
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ 

ADA BAZINDA 
GERÇEKLEŞTİRMEK GEREKİYOR

“Nişantaşı’nda elde 
ettiğimiz bilgi ve 
tecrübeleri başka 
semtlere de taşıyarak, 
onları Keten İnşaat 
kalitesiyle tanıştırıyoruz” 
diyen Keten İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Keten ile 
hayata geçirdikleri 
projeler hakkında dair 
konuştuk.

K
entsel Dönüşüm Türkiye’de her ge-

çen gün adından daha fazla bahset-

tiren bir olgu. Keten İnşaat olarak 

kentsel dönüşüm kavramına bakış açınızı 

öğrenebilir miyiz?

Öncelikle İstanbul’un kentsel dönüşümüne 

katkıda bulunmak isteyen bir kuruluşuz. 

Bizim önceliğimiz hali hazırda olan binaları 

depreme dayanıklı, teknolojiye uyumlu ve 

çevreye duyarlı bir şekilde yeniden inşa 

etmek. İstanbul’un en değerli semtlerini, bu 

dönüşüm sürecinde yeniden yapılandırmak 

için kendimizi sorumlu hissediyoruz. 

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde çok 

sayıda sağlıksız ve riskli bina bulunmakta. 

Bu binaların gün geçtikçe azaltılması ve 

yepyeni bir İstanbul yaratılması gerekiyor. 

Mevcut konutların %50’si sağlıksız yapılar-

dan oluşurken, bu konutların büyük kısmı 

da İstanbul’da yer alıyor. Çarpık kentleşme 

beraberinde birçok olumsuzluk getiriyor. 

Dolayısıyla nefes aldığımız alanlar azalıyor. 

Ayrıca kentsel dönüşümde risk altındaki 

binaların yerine, sağlam yapıların oluşturul-

ması can ve mal varlığımız için büyük önem 

taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

açıklamasına göre, birinci derece deprem 

kuşağında olan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, 

Bursa ve İzmir gibi illerimiz, kentsel dönü-

şümde önceliği olan iller. Bize göre, kentsel 

dönüşümden faydalanması gereken birincil 

kişiler, o semtte ikamet eden kişilerdir. Bu 

nedenle onların isteklerine kulak vererek 

daha konforlu alanlar yaratılmalıdır. Keten 

İnşaat olarak bu anlayış çerçevesinde pro-

jelerimizin her zaman, şehre farklı bir bakış 

açısı ve çözüm getiren projeler olmasına 

özen gösteriyoruz. 

Bu bakış açısı doğrultusunda lüks konut 

projelerine yeni bir anlayış getirerek, 

deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde, 

bugüne kadar İstanbul’da 100’e yakın 

binayı yıkıp yeniden inşa ettik. Yaptığımız 

tüm çalışmalarda ve uyguladığımız tüm 

projelerde farklılık yaratıp, konservatif 

üretimden uzak duruyoruz. Bu nedenle 

müşterinin zevkine göre yaşam alanları 

oluşturarak, tecrübeli mimar ekibimiz 

ile ücretsiz mimari danışmanlık hizmeti 

veriyoruz. Keten inşaat olarak müşterile-

rimizin yaşam kalitelerini en iyi koşullarda 

tutmak bizim için büyük bir mutluluk. 

Amacımız, tüm değerlere sadık kalmanın 

yanında kalitemizi aynı çizgide devam 

ettirerek çalışmalarımızı sürdürmek. 

Kentsel dönüşümün kavram olarak kar-
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şılığını bulabilmesi adına nelere dikkat 

etmek gerekiyor?

Türkiye’de dönüşüm kavramı konuşulmaya 

başlanalı çok uzun bir zaman geçmeme-

sine rağmen yine de sektör bu konuda 

oldukça fazla yol kat etti diyebilirim. Kent-

sel dönüşüm hızlandı fakat binaları yıkıp 

yeniden yaparken ortaya bazı riskli durum-

lar çıkabiliyor. Bu nedenle kentsel dönü-

şüm projelerini daha çok bina olarak değil 

ada bazında gerçekleştirmek gerekiyor. 

Eski binaları yıkıp yerine gökdelenler inşa 

etmek değil, çarpık kentleşmeyi düzeltmek 

gerekiyor. Yaşanılabilen, nefes alınabilen 

ortamlar oluşturmak gerekiyor. Sosyal ya-

şama zenginlikler getirip bunları insanlara 

sunmak şehrin yüzünü değiştirecektir. Tüm 

bu süreç kurgulanırken de yollar, alt yapı-

lar, üst yapılar da hesaba katılmalı. Özetle 

kentsel dönüşümde amaç şehri büyütmek 

değil, mevcut olanı tekrardan yenilemektir.

Keten İnşaat olarak dönüşüm kapsamında 

birçok talep alıyoruz. Çünkü İstanbul’da 

lüks proje deyince akla Keten İnşaat 

geliyor. Ayrıca Keten inşaat, binanın imarı 

neyse buna harfiyen uyuyor. Her şeyi 

müşterilerine danışarak, tam teşekküllü bir 

hizmet sunarak, birinci sınıf kalite anlayışıy-

la gerçekleştiriyor. Aynı zamanda müşteri-

lerine ücretsiz mimari danışmanlık hizmeti 

sağlayarak, ev sahibi olduktan sonraki 

süreçte de müşterilerini yalnız bırakmamış 

oluyor. Kullandığı malzemelerin arkasında 

duruyor ve 20 yıl gibi bir süreyle garanti 

ediyor. Bu nedenle insanlar Keten İnşaat’a 

sonsuz bir güven duyuyorlar. Şu anda İs-

tanbul’da toplamda 20 tane şantiyemiz bu-

lunuyor.  37 yıldır ilk defa bu kadar şantiye-

yi aynı anda yürütüyoruz. Bu sayı insanların 

bize duyduğu güvenin bir yansıması diye 

düşünüyorum. 

Keten İnşaat için Nişantaşı nasıl bir anlam 

taşıyor? Keten İnşaat başka hangi semt-

lerde varlık gösteriyor?

Biz çok uzun yıllardır Nişantaşı’nın çehre-

sini değiştiren pek çok projeye imzamızı 

attık. Dolayısıyla Nişantaşılı Keten İnşaat 

markasına aslında hiç de yabancı değil. 

Buradaki apartman sakinlerinin istek ve ar-

zularına kulak vererek proje geliştirip, sonra 

da bu projeleri tek tek hayata geçirerek 

farklı, modern, yenilikçi tarzımızla onların 

güvenini kazanmayı başardık. 

İstanbul’un en elit semti olan Nişantaşı, 

sosyal yaşam konusunda birçok alternatifi 

bulabileceğimiz bir nokta. Burada yapı-

lan projelerin kıymeti ve yaşam kalitesine 

olan olumlu yansımaları da tartışılamaz bir 

gerçek. Birçok insanın mülk sahibi olmak 

istediği bu semt, kentsel dönüşümün en 

aktif uygulandığı yer. Biz aslında kent-

sel dönüşüm projelerine Nişantaşı’ndan 

başladık diyebiliriz. Ancak yine de sadece 

çalışmalarımızı bu semtle sınırlı tutmadık. 

Bugün kentsel dönüşüm çalışmalarımıza 

aynı zamanda Levent, Etiler, Ulus, Beşiktaş, 

Şişli, Teşvikiye, Kurtuluş, Fenerbahçe, Bos-

tancı, Erenköy gibi semtlerde de devam 

ediyoruz. Nişantaşı’nda elde ettiğimiz bilgi 

ve tecrübeleri bu semtlere de taşıyarak, 

onları Keten İnşaat kalitesiyle tanıştırıyoruz. 

Sizin de bahsettiğiniz üzere insanlar 

Keten İnşaat’ı özellikle Nişantaşı bölgesin-

de hayata geçirdiği projelerden tanıyor. 

Ancak siz Eyüp gibi yeni bölgeleri de 

portföyünüze katarak yolunuza devam 

ediyorsunuz. Bize biraz Keten Haliç proje-

nizden bahsedebilir misiniz? 

İsmini, sınırları içinde türbesi bulunan Ebu 

Eyyub el-Ensari’den alan Eyüp, 1453 yılında 

İstanbul’un fethinden sonra Türklerin sur 

dışında kurduğu ilk yerleşim merkezi ola-

rak bilinen değerli bir semtimiz. Galata ve 

Beyoğlu’na olan yakınlığını geçirdiği hızlı 

modernleşme süreciyle birleştiren Eyüp, 

tarihi yarımadanın en cazip noktaların-

dan biri. Keten İnşaat’ın yeni projesi olan 

Keten Haliç projesi de, Haliç’in en güzel 

yerinde konumlanıyor. Yakın dönemde 

yapımına başlanan Haliçport’ un tam kar-

şı kıyısında yer alan Keten Haliç, birçok 

özelliği bünyesinde barındırıyor. Keten 

Haliç, iki bloktan oluşuyor ve her bloğun 

altında ikişer tane mağaza yer alıyor. Bu 

mağazaların her biri iki katlı olup, zemin 

katların altlarında depolar bulunuyor. 

Gelişmekte olan bölgede zincir mağaza 

kuruluşları için bu mağazalar büyük fırsat 

yaratıyor. Akıllı ev sistemi, 7/24 resepsi-

yon,  kartlı otopark giriş sistemi gibi özellik-

lerle dolu projemizde teknoloji üst seviye-

lerde tutuluyor. İç tasarımda da birinci sınıf 

malzemeler kullanıyoruz. 

Aynı zamanda tüm bağlantı yollarına 

yakınlığıyla da değerine değer katan 

projemiz, proje sakinlerini uzun mesafe-

lerden kurtarıyor. Haliç Kongre Merkezi, 

Pierre Loti, Beyoğlu gibi İstanbul’un önemli 

yerlerine yakınlığı ile dikkat çeken proje-

miz, merkezde yaşamak isteyenlerin yeni 

adresleri haline gelmiş durumda. Yakın 

zamanda büyüme sürecine giren Eyüp’te 

Keten Haliç’ in karşı kıyısında, 250 dönüm 

üzerine, Fatih Sultan Mehmet döneminden 

kalan tarihi yapılar ve tersaneler korunarak 

Haliçport’ kuruluyor. Bu projenin 2017’de 

faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu tarihi 

bölge, Galataport ve Haliçport ile birlikte 

İstanbul’un en değerli yatırım alanlarından 

biri olacak. İş ve sosyal yaşamın merkezi 

haline gelecek bu alanda daire sahibi ol-

mak ise, büyük bir ayrıcalık haline gelecek. 

Keten Haliç’ten bugün yapacağınız küçük 

bir yatırım, gelecekte hayatınızı garanti altı-

na alan büyük bir yatırıma dönüştürecek.

 

Biraz da farklı bir konseptle hayata 

geçirdiğiniz Design Rooms projenizden 

bahsedebilir misiniz?

Keten İnşaat olarak kentsel dönüşüm pro-

jelerinin yanı sıra, emlak sektörüne de farklı 

bakış açıları kazandırmayı amaçlıyoruz. De-

sign Rooms da bu kapsamda Nişantaşı’nın 

tam ortasında, ‘’lüks apart daire’’ anlayışıyla 

oluşturulmuş bir proje. 

Design Rooms, sekiz farklı daireden oluşu-

yor. Bu projemizde bir otelde bulabilece-

ğiniz tüm hizmetler elinizin altında olacak 

şekilde hizmetinize sunuluyor. Örneğin; 

Design Rooms da resepsiyon, günlük kat 

temizlik hizmeti, yerli-yabancı günlük 

gazete, vale, kuru temizleme ve daha bir 

çok hizmet yer alıyor. Modern tasarımı ve 

ferahlığıyla keyfinize keyif katacak daireler 

sayesinde hem sosyal hayatın içinde hem 

de İstanbul’un merkezinde birçok yere çok 

yakın olacaksınız.
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