www.marmarasehircilik.com.tr

www.marmarasehircilik.com.tr

KUSURSUZ ŞEHIR YAŞAMINI
ŞEHRIN BAŞARILI
PROJELERI BELIRLER
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MARMARA ŞEHIRCILIK
Değişen şehir yaşamı, gelişen teknoloji ve sanayileşme, artan nüfus ve nüfusun beklentileri
şehirlerin kaderini belirliyor. İnsanların ihtiyaçları ve talepleri şehirciliğin gelişmesine,
yenilenmesine katkı sunuyor. Mimaride katedilen yol, konfor ve işlevselliğe daha yakın olmak,
merkezileşen ve vizyon sahibi olan bir kent için akılcıl şehircilik yaklaşımları ortaya koymak
kaçınılmaz bir gerçeklik halini alıyor.
Marmara Şehircilik, sahip olduğu çeyrek asırlık Belediye ve Şehircilik bilgi ve tecrübesi ile yeni bir
Şehircilik anlayışıyla uçtan uca tüm Şehircilik faaliyetlerinde, Farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi
çalışanlarımız ve danışmanlarımız / ortaklarımız / alt yüklenicilerimiz ile mimarlık ve mühendislik
dallarında hem proje planlama ve hazırlama, hem de proje uygulama alanlarında her türlü hizmeti
sunarak yaşam kalitesi yüksek, akıllı estetik ve sürdürülebilir marka şehirler oluşmasını sağlar.

Neden Marmara Şehircilik?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesyonel Ekip
Sektörel Tecrübe
Kaliteli Hizmet Anlayışı
Şehircilikle İlgili Tüm Alanlarda Müşavirlik Hizmeti
Profesyonel Çözüm Ortakları
Kalite Güvencesi
Kurumsal Yapı
Teknolojik Çözümler
Şehircilikte İnovasyon
Beklentileri Karşılamak
Memnuniyet ve Sadakat

Marmara Şehircilik Faaliyet Alanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri
Gayrimenkul Tespit ve Değerleme Hizmetleri
Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Hizmetleri
Uzlaşma Yönetimi, Sözleşme Süreçleri
Kentsel Dönüşüm Matematiksel ve Finansal
Model
Harita, Plan, İmar ve Şehircilik Hizmetleri
Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri
Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri
Emlak Danışmanlığı ve Gayrimenkul Geliştirme
Hizmetleri
Mühendislik ve İnşaat Projeleri

•
•
•

•
•
•

Proje Yönetim Hizmetleri
Apartman, Site ve Tesis Yönetimi
Hizmetleri
Riskli Yapıların Tespit Edilmesi, Hızlı
Değerlendirme Tekniği, Afet Riskli Alan
Değerlendirmeleri
Anket, PR, İletişim ve Algı Yönetimi
Hizmetleri
Bilişim ve Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri
Yazılım ve Proje Hizmetleri
Smart City Projeleri

www.marmarasehircilik.com.tr

3

MARMARA ŞEHİRCİLİK
FAALİYET ALANLARI

1

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve YENİLEME PROJELERİ

Kentsel dönüşüm riskli bina, riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, kentsel yenileme alanı,
rezerv yapı alanı konularındaki MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİKhizmetleri:
•

6306 sayılı “afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun “ kapsamında kentsel
dönüşüm projeleri yapmak

•

5366 sayılı “ yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve
yaşatılarak kullanılması“ hakkında kanun kapsamında kentsel yenileme projeleri yapmak

•

5393 sayılı belediye kanunun 73. maddesi gereği “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı”
projeleri yapmak

•

Kent kimliğini belirleyici kentsel dönüşüm ilkeleri oluşturmak, kentsel dönüşüm alanlarını
belirlemek ve kentsel dönüşüm master planları, kentsel dönüşüm stratejik planları hazırlamak

•

2981, 4706 ve 775 sayılı yasalar gereği hak sahipliği, mülkiyet, gayrimenkul tespit ve projeleri
yapmak

•

7033 sayılı yasa kapsamında kent merkezlerinde kalmış sanayi alanlarının dönüştürülmesi ile
ilgili projeler yapmak

•

İmar barışı kapsamında mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetler

•

Entegre proje yönetimi hizmeti vermek

•

Gayrimenkul mevcut durum tespiti yapmak ve gayrimenkul değerleme raporlarını üretmek

•

Halihazır harita ve bina ölçümleri yapmak

•

Proje hane halkı ve ticaret algı ve tutum anketleri yapmak

•

Mevcut durum mekansal analizleri, analitik etüt çalışmaları yapmak

•

İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarını hazırlamak

•

Dönüşüm amaçlı vizyon planı ve mimari kentsel tasarım projeleri hazırlamak

•

Konsept proje değerleme raporları hazırlamak, 1/5000 ve 1/1000 imar planları hazırlamak
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ŞEHIRLERIN KARAKTERINI
KATMA DEĞERI
YÜKSEK ŞEHIRCILIK
FAALIYETLERI
BELIRLER.

•

Bestuse proje en etkin ve en verimli kullanım analiz raporları hazırlamak

•

Pazar analizi, proje fizibilite raporları hazırlamak

•

Matematiksel ve finansal raporlar ve dağıtım teklif listeleri hazırlamak

•

Kentsel dönüşüm modelleri geliştirmek

•

Proje ofisi kurmak, hak sahipleri bilgilendirme, hak sahipleri uzlaşı ve sözleşme hizmetleri
işlerini yürütmek

•

Gayrimenkul hukuk danışmanlığı hizmeti vermek

•

İmar uygulaması ve tapu işlemlerini yapmak

•

Kentsel dönüşüm alanlarında hak sahipliği tespiti yapmak ve uzlaşma yöntemleri geliştirmek

•

Kamu, özel sektör ve arsa sahipleri arasında uzlaşma sağlanması ve uzlaşma kriterlerini
belirlemek ve stratejiler üretmek

•

İş birliği modelleri geliştirmek, kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamında hak sahipleriyle
inşaat sözleşmeleri imzalamak, satın alma, kamulaştırma, öncelikli alım ihaleleri düzenlemek

•

Proje alanın hızlı tarama yöntemi ile yer bilimsel etüt raporunu hazırlamak

•

Kentsel dönüşüm proje uygulama yazılımı geliştirmek, Kentsel dönüşüm proje aşamalarını bu
yazılımlarla yapmak
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KENTSEL TASARIM ve MİMARİ PROJELER

• Mimari kentsel tasarım projeleri, master planlar, vaziyet planları yapmak
• Kentsel tasarım rehberleri hazırlamak
• Mimari projeler, uygulama projeleri, elektrik, statik, mekanik projeler üretmek
• Peyzaj proje ve uygulamaları yapmak
• İnşaat ve iskân ruhsat plan ve projeleri, süreç takip danışmanlığı hizmetleri vermek
• Dekorasyon, tadilat, röleve restorasyon ve onarım proje ve uygulamaları yapmak
• Üç boyutlu modelleme çizimi, proje animasyonu, proje görselleştirmeleri yapmak,
proje maketleri üretmek
• Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar
üretmek, cephe dönüşümleri, cephe ıslah proje çalışmaları yapmak
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YATIRIM DANIŞMANLIĞI

• Kentsel dönüşüm projelerine, finansman modelleri ve çözümler üreterek, kredi ve
yatırımcı bulmak
• Gayrimenkullerle ile ilgili risk analizleri yaparak yatırım danışmanlığı hizmetleri
sunmak
• Yeni proje alanlarına ilişkin tespit ve önerilerde bulunmak
• Yeni plan bölgelerine ilişkin tespit ve yatırım önerileri hazırlamak
• Gelişme alanlarının belirlenmesi ve yatırım önerilerinin oluşturulması
• Gayrimenkul portföy yönetimi, gayrimenkullerin, imar durumu tespitlerinin ve
olası imar durumu değişikliklerinin, bu değişikliklerin uzman şehir plancıları, harita
mühendisleri ve mimar kadromuzla düzenli olarak sağlanması hizmetleri
• Proje ve gayrimenkul finansmanı konusunda modeller oluşturmak, alternatif
yöntemler sunmak; ipoteğe dayalı konut finansmanı konusunda hizmet vermek
• Gayrimenkullerin menkule dönüştürülmesi için stratejiler ve modeller, yerli ve
yabancı bankalar ve kredi kuruluşları ve fonlarla işbirliği gerçekleştirmek
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EMLAK DANIŞMANLIĞI ve GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

• Gayrimenkul projelerinin pazarlama, satış, hakla ilişkiler politikalarını oluşturmak
• Her nevi gayrimenkulün alımı, satımı, kiralanması, pazarlamasını yapmak
• Yatırım alanlarını analiz etmek, imara açılacak alanları incelemek, büyük proje alanlarını ve
gelişimleri takip etmek, yatırım kararlarını yönlendirici plan ve projeler geliştirmek,
fizibiliteler hazırlamak
• Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları,
gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.
• Gayrimenkul geliştirme yapılacak arsaların imar durumu, konumu, büyüklüğü, sınırları ve çevre
etkileşimleri göz önüne alınarak swot analizi gerçekleştirmek, bu analizden sonra sırasıyla, fizibilite,
mimari tasarım, bütçe, finansman, inşaat ve nihayet pazarlama-satış aşamalarını gerçekleştirmek
• Taşınmaz sahiplerine arsa ve binalarının mevcut halleriyle kiralanması veya satışı haricinde farklı
değerlendirme alternatifleri sunmak ve bu süreç boyunca tüm aşamalarda danışmanlık
hizmeti vermek.
• Resmi ve özel sektör kuruluşlarının yurt çapındaki ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin satış
organizasyonunu gerçekleştirmek
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GAYRİMENKUL TESPİT DEĞERLENDİRME

Marmara Şehircilik, uluslararası değerleme ilkelerine uygun bir anlayış çerçevesinde
çalışmalarını yürütmektedir. Tüm çalışmalar; konusunda uzman ekipler tarafından, değerleme
etiğine uygun olarak sürdürülmektedir.
• Gayrimenkul ve hak sahipliği tespiti; kentsel dönüşüm ve kent bilgi sistemi projeleri başta olmak
üzere gayrimenkul ve hak sahipliği tespitleri yapmak
• Gayrimenkul değerleme; her türlü gayrimenkullerin, projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve
faydaların bağımsız ve tarafsız olarak ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak
• Fizibilite analizi; yeni projelerin yatırım maliyetlerini tespit ederek proje geliştirme sürecine
katkıda bulunmak veya geliştirilmiş projelerin mali, teknik ve iktisadi özelliklerini inceleyerek görüş
oluşturmak
• En verimli ve en iyi kullanım analizi; varlıkların değerlendirilmesine yönelik en iyi ve en yüksek
kullanım etüdleri yapmak
• Pazar araştırması ve sektör analizi; gayrimenkul türlerine yönelik arz ve talep analizi ile pazardaki
olası değişimler ve beklentilerin analizini yapmak
• Teminat değerleme; finansal kurumlara yapılması öngörülen finansmanlara karşılık teminatların
değer-risk kıyaslamalarını gerçekleştirmek
• Varlık değerlemesi; makine-ekipman, tesis, gemi ve diğer maddi duran varlık sınıflarının
değerlemesini yapmak
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HARİTA PLANLAMA İMAR ve ŞEHİRCİLİK

• Harita ve kadastro mühendisliği hizmetlerinde bulunmak
• Adres bilgi sistemi ve numarataj projeleri yapmak
• Halihazır harita yapımı, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri yapmak
• İmar yapı izin süreçleri takibi veya danışmanlık hizmetleri vermek
• Bölge planları, nazım imar planları, uygulama imar planları, mevzi imar
planları, ilave imar planları, koruma amaçlı planlar, ıslah planları ve her türlü
plan tadilatları yapmak
• Kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arsa ve arazi düzenlemeleri, imar
uygulamaları, parselasyon ve planları, aplikasyon, ifraz, tevhit, yola terk,
tescile konu harita ve planları yapmak
• Arazi ölçümü, plan kote, yer kontrol noktaları tesisi, deformasyon ölçmeleri,
hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji
nakil hatları, kanalizasyon projeleri, köprü, baraj proje ve aplikasyon işleri
yapmak
• Mülkiyet, harita, planlama, imar arşiv düzenlemesi ve dijital arşivcilik yapmak
• Ulaşım master planı, ulaşım ve trafik etüt projeleri, yol projeleri, yaya ve
bisiklet yolu projeleri yapmak
• Altyapı projeleri, altyapı şebeke ve tesis ölçümleri, asbuilt haritalar üretmek
• Zemin etüdü çalışmaları yapmak
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MÜŞAVİRLİK ve DANIŞMANLIK

• Belediye ve belediye şirketlerine kentsel dönüşüm ve yenileme kanunlarına göre yapacakları
projeler için danışmanlık hizmetleri sunmak
• Kentsel dönüşüm, yenileme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
• Harita, planlama, imar, şehircilik konularında danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri sunmak
• Planlama, gayrimenkul ve proje geliştirme, kentsel dönüşüm, inşaat faaliyetleri konularında
müşavirlik hizmetleri sunmak.
• Kurumsal stratejik planların hazırlanmasında kamu kuruluşları ve belediyelere danışmanlık
hizmetleri sunmak
• Arazi, arsa ve diğer taşınır ve taşınmaz değerlerle ilgili geliştirme, değerlendirme, menkulleştirme,
alım, satım, trampa, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, gayrimenkul yatırım araçları
konularında danışmanlık hizmetleri sunmak
• Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları
hizmeti sunmak.
• İhale danışmanlığı ve süreç yönetimi, ihaleye konu varlıklara ilişkin tahmini bedel tespiti veya baz
değer tespiti analizleri yapmak
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İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK YAPIM PROJELERİ

• Kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri yapılması
• İnşaat mühendisliği projelerinin yapılması, projelerinin tasdiklerinin alınması
• İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapılması, resmi ve özel inşaatlar yapılması
• Kat veya hasılat karşılığı sözleşmeler ile her türlü inşaat işlerinin yapılması
• Peyzaj, park ve bahçe düzenlemeleri yapılması
• Yol, köprü, baraj, liman, okul, öğrenci yurdu, toplu konut, hastane, sınai ve turistik tesis
inşaatları yapılması
• Konut, işyeri, ticarethane, ofis inşaatları yapılması
• Arazi ve arsalar alarak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı
binalar yapılması
• İnşaat taahhüt ve montaj isleri yapılması, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve
göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa edilmesi
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PROJE YÖNETİMİ

• Proje Geliştirme
• Proje Finansmanı
• Gayrimenkul Hukuk Danışmanlığı
• İnşaat Proje Yönetimi
• Proje Ve Yapım Yönetimi
• İhale Yönetimi
• Risk Analiz Ve Değerlendirme
• Kalite Güvence Ve Kalite Kontrol
• İş Programı Ve Planlama
• Teknik Danışmanlık
• Tasarım Yönetimi
• Sözleşme Yönetimi
• Bütçe Yönetimi
• Durum Tespit Çalışması (Due Diligence)
www.marmarasehircilik.com.tr
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APARTMAN SİTE TESİS YÖNETİMİ

• Satış ve Kiralama Emlakçılık Hizmetleri
• Muhasebe ve Aidat Takip Hizmetleri .
• Temizlik Hizmetleri
• Havuz Bakım Hizmetleri
• Hukuki Hizmetler
• Güvenlik Hizmetleri
• Resepsiyon ve Danışma Hizmetleri
• Teknik Hizmetler, Tamir, Tadilat ve Bakım Hizmetleri
• Yangından Korunma Hizmetleri ve Acil Durum Hizmetleri
• Peyzaj, Bahçe Düzenleme, Çimlendirme, Ağaçlandırma, Sulama, Hizmetleri
• Otopark ve Vale İşletmeciliği
• Hamam, Sauna, Fitness, Spor Salonu Gibi Alanların İşletilmesi
• Sitenin Ortak Isınma ve Soğutma Gider Planları
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ANKET, PR, İLETİŞİM, REKLAM ve ALGI YÖNETİMİ

A) STRATEJİK KAVRAM,
İŞ MODELİ OLUŞTURMA
• Proje Kimliği / Marka Kimliği Oluşturma
• Logo / Amblem
• Zarf
• Antetli kağıt
• Dosya
• Poşet
B) REKLAM VE TANITIM HİZMETLERİ
• Proje İmaj Çalışmaları
• Slogan Çalışması / Motto Çalışması
• Katalog / Insert / Flyer
• İlan Tasarımı
• Advertorial Tasarımı
• İnfografik Video
• Render’lardan Oluşan Tanıtım Videosu
• Hareketli Grafik Video
• Dergi İlanı
• Radyo Spotu / Jingle Yazımı
• Araç Giydirme
• Parapet Tabela Tasarımı
C) DİJİTAL / SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
• Sosyal Medya Sayfa ve Post Tasarımı
• Sosyal Medya İçin Kreatif İçerik Yönetimi
• Proje Özelinde Web Arayüz Tasarımı
• Web İçin İçerik Oluşturma
• Banner Tasarımı
D) ANKET ÇALIŞMALARI
• Hane Halkı Algı ve Tutum Anketi
• İşyeri ve Sanayi Çalışma Anketi
• Kentsel Dönüşüm Beklenti Anketi
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BİLİŞİM ve COĞRAFİ / KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

• Yönetim (MIS) / Coğrafi (GIS) / Kent (KBS) bilgi sistemi yazılımları ve projeleri
• Adres ve numarataj projeleri
• Altyapı bilgi sistemi yazılım ve projeleri
• Afet ve acil durum bilgi sistemleri
• Yerel yönetimlere vatandaş odaklı yazılım ve projeleri
• Kentsel dönüşüm yazılımları
• Proje yönetim yazılımları
• Gayrimenkul satış ofisi yazılımları
• Apartman, siste ve tesis yönetim yazılımları
• İmar, yapı izin süreç yazılımları
• Akıllı şehir sistemleri
• Kurumsal kaynak planlaması (ERP)
• Kurumsal performans yönetimi (EPM)
• Tedarik zinciri yönetimi (SCM)
• Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
• Veritabanı ve veri ambarı uygulamaları
• Bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak,
mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmetleri vermek
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İMAR BARIŞI

11/5/2018 tarihli ve 7173 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16
maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde gereğince
İmar Barışı uygulamaları müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri;
• 31.12.2017 öncesinde yapılmış ve kat irtifakı, kat mülkiyeti olmayan arsa
tapusundaki yapıların (kaçak yapı statüsünde olan, ceza kesilmiş, yıkım
kararı olan binalar dahil) Yapı Kayıt Belgesi başvurularının yapılması ve takibi
işlemleri, İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların
terki, mimari röleve projelerinin çizilerek tapuda cins değişikliği işlemlerinin
yapılması müşavirlik hizmetleri
• Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin
belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin
belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere
İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilerek
tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemlerinin yapılması ve takibi
işlemleri,
• Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa
edilmiş olması halinde, bu taşınmazların Tahsis işlemlerinin takibi ve satınalma
işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
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MARMARA ŞEHİRCİLİK
EKİBİ VE UZMANLIKLARI
Maramara Şehircilik, Farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları /
ortakları / alt yüklenicileri ile mimarlık ve mühendislik dallarında her türlü hizmeti sunmaktır

YÖNETİM KURULU

DANIŞMA KURULU

GENEL MÜDÜR

Kentsel
Dönüşüm

Planlama ve
Tasarım

Yatırım
Danışmanlığı

Mühendislikİnşaat Projeleri

Bilgi
Teknolojileri
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Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme Yönetim A.Ş.
Nurol Tower İzzet Paşa Mh. Yeni Yol Cd. N0:3 / 60 Şişli / İstanbul
www.marmarasehircilik.com.tr - info@marmarasehircilik.com.tr
Tel: 0 (212) 232 15 20 - 0 (212) 872 84 84

