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Terzi Usulü
Kişiye Özel Malikane
Ons Mimari Yapı 2006 yılından bu yana İstanbul’da 

faaliyet gösteriyor. İlk kurulduğu senelerde Amerika 
Birleşik Devletleri’ne ihracat yapan firma, 7 yıl evvel 

inşaat alanında villa ve malikâne üzerine çalışmalar yapmaya 
başlamış. Kendi tabirleriyle “terzi usulü bina” inşa eden Ons 
Mimari Yapı’nın faaliyetlerini şirketin  Yönetim Kurul Üye-
si Gökay Onuş’dan dinledik...

Sizi tanıyarak başlayalım. Ons Mimari Yapı ne za-
mandır bu sektörde faaliyet gösteriyor ve hangi alan-
larda faaliyet göstermekte?
Ons Mimari Yapı 2006 yılında İstanbul’da kurulan bir firma. 
İlk kurulduğumuz senelerde ABD’ye ihracat yapıyorduk. 

2010 yılından itibaren inşaat alanında villa ve malikâne üze-
rine çalışmalar yapmaya başladık. Kurulduğumuz ilk günden 
beri, kaliteli ve kişiye özel hizmet sunmak amacıyla hedefle-
rimize adım adım yürüyoruz.

Siz kişiye özel malikâneler yapıyorsunuz. Kişiye özel 
malikâne nedir? Bu fikir nasıl doğdu?
Evet, yapıyoruz. Biz aslında kurumsal bir firmayı butik bir 
iş yapan firma edasıyla yönetmekteyiz. Hem çizimlerimiz 
olsun hem de tasarımlarımız olsun hep bu noktada özel bir 
iş yapma gayretinde olduk ve bunu da başardığımızı düşü-
nüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yurt dışında da ‘pri-
vate’ müşterilere uygulanan bir formatı inşaat sektöründe 

Ons Mimari Yapı, 2010 yılından bu yana kişiye özel villa ve malikaneler üretiyor. Tüm alanları en ince ayrıntısına kadar düşünülerek 
inşa edilen bu “Terzi Usulü Bina”larda ‘Safe Panic Room’dan ‘Safe Passage Room’a kadar güvenliğin ve izolasyonun ön planda 

olduğu pek çok özellik müşterilere sunuluyor...

“Şu an için markalı proje 
üretme konusunda bir 
rotamız bulunmamakta. 
Rotamızı tamamen özel 
üretim alanında 
Türkiye’de ve dünyada 
bulunan kişiye özel bir 
firma olarak bilinen bir 
marka olmak üzere 
planlıyoruz”
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ülkemizde uygulamaya başladık. Biz buna “terzi 
usulü bina” dedik. Ons Mimari Yapı bu alandaki 
tecrübesini yurt dışında premium müşterilerinin 
faydalandığı tamamen projeye özel mimarların, 
mühendislerin oluşturduğu ve evde yaşayacak ki-
şilerle beraber ortak çalıştıkları, sonunda tamamen 
kişinin kendisiyle ve ruhuyla uyumlu müstakil bir 
ev oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu projeyi ger-
çekleştirirken ekipte mimar ve mühendisten başka 
evi hangi felsefe ile tasarlayacaksak o konuda bir 
bilirkişi de ekibe dâhil olmakta. Yani istersek eki-
be bir ‘feng shui’ uzmanı ya da dini bir otorite 
bizimle birlikte bu projede çalışmakta. Sonuç ola-
rak kişinin ruhuna, tarzına ve hayallerine yönelik 
bir müstakil ev tasarlıyoruz.

nadan bağımsız olduğu, girişinin dışarıdan belli ol-
mayan güvenliği yüksek odanızdır. Odanın içi tama-
men size özel olarak dizayn edilebilmektedir. 
İsterseniz toplantınızı yapabilir, dilerseniz de müzik 
dinleyip kitabınızı okuyabilirsiniz. Özel bir çalışmay-
la bu özelliklerin birçoğunu da mevcut müstakil ev 
ya da natamam villanıza da uygulayabiliriz. Oluştur-
duğumuz bu yapı klasik alarm ve kameraların yanı 
sıra eve içerden ve dışarıdan hükmedebileceğiniz son 
teknoloji, donatımlı, ultra akıllı, konforlu, eğlenceli 
ve gizemli bir yapı meydana getiriyoruz.

Ne kadarlık bir sürede projeleri tamamlaya-
biliyorsunuz?
Bu projenin büyüklüğü ve detayına göre değişmek-
te. Normal bir inşaata nazaran ilmik ilmik işlenen 
bir iş olduğundan dolayı süre projenin içeriğine gö-
re değişiklik göstermektedir. Maksimum 10 ay gibi 
bir süre bunun için yeterli olmaktadır.

Bugüne kadar kimler için projeler geliştirdiniz?
Bugüne kadar Türkiye’de ve yurt dışında bulunan 
çok özel dostlarımıza bu projelerden geliştirdik 
ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Markalı proje üretme konusunda da planları-
nız var mı? Yoksa sadece kişiye özel konut üre-
timinde mi ilerlemeyi planlıyorsunuz?
Şu an için markalı proje üretme konusunda bir 
rotamız bulunmamakta. Rotamızı tamamen özel 
üretim alanında Türkiye’de ve dünyada bulunan 
kişiye özel bir firma olarak bilinen bir firma ol-
mak üzere planlıyoruz.

2018 yılı için hedefleriniz nelerdir?
2018 yılında da belirlemiş olduğumuz hedefler 
doğrultusunda büyümek, gelişmek ve daha bir-
çok hayale dokunmak diyebiliriz…

Sağladığı avantajlar nelerdir?
Bu tasarlamış olduğumuz evlere çok farklı özellikler 
yüklüyoruz. Deprem bölgesinde olan bir ülke olarak 
statik ve dayanıklılık gücü ultra düzeyde güvenli ya-
pı inşa ediyoruz. Bu oluşturduğumuz malikânenin 
tüm alanları en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş 
olmakla beraber villa ve malikânenin içinde sizi, sev-
diklerinizi ve değerli eşyalarınızı tüm fiziksel tehdit-
lere karşı koruyan (Deprem, yangın, su baskını, fizi-
ki saldırı ve doğal afetler) size kaliteli bir yaşam alanı 
oluşturulmaktadır. İstenilirse bu odalar dışarıdan ba-
kıldığında görünmez ve fark edilmez olarak tasarla-
nabilir. Biz buna ‘Safe Panic Room’ diyoruz. Bir diğer 
olanak ise binaya yüklediğimiz özellik ‘Safe Passage 
Room’ dediğimiz ses ve ısı izolasyonun tamamen bi-
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“BUGÜNE KADAR TÜRKİYE’DE VE YURT DIŞINDA BULUNAN ÇOK ÖZEL DOSTLARIMIZA BU 
PROJELERDEN GELİŞTİRDİK VE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ.”

“BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA YURT DIŞINDA DA ‘PRIVATE’ MÜŞTERİLERE 
UYGULANAN BİR FORMATI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÜLKEMİZDE UYGULAMAYA 
BAŞLADIK. BİZ BUNA “TERZİ USULÜ BİNA” DEDİK.”


