında yer 
alıyor. Kurs ve seminerlere katılıp, eğitimi-

ni tamamlayan herkes gayrimenkul danışmanı 
olabiliyor. Şehirlerin metropolleşmesi, gelişmesi 
ve dönüşmesi nedeniyle her yıl ihtiyaç duyulan 
gayrimenkul sayısı artıyor. Bu bağlamda kurum-
sal ve profesyonel çalışacak olan gayrimenkul 
danışmanlarına ihtiyaç duyuluyor. Gayrimen-
kul sektörü kişilere yüksek kazanç sağlayan iş 
kolları arasında yer alıyor. Sektörün bu özelliği 
geleceğin mesleğinin gayrimenkul danışmanlığı 
olacağını gösteriyor.

Ü
lkemizde hem kurumsal marka çatısı al-
tında hem de bağımsız olarak çalışan 400 
binin üstünde gayrimenkul danışmanı 
bulunuyor. Gayrimenkul sektörü son 15 

yılda franchise markalarının katkısı ile oldukça 
büyümüş görünüyor. Gayrimenkul danışmanlığı, 
ilerleyen dönemlerde küreselleşme kapsamın-
da yüksek kazançlı ve sürekliliğe sahip olan 
meslekler arasında yer almaya devam edecek.

GAYRİMENKUL DANIŞMANLARININ FARK YARATMALARI İÇİN 5 YÖNTEM;
1. Günlük planlama: 20 dakika kuralı olarak adlandırılan planlama, 
hayatın her alanında uygulanabilirliği ile tanınıyor. Dolayısıyla her güne 
“günlük plan” yaparak başlamak, çalışma verimini arttırıyor. Sosyal medya 
hesaplarını güncellemek ya da ilan girişi ve portföy artırımı için çalışmalar 
yapmak için 20 dakika ayırmak gerekiyor. 
2. Listelemek ve not almak: Mevcut müşteriler ile yetinmeyip, devamlı 
çeşitli çalışmalar yapmak kazancı ve verimliliği artıran detaylar arasında 
bulunuyor. Bu bağlamda kişileri mevcut ve potansiyel müşteriler olarak 
ikiye ayırıp etkin bir liste yapmak işin sırlarından bir tanesi oluyor. 
3. Sosyal medyayı aktif kullanmak: Sosyal medya gayrimenkul 
sektörünün oldukça önemli reklam araçları arasında bulunuyor. Takipçi 
sayısını arttırmak ve kaliteli içerik üretmek, iş başarısına katkı sağlıyor. 
4.Sosyalliğe gereken önemi vermek: Gayrimenkul danışmanlarının 
işlerini daha başarılı gerçekleştirebilmesi için belki de en önemli yol 
sosyallik oluyor. Farklı kişilerle tanışılabilecek etkinliklere katılmak, 
danışmanların çevresini genişletiyor. 
5.Doğru fiyat politikası uygulamak: Gayrimenkul danışmanlarının 
herhangi bir bölgede uzman olmaları, o bölgeyi ve bölgedeki gayrimenkul 
değerlerini iyi bilmeleri yüksek kazanç ve başarıyı beraberinde getiriyor. 
Dolayısıyla gayrimenkullerin fiyat analizlerini iyi yapmak, aynı bölgedeki 
gayrimenkulleri geçmiş yıllardaki fiyatları ile karşılaştırmak önem taşıyor.



Ü
lkemizin başkenti Ankara, gayrimenkul yatırımcılarının yakından takip ettiği iller arasında yer alıyor. Başkentteki gayri-
menkul alım- satım fiyatları, göç alma oranlarına paralel olarak ilerliyor. Şehirdeki nüfus artışı, gayrimenkul alanındaki 
ihtiyacı ön plana çıkarıyor. Bu bağlamda emlak yatırımları önem kazanıyor. Hürriyet Emlak’ın açıklamış olduğu Kasım 2020 
Emlak Endeksi, gayrimenkul yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Yapılan Kasım 2020 Emlak Endeksi açıklamasına göre 5 büyük 

il içerisinde yatırımcısına en çok kazandıran %48,57 ile Antalya oldu. Bunu %36,13 ile Ankara izledi. Ankara hem il hem de ilçe 
genelinde yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Ankara’nın birçok ilçesinde fiyatlar yükselmeye devam ediyor. 

G
ölbaşı gayrimenkul fiyatlarının yükselmesi kapsamında %93,34 ile listenin başında yer alıyor. Gölbaşı ilçesini Çankaya 
takip ediyor. Çankaya’da fiyatların yükselme oranı ise %66,30 olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcısına en çok kazandıran 
bir diğer ilçe ise, %43,09 oranı ile Pursaklar oluyor. Pursaklar ilçesinin son zamanlarda gelişmesi, 21 farklı mahallesinin 
dışa açılması gibi faktörler yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Pursaklar’ı %36,42 oranla Sincan takip ediyor. Sincan 

bölgesindeki organize sanayi alanı bu oranın yükselmesinde en etkili unsurlardan bir tanesi oluyor. Sincan ilçesinin sanayi ile 
gelişim ve dönüşüm yaşaması, yatırımcıların dikkatini çekiyor.  Yatırımcısına en çok kazandıran bir diğer ilçe ise, %34,82 oranı 
ile Etimesgut oluyor. Etimesgut Eryaman’da bulunan Göksu Gölü’nün, çevre peyzajının gerçekleştirilmesi bölgeyi öne çıkaran 
etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca bölgede nüfusun hızla artması, sağlıklı kentleşmeyi de beraberinde getiriyor

YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRAN
5 İLÇE

yatırımcısına en çok kazandıran bölgeler;
gölbaşı, çankaya, pursaklar, sincan,  etimesgut

konutta öncelİk değİşİyor

t
üm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgını gayrimen-
kul sektörünü de yeniden şekil-
lendirdi. 2020 yılının Mart ayın-

dan başlayarak hayatımızın her 
kısmına etki eden salgın, özellikle ko-
nutta tüketicilerin isteklerini değiştirdi.  
 
Sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlik-
te bahçeli, teraslı ve müstakil evlere 
olan talep yoğunlaştı. Gayrimenkul 
danışmanları ise bu dönüşüme uyum 
sağlamaya çalıştı. Pandemi döneminde 
pek çok sektörün çalışmaları sekteye 
uğradı. Fakat gayrimenkuller tüm olum-
suz etkenlere rağmen en iyi yatırım 
araçları olmaya devam etti.

t
üm Girişimci Emlak Müşavirleri 
Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan 
Akdoğan, 2020 yılında gerçekleşen 
dönüşümleri değerlendirdi. Ak-

doğan, pandemi döneminde her-
kesin düzeninin değiştiğini belirtti.  
 
Özellikle evden çalışma kavramının 
hayatımıza girmesi konuttaki önce-
likleri değiştirdi. Kişiler, konut alımı ya 
da kiralaması yaparken metrekaresi 
büyük evleri tercih etmeye başladı.  
 
Bunun yanı sıra konutlarda çalışma 
odalarının olması, tercih edilebilir olma-
larını sağladı

t
üm bu detayların yanı sıra konu-
tun mevkisi de önem kazandı. 
Komşuluk ilişkilerinin olumlu old-
uğu konutlar bireylerin dikkatini 

çekti. Ayrıca pandemi döneminde ko-
nut değiştirmek isteyenlere sağlanan 
sanal turlar, kişilere yardımcı oldu.  
 
Birçok gayrimenkul danışmanı video ve 
drone yöntemi ile, bireylerle yüz yüze gel-
meden konutları gösterebildi. 360 sanal 
turlar sayesinde kişiler evleri gezebildi.  
 
Pandemi döneminde pazarlama 
ve satış aşamalarının dahi dijital 
dönüşüme uğraması, birçok gayrimen-
kul danışmanına avantaj sağladı

p



bİr ağaçtan alınacak 10 ders

hayat dersleri

b
ir ağacın gölgesinde bir adam felsefe kitabı okuyordu. 
Sorular üstüne sorular, adamın kafasını karıştırmıştı. 
Başını kaldırıp ağaca baktı.  
 

- Keşke ağaç olsaydım, hiç düşünmeden yaşasaydım dedi. 
Birden ağaç dile geldi;  
 
-Ben düşünmüyorum belki ama düşünen insanlara o kadar 
çok ders verebilirim ki, dedi. 

Adam heyecanla,

- Seni dinlemek isterim, dedi.

Ağaç konuşmaya başladı:

-At o felsefe kitabını elinden, şimdi bana bak ve beni dinle 
sana on tane hayat dersi vereceğim, dedi. 
 
Adam heyecanlanarak,

-Tamam dedi.Ağaç:

-Dinle o zaman, dedi ve hayat derslerini sıralamaya başladı;

1-Ağaç yaş iken eğilir ya da doğrulur. Her şeyin bir 
zamanı vardır. Hayat öğrenme sürecidir ama zaman-
laması çok önemlidir. Siz de bilirsiniz ki “yaşlı köpeğe 
yeni oyunlar öğretilmez.” “Yaşlı kurda yol öğretilmez.” 

2-Düşen ağaca balta vuran çok olur. Onun için ha-
yatta düşmemeye dikkat etmek gerek; güçlüyken göl-
gene sığınanlar düşerken baltayı alıp sana koşarlar. 

3-Bizi yok etmeye çalışan baltanın sapı bizdendir. Her 
zaman dış düşmandan korkmayın. İç düşman daha tehlike-
lidir. Sizin gibi görünüp size hainlik edecek insanlara dikkat 
edin. Dişi kıran, pirince en çok benzeyen beyaz taştır.

4-“Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir” İnsanı geliştiren ve 
mükemmelleştiren zorluklardır. Büyük adamlar büyük engellerle 
karşılaşıp onu aştıkları için büyük adam olurlar. Büyük devletler 
büyük badireleri atlatarak büyük devlet olurlar. Uçurtma rüzgâr 
engelini aşmak için yükseğe çıkar. Engelleri fırsat bilmelisiniz. 
 
5-Bir ağacın kökü ne kadar derinse boyu o kadar yük-
seğe çıkar. Kökleri zayıf olan büyüklüğü taşıyamaz. Onun için 
kökünüze sahip çıkmalısınız. Kökünü unutan ya da yok sayan 
bir ağaç ayakta kalabilir mi? Bir ağaç tüm gücünü kökten alır. 
Sizin de tarihiniz olmazsa nasıl geleceğiniz olacak? Tarihinizi 
yok sayar ya da unutursanız nasıl geleceği inşa edebilirsiniz?

6-Ağaç yapraklarıyla gürler. Bir insan da ailesiyle, sosyal 
çevresiyle güzel olur; onlarla tamamlanır. Onlarla varlığını his-
settirir. Onun için sosyal ilişkileriniz önemlidir.

7-Hiçbir ağaç acaba bahar gelecek mi, çiçek açacak 
mıyım diye düşünmez. Kök, gövde ve dallar görevini ses-
sizce ve sabırlıca yaparlar. Siz de baharın gelmesini bekliyor-
sanız görevinizi şamata yapmadan sessizce, hakkıyla ve sabırla 
yapmalısınız

8-Meyveli ağacı taşlarlar. Bilgili, becerikli, başarılı insanlara 
haset eden çok olur. Bir işe yaramayan, niteliksiz, silik insanlar 
kimsenin umurunda olmazlar. Onun için başarılı insanlar atıla-
cak taşlara mukavemet edemezlerse başarılarını sürdüreme-
zler.

9-Her ağaç kendi toprağında büyür. Ağaç ancak uygun to-
prağı bulması halinde gelişmesini sürdürür. İnsan yetenekleri 
de öyledir; ağaç tohumu gibidir. Uygun zemin bulursa gelişir, 
yoksa çürür gider.

10-Beşikten mezara kadar ağaca muhtaçsınız. Çocukken 
beşikte, ölünce tabutta bizimle berabersiniz. Bize hep odun 
gözüyle bakmayın. Biraz da ibret gözüyle bakın. Sözü şöyle 
bitireyim, insanların kulağına küpe olsun. “Her şey bir ağacı 
sevmekle başlar.” Bundan sonra bir ağacın yanından geçerken 
durun ve şarkımızı dinleyin.

r



İ
stanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), emlak sektörünün ge-
lecek yılda seyrinin nasıl olacağından bahsetmişti. 2020 yılı 
için yapılan yorumlar emlak sektöründe önemli bir ivme 
olacağı yönündeydi. Bu bağlamda yerli yatırımcılar konut 

kredisindeki faiz indirimleri ile birlikte ev alımlarına yöneldiler. 
Yabancı yatırımcılar için ise durum aynı olmadı. İNDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı, 2021 yılında yabancı yatırımcıların pazara 
girmesi ile birlikte gayrimenkul fiyatlarının değişeceğinden 
bahsetti.

Emlak sektörünün önde gelen kurumsal firmaları, pandemi 
döneminde yaşanan gayrimenkul hareketliliğinin 2021 yılına 
da sarkacağının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Piyasada-
ki alıcı ve satıcılar tarafından hem gayrimenkul hareketliliği 
hem de hareketliliğin ekonomiye etkilerinin ne olacağı mer-
ak ediliyor. Sektörün öncü araştırmacıları 2021 yılının “Proje 
Yılı” ilan edileceğini öngörüyor. Yarım kalmış ya da henüz plan 
aşamasında olan projelerin hayata geçirileceği söyleniyor. 
Bilindiği üzere Koronovirüs nedeniyle ekonomi dengeleri tüm 
dünyada değişmiş durumda. Emlak sektörünün önde gelen 
isimleri, denge değişiminin gayrimenkullere de yansıyacağını 
belirtiyor. Gayrimenkul fiyatlarının maliyet artışı nedeniyle 
yüksek olacağı öngörülüyor

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği) Başkanı Mehmet Kalyoncu ise, 2020 yılının gayri-
menkul açısından verimli geçtiğini ifade ediyor. Şantiyelerin 
hız kazandığını, bu doğrultuda 2021 yılında yeni projelerin or-
taya çıkacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra sektörün önde ge-
len isimleri hareketliliğin yalnıza gayrimenkulde değil; beyaz 
eşya ve mobilya alanlarına da yansıyacağını öngörüyor

yenİ yılda GayrİMENKUL 
SEKTÖRÜNDE NELER BEKLENİYOR

dekorasyonda yenİ çağ dönemİ

K
işilerin kendi stillerini yansıtan evlerde oturmaları en 
büyük hayallerinden bir tanesidir. Küreselleşme ile be-
raber günümüzde mevcut olan dekorasyon stilleri artış 
gösteriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden görülen 

evler, kişileri kararsızlığa ve umutsuzluğa itiyor. Kişilerin ha-
yallerindeki eve ve dekorasyona kavuşmaları günden güne 
zorlaşıyor gibi görünüyor. İşte tam bu noktada devreye tüm 
bu sorunların üstesinden gelecek kurumsal firmalar giriy-
or. Dekorasyonda yeni çağ dönemi “anahtar teslim” yolu ile 
açılıyor. Kurumsal inşaat ve dekorasyon firmaları kişileri ha-
yallerindeki evlere kavuşturmak için çeşitli projeler üretm-
eye başlıyor. Bireylerin ev dekorasyonu alanındaki fikirlerini 
somut gerçeklere dönüştürüyor. Firmaların mimari dekora-
syon tasarımları çoğunlukla inşaat sürecinden başlıyor. Fir-
malar evlerin temelinden çatısına kadar yaklaşık 50 farklı ekip 
çalışması gerçekleştiriyor. Birçok kurumsal dekorasyon şirketi 
müşterilerinin zaman ve para kaybının önüne geçmek adına 
bütçe planına özen gösteriyor. Müşterilerle yapılan karşılıklı 
görüşmeler sonucunda öncelikle dekorasyon bütçesi be-
lirleniyor. Böylece hem müşterilerin hem de firmaların para 
ve zaman kaybı önleniyor. Bu sayede iş verimliliği arttırılmış 
oluyor.

Birçok müşteri bu tür dekorasyon şirketlerine gayrimenkul-

lerini henüz arsa halindeyken emanet ediyor. Firmalar bu 
bağlamda anahtar teslimin ötesinde çalışmalar gerçekleştiri-
yor. Bu tür yoğun ve komplike inşaat ve dekorasyon çalışma-
larında ekipler sıklıkla iletişim halinde oluyor. Öncelikle grup 
olarak iş ve çalışma planı belirleniyor. Gayrimenkulün maliyet 
analizi akılcı bir şekilde çıkarılıyor ve ardından işe başlanıyor. 
Kurumsal firmaların birçoğu dekorasyon dahil anahtar teslim 
uygulamalarında ön projeye önem veriyor. Ön projenin ardın-
dan uygulama projesine geçiliyor. Uzman ekipler tarafından 
maliyet analizi yapılarak, müşteriye sunuluyor. Müşterilerin 
isteklerine göre şekillenen analizler üzerinde anlaşıldıktan 
sonra sözleşme imzalanıyor.

Ardından kırım ve hafriyat işlemlerine geçiliyor. Kırım işlemi 
bittikten sonra sırasıyla elektrik ve su tesisatları döşeniyor. 
Müşteri talebine bağlı olarak asma tavan, alçı ve boya işlemleri 
gerçekleşiyor. Gayrimenkulün karkas inşaatı bittikten sonra 
sıra dekorasyon uygulamalarına geliyor. Bu bağlamda firma-
lar müşterilerle yaptıkları görüşmelere sadık kalarak aydınlat-
ma ve mobilya modelleri tercih ediyor. Yine müşteri talebine 
uygun olarak duvar kağıdı ve yer döşemeleri kaplanıyor. Bu 
noktadan sonra tüm işlemler bitmiş oluyor. Gayrimenkuller, 
müşterilere dekorasyon dahil anahtar teslim şekilde hizmete 
sunuluyor
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