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Bodrum’un Gümüşlük koyunda, 
Müşkülüm Çiftliği Gümüşlük 
Evleri Projesi özgün bir mimari dil 

ile doğal bir yaşam alternatifi sunuyor. 
Sadece yüksek inşaat alanları yaratmadan 
da bir projenin ekonomik açıdan yaşayan-
larına değer kazandırabileceğini söyleyen 
projenin geliştiricisi Omurga Yapı’nın 
genel müdürü Oğuz Kösebay ile bunun 
nasıl mümkün olabileceğini konuştuk. 
Ayrıca, bir geliştirici açısından ikincil 
konut geliştirmenin ne demek olduğunu 
Müşkülüm Çiftliği örneği üzerinden oku-
maya çalıştık. 

Sedef Güneş: Projenin fikir aşamasın-
dan yaşamın başladığı zamana kadar 
olan süreçten bahsedebilir misiniz?
Oğuz Kösebay: Müşkülüm Çiftliği, 
Bodrum’un doğal sit alanı olan Gümüş-
lük koyunda, denize ikinci parsel olan 27 
dönüm arsa üzerinde, mandalina ağaçları 
arasında, 18 bağımsız bölümden oluşuyor. 
Müşkülüm Çiftliği yapıları mevcut man-
dalina bahçesi, asırlık menengiç ağacı, 

selvileri ve doğal bitki örtüsünü koruya-
cak şekilde oluşturuldu. 
 Proje konseptinin belirlenmesi aşama-
sında önümüzde iki yol vardı: Birincisi, 
kestirme yol, her zaman görmeye alışık 
olduğumuz, mimari özellikleri birbirinden 
ayrışmayan iki katlı ikiz evlerin sahada 
el verdiğince yan yana dizilmesi; ikinci-
si ise, uzun yol, mevcut bitki dokusuna, 
Bodrum’un gerçek kültürüne uygun 
özgün bir mimari dil ile doğal bir yaşam 
alternatifini sunacak yapılaşmanın belir-
lenmesiydi. Biz uzun yolu seçerek özgün 
bir konseptin belirlenmesi için mini bir 
proje yarışması düzenledik. Yarışmanın 
sonucunda da, birbirine komşu ama aynı 
zamanda birbirinden bağımsız dört doğal 
konseptin önerildiği, Prof. Dr. Arda İnce-
oğlu ile birlikte İpek Yürekli ve ekibinin 
tasarımı hayata geçirildi.
 İnşaat aşamasında arsanın içerisinde-
ki, tescilli asırlık menengiç ağacı, selvi-
ler, mandalina bahçesi ve tescilli taş ev 
korundu. İnşaat alanı içerisindeki zeytin 
ağaçları ve diğer ağaçlar arsanın içinde 
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Beklentiler ve Yaşam Tercihlerine Göre 
Şekillenen Gümüşlük Evleri 

“Proje alanının çevresindeki doku ve kültürü ile uyumlu, projede yaşayacakların 
beklentisini karşılayacak projeler geliştirdiğiniz zaman, projenin büyük şehirde 
veya deniz kıyısında bir kasabada olması fark etmez.”     
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 PROJE İKİNCİL KONUT

özel bir yer ayrılarak taşındı ve inşaat 
bitiminde tekrar yapıların arasındaki yer-
lerine yerleştirildi. Müşkülüm Çiftliği’nde 
yaşayanların verimli topraktan maksimum 
faydalanabilmeleri için bahçe içinde 
ayrıca üzüm bağı ve sebze yetiştirmek için 
hobi alanları da oluşturuldu. 
 Mevcut bitki örtüsünü koruma dü-
şüncesiyle tasarlanan yapılar kullanım 
açısından birbirleriyle benzerlik gösterse 
de birbirinden bağımsız özellikler taşı-
yan, kütlelerin birbirinden kopmasına 
izin veren, dört farklı tip yapı söz konusu. 
Yapıların isimleri açıldıkları alanlara göre 
belirlendi: Mandalina Evleri, Avlulu Evler, 
Sakızlı Evler ve Vadi Evleri vaziyet planın-
da kat kat yerleşirken mutfak, yeme içme, 
oturma ve bahçe gibi ana mekanların 
farklı yönlere açılacak şekilde planlanması 
önemli bir kriter oldu. 
 Evler genellikle girişlerin olduğu ara 
bahçe ve geçişlerden endirekt ışık ve 
serinlik alır. Mutfak, oturma ve yeme içme 
bölümleri evlerin merkezini oluşturur-
ken her yapı tipine göre yatak odaları bu 
merkeze eklendi. Özellikle Avlulu Evler’in 
merkezden kopuk yatak odaları kısmı 
geçmiş Bodrum evlerinin tasarımına gön-
derme yaparken, misafir ağırlamayı daha 
keyifli ve özgün hale getiriyor. 
 Mevcut bitki örtüsü, ağaçlar, mandali-
na bahçesi, üzüm bağı, hobi bahçeleri ve 
doğal bitki örtüsü ile inşaat bitiminde yeni 
bitmiş bir proje görüntüsü yerine yaşayan 
bir proje görüntüsü sağlandı. Bunun bir 
kazancı da Gümüşlük koyuna denizden 
bakıldığında inşaatın her türlü çıplaklığıy-
la ortaya çıkmasının engellenmesi oldu. 
Sonuçta Müşkülüm Çiftiliği’ne gelenler 
bahçenin ortasına tepeden inme yapılar 
yerine, mevcut bahçesiyle, ağaçlarıyla, 
dokusuyla uyumlu ve hep buradaymış 
hissiyatını veren yapılarda yaşamaya baş-
ladılar.

SG: Alandaki imar durumu neydi? Tanı-
nan imar hakkı ile mi ilerlediniz yoksa 
daha azını mı kullanıdınız? Projenin 
yüzde kaçı organik tarım alanlarına 
ayrıldı?
OK: İmar durumuna göre arsanın iki 
bölgesinde toplam yüzde 16’lık alanda ya-
pılaşma izni mevcut idi. Arsanın geometri-
si, doğu batı aksı, deniz manzarası, mevcut 
ağaçlar ve bahçeyi dikkate alarak bu hak-
kın tamamını kullanmamaya karar verdik 
ve yapılaşmayı arsanın inşaat izni verilen 
bir parçasında yüzde 12 ile sınırladık. 

 Mevcut bitki dokusuna ilave olarak 
tasarlanan üzüm bağı ve hobi bahçeleriyle 
birlikte arsanın yarısından fazlası peyzaja 
ayrılmış oldu. 
 Bu sınırlama ve düzenlemeler, yaşayan-
lara ferah alanlar, daha çok bahçe imkanı 

sağlarken, yüksek inşaat alanı yapmadan 
da bir projenin ekonomik açıdan yatırım-
cısına ve yaşayanlara değer kazandırabile-
ceğini göstermiş oldu.

SG: Bu alanlar, fizibiliteleri yönlendiren 

Arsanın geometrisi, doğu batı aksı, deniz manzarası, mevcut ağaçlar ve bahçeyi dikkate alarak imar hakkının 
tamamının kullanılmamasına karar verilmiş. 

İkincil konutlarda getiri oranı belirlemek oldukça güç, bunun yerine projenin getirisini kullanıcıların memnuniyeti ile 
orta ve uzun vadede değer artışı ile belirlemek daha doğru.
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bir girdi midir? Yoksa sadece nitelik 
katıcı bir alan olarak mı algılamalıyız?
OK: Müşkülüm Çiftliği projesinde 
yaşayacakların beklentileri düşünülerek, 
Bodrum’da alışılageldik binalardan oluşan 
bir proje yerine, Gümüşlük’e gelinme 
nedeni olan yeşil tarlaların, mandalina 
kokularının, lavantanın morunun sadece 
doğada değil, evlerde de yaşanabilmesini 
sağlamak için arsanın çoğunluğu pey-
zaja ayrıldı. Proje için yapılan her nitelik 
artırıcı katkı aynı zamanda fizibilitenin 
de ayrılmaz bir parçası. Projenin başarılı 
olabilmesi için öngörülen tüm nitelikler 
gerek maliyet açısından, gerekse satış 
fiyatları açısından önemli bir bileşen. Pro-
jenin başarısı sadece satışlardaki başarı 
ile değil, aynı zamanda kullanıcıların da 
memnuniyeti ile ölçülmeli. Bu açıdan ya-
tırım aşamasında projede yaşayacakların 
beklentileri doğrultusunda, hatta üzerinde, 
her katkı projeyi direkt etkilemekte. Do-
layısıyla bu proje ile “Neden Gümüşlük?” 
sorusuna verilen cevap projenin başarısını 
getirdi.

SG: Profesyonel bir satış ekibi ile mi 
yoksa yerel kiralama-satış ile mi iler-
lendi?
OK: Özellikle konut projelerinde, birincil 
veya ikincil konut satışın şirket içindeki 
ekiplerle çözülmesi gerektiğine inanıyo-
ruz. Konut projelerinde satış, projeyi bire-
bir tanıtmaktan ve potansiyel alıcı ile ilişki 
kurmaktan geçiyor. Toplu konut üretme-

diğiniz zaman bunu yapmak mümkün 
olmayabilir, ancak butik bir ikincil konut 
projesi olan Müşkülüm Çiftliği projesinde 
potansiyel alıcılara özel hizmet verebildik. 
Beklentilerine ve yaşam tercihlerine bağlı 
olarak projedeki dört farklı tasarımdan 
kullanıcıya en uygun olanını birlikte seçe-
bilme imkanına sahip olduk. 

SG: Bir geliştirici olarak ikincil ko-
nut geliştirmeyle ilgili fikirlerinizi 
merak ediyorum. Kentte bir site ve 
Gümüşlük’te ikincil konut geliştirmek 
arasında nasıl farklar var?
OK: İkincil konut geliştirme; arz, talep 
dengesi açısından dikkat isteyen bir 
konu. İkincil konutta talep hep daha 
düşük olmakta ve ekonominin yavaşladığı 
dönemlerde neredeyse durma noktasına 
gelmekte. Bodrum’da ikincil konut ise çok 
daha fazla dinamiğe sahip. Arz, nitelikli 
olup olmadığına bakılmaksızın yüksek ve 
bununla birlikte fiyatlar da çok geniş bir 
bantta oynuyor. 
 Kentte bir konut projesi geliştirme ile 
Gümüşlük’te bir konut projesi geliştirme 
ve yatırımı bizim açımızdan çok büyük bir 
fark teşkil etmiyor. Gayrimenkul geliştir-
me ve yatırımının her proje için değişmez 
kanunu, doğru yerde doğru projeyi hayata 
geçirmektir. Proje alanının çevresindeki 
doku ve kültürü ile uyumlu, projede yaşa-
yacakların beklentisini karşılayacak proje-
ler geliştirdiğiniz zaman, projenin büyük-
şehirde veya deniz kıyısında bir kasabada 

olması fark etmez. Sonuçta bu projelerle 
insanlar için yaşam alanları yaratıyoruz 
ve bazı özellikleri eşyanın doğası gereği 
değişiklik gösterse de konfor, fonksiyo-
nellik ve sürdürülebilirlik İstanbul’da da 
Gümüşlük’te de olmazsa olmazlarımızdan.

SG: Peki ikincil konut getiri oranları 
nedir, projenin geri dönüşü kaç yılda 
oluyor?
OK: İkincil konutların büyük çoğunluğu 
yatırım amacından çok, kullanma amaçlı 
alınıyor. Bu nedenle ikincil konutlarda ge-
tiri oranı belirlemek oldukça güç, bunun 
yerine projenin getirisini kullanıcıların 
memnuniyeti ile orta ve uzun vadede 
değer artışı ile belirlemek daha doğru 
olacaktır. Yorucu bir İstanbul haftası son-
rasında, Gümüşlük’te bir haftasonunun 
getirisi sanırım kentteki hiçbir projede 
yok. 

Mevcut bitki örtüsü ile, inşaat bitiminde yeni bitmiş bir proje görüntüsü yerine, yaşayan bir proje görüntüsü sağlanmış.


