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GÜNDEM
Merhabalar,
Haziran – Temmuz - Ağustos ayları için hazırladığımız
SOMPOSTA “Yaz” sayımızı paylaĢmaktan memnuniyet
duyuyoruz.
Bu sayımızda, “Ġçimizden Geldiği Gibi” bölümünde
Ģirketimiz Sorumlu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Sn.
Fatma BÜYÜKBAġ UMUT’un “Sürdürülebilir Kentler”
baĢlıklı makalesini bulacaksınız.
“Haberler” baĢlığında; gayrimenkul ve gayrimenkul
değerleme alanına etki eden mevzuat değiĢiklikleri ve
geliĢmelerden bahsettik.
“Teknik” baĢlığında sektörde
karĢılaĢtığımız terimleri tanımladık.

sırasında

Genel Müdür
Nazan ÖZBAYDAR

“Kentler-Simgeler-Semboller” baĢlığında sizin için Çin
Seddi’ni inceledik.
Her sayıda olduğu gibi sektörel etkinliklerin tarih ve mekan
bilgilerini de bültenimizde bulabilirsiniz.

sıklıkla

“Analiz” baĢlığında imar barıĢına baĢvuru sürecinden
bahsettik.

Keyifli okumalar,
Saygılarımla,
Nazan ÖZBAYDAR
Yönetim Kurulu BaĢkanı
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Sürdürülebilir Kentler!
“Kentle Barışmak Mümkün…”

Son zamanlarda çevremde uzak yakın pek çok tanıdığın
Ġstanbul’dan ayrıldığını duyar oldum. Hatta bazen o kadar
sevmez oluyorum ki bu Ģehri gıpta ile dinliyorum yeni bir
yere yerleĢme kararlarını. YaklaĢık 5 yıl önce ĠnĢaat
Mühendisi, değerleme uzmanı bir arkadaĢımız “toprakla
uğraĢmak istiyorum” diyerek Ģirketimizden ayrıldığında bu
kadar genç, nitelikli, parlak bir çocuğun bu kararını
ĢaĢkınlıkla dinlemiĢtim. Fakat süreç içinde mutluluğunu
gördüğümde kırsala yerleĢme fikrinin bana da çok uzak
olmadığını hisseder oldum.
Geçenlerde TV’de Amerika’da kent yaĢamından sıkılan
genç bir kadının internetten kendisiyle benzer duyguları
olan kiĢilerle tanıĢarak enerjilerini de kendilerinin
üretebilecekleri, geniĢ arazisi olan bir gayrimenkul satın
alarak kırsalda yaĢama niyetlerini konu alan ilginç bir
program izledim. Emlakçı 3 alternatif gösterdi gruba
bunlardan bir tanesinde de bir hafta yaĢama olanağı
tanıyorlardı. Bütçeleri de yanılmıyorsam 200.000 USD
civarındaydı. Ġlginç sahneler kaldı aklımda –ki bir tanesi
vejetaryen olan genç kadının neredeyse gözleri kapalı hindi
kesme pratiğiydi. “Kendim kesersem et yiyebilirim” diyerek
tüketim alıĢkanlığı, zevk vb duyguların dıĢında ihtiyaç olan
kadarının
tüketilmesi
gerektiğinin
altını
çiziyordu. Programın sonunu izleyemedim ama program
boyunca grup üyelerinin tepkilerinden bir kentlinin bu
derece uç bir hayata alıĢmasının çok kolay olmayacağını
düĢündüklerini hissettim. Kendilerine sunulan alternatifleri
gezerken bir evi çok eski, demode buluyorlar, bir baĢka
evin banyosunun küçük olmasını, tavanının basık olmasını
eleĢtiriyorlardı, elektrik olmamasından ve arazi içerisinde
elektrik üretebilecekleri bir derenin olmasından mutlu
oluyorlardı… Meslekleri nedeniyle belki de öncelikleri,
beklentileri, amaçları farklıydı… Kentsel ihtiyaçların,
günden güne artan konfor talebinin ve buna bağlı olarak
üretilen arzın çevreye olumsuz etkileri hem bizim için hem
de gelecek nesiller için fiziksel/psikolojik açıdan büyük
tehlike oluĢturuyor.
Kentlerimizde ulaĢım, su ve atık idaresi ve genel çevre
politikaları oluĢturulurken enerji tasarrufunun ve doğal
enerji kaynaklarının kullanımının ön planda tutulduğu hatta
zorunlu tutulduğu, yeĢil enerjiyi teĢvik eden bir bilinç olmalı
ki mutlu, umutlu, üretken, sağlıklı nesiller yetiĢebilsin, kırsal
alanlarımızda da sürdürülebilirlik sağlanabilsin.

Genel Müdür Yardımcısı
Fatma BÜYÜKBAŞ UMUT

Yenilenebilir enerji, yeĢil ulaĢım, enerji verimli binalar, atık
yönetimi, geri dönüĢüm, vb konular günlük yaĢantımızda
pratikte hem kent yöneticilerinin hem de kentlilerin görev ve
sorumlulukları arasında yer almalı mutlaka.
Kentsel hizmetlerde de koruma bilincimizin geliĢmesine
yönelik bir altyapı olmalı. Bina ölçeğinde mikroklima için
peyzaj ögelerinden faydalanılması, binaların yönelimlerinde,
cephe yüzey elemanlarının ve renginin seçiminde güneĢ
hareketinin dikkate alınması, elektrik ve sıcak su üretiminde
rüzgar veya güneĢten faydalanılması, yağmur suyu toplama
sistemlerinin ve akıllı aydınlatma sistemlerinin geliĢtirilmesi;
kent ölçeğinde toplu taĢıma sistemlerinin güçlendirilmesi,
yeraltı atık dönüĢüm sistemlerinin geliĢtirilmesi, elektrik ve
enerji üretiminde kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar
dıĢındaki rüzgar enerjisi, güneĢ enerjisi, bioenerji, jeotermal
enerji, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi vb enerji kaynaklarından
faydalanılması, planlamada cadde ve sokakların, binaların
kentteki hava akımı kesmeyecek biçimde planlanması, yeĢil
alanların ve yeĢil koridorların oluĢturulması, atık yönetimi ve
geri dönüĢüm sistemlerinin geliĢtirilmesi vb. konular
sürdürülebilir kentler için kaçınılmaz olmuĢtur. YavaĢ kent, yaĢ
dostu kent, çocuk dostu kent, engelli dostu kent, ekolojik kent
kavramlarını son yıllarda sıklıkla duyar olduk… Tüm bunlar
kentsel mekanların sadece fiziksel olarak değil, sosyal olarak
ta ele alınması gerekliliğini de ortaya koyan kavramlar.
Kendi enerjisini üreten, doğaya saygılı, çevre ile sürekli
etkileĢim içinde, ekolojik bütünlüğünü koruyabilen, çevreye
yayılarak kontrolsüzce büyümeyen, karma kullanımlarla tüm
alanları canlı olan, araç ihtiyacının minimize edildiği, toplu
taĢıma sistemleri geliĢmiĢ, yaya ve bisiklet ulaĢımının
kesintisiz desteklendiği, lokal çiftçiliğe olanak sağlayan ve
destekleyen, enerji verimliliğini gözeten, dirençli ve
sürdürülebilir kentlerde yaĢamamız dileklerimle…
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Bathonea Antik Kenti, Arkeopark’a
dönüĢüyor…
Avcılar ilçesi Firüzköy semtinin güney kıyıları ve E-5 ve E-6
Karayolları arasında yer alan Bathonea Antik Kenti,
yaklaĢık 400 hektarlık bir alanı kaplıyor.
Türkiye’nin en büyük Arkeopark projesi olarak nitelenen
“Bathonea Arkeopark” projesi ile hem tarih, hem doğa,
hem de arkeolojinin korunması amaçlanırken, projenin
turizme, doğal ve kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına,
istihdama dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu katkıları
olacağı düĢünülüyor.
Bathonea Arkeopark Projesi 14 ana bölümden oluĢacak.
Park içinde, arkeoloji müzesi, botanik park, kuĢ gözlem
merkezi, ören yeri, araĢtırma merkezi, çocuk kazı parkı,
dinlenme alanı piknik alanı, yürüyüĢ alanı, koĢu parkuru ve
bisiklet pisti, spor faaliyetleri alanı, binicilik alanı, festival ve
konser alanı ile ulaĢım transfer merkezleri yer alacak.
Bathonea Antik Kenti kazı çalıĢmalarından çıkartılan tüm
eserler, “Bathonea Arkeopark”a yapılacak arkeoloji
müzesinde sergilenecek.

Vakıf Bank’tan “Ġmar BarıĢı Kredisi’
Vakıf Bank, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın baĢlattığı “Ġmar
BarıĢı” uygulamasına kredi kampanyasıyla destek verdiğini
açıkladı. Ġmar BarıĢı kredisi 20 bin TL tutara kadar Vakıf
Bank Ģubelerinden kullanılabilecek. Vakıf Bank, bu
kapsamda kredi çalıĢması yapan ilk banka oldu.

Değerleme Sektörü, 2018 Yılı, 1. Çeyrek
Verileri Açıklandı
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından Değerleme
Sektörü 2018 yılı, 1. Çeyrek verileri açıklandı.
2018 yılının ilk çeyreğinde; en fazla değerleme raporu
hazırlanan 3 il sırası ile Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir, en az rapor
hazırlanan 3 il Hakkari, Tunceli ve Bayburt oldu.
Detaylı
analizlere
eriĢebilirsiniz.

http://eklink.net/2X9eD6

linkinden

TaĢınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
Yayınlandı.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan
“TaĢınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”; 5 Haziran 2018
tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.
Yönetmeliğin amacı, taĢınmaz ticaretine iliĢkin usul ve esasları
düzenlemektir. Yetki belgesinin verilmesi, düzenlenmesi,
askıya alınması ve iptali Ģartları söz konusu yönetmelikle
belirlenmiĢtir.
Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın
taĢınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu iĢlemlerine
aracılık eden, taĢınmazla ilgili danıĢmanlık ve yönetim hizmeti
veren gerçek veya tüzel kiĢi tacirler ile esnaf ve sanatkârların
mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi,
askıya alınması ve iptaline iliĢkin usul ve esasları, taĢınmaz
ticaretiyle iĢtigal eden iĢletmelerde aranan Ģartları, bu
iĢletmelerin faaliyetlerine iliĢkin yükümlülüklerini ve Bakanlık,
yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluĢların taĢınmaz
ticaretine iliĢkin görev, yetki ve sorumluluklarını
kapsamaktadır.
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SOM Değerleme Sponsorluğunda,
Gayrimenkul Hukuku Derneği
GHD’nin Organizasyonu ile Ġstanbul Ġmar hakkında…
Yönetmeliği konuĢuldu…
Gayrimenkul Hukuku Derneği, Türkiye'nin yükselen
ġirketimiz sponsorluğunda Gayrimenkul Hukuku Derneği’nin
düzenlediği “Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği IĢığında Ġstanbul
Ġmar Yönetmeliği” konulu yuvarlak masa toplantısı 30
Haziran 2018 Cumartesi günü ġiĢli Radisson Blue Otel’de
gerçekleĢtirildi.
Gayrimenkul Hukuku Derneği BaĢkanı Ali Güvenç Kiraz ve
Mimar Erol Özyurt konuĢmacı olduğu toplantıya belediyeler,
gayrimenkul değerleme Ģirketleri, gayrimenkul ve proje
geliĢtirme Ģirketleri yöneticileri ve çalıĢanları ile hukukçular
ve gayrimenkul danıĢmanları katılım gösterdi.

değeri
olan gayrimenkul sektöründe hukuki bir çalıĢma açığının
farkındalığına sahip olarak yola çıkmıĢtır.
Gayrimenkul Hukuku Derneği, akademik hayattan, pratik
uygulamadan ve yargı ayağından hukukçuları bir araya
getirdiği gibi, gayrimenkul sektörünün tüm bileĢenlerinden üye
kabul etmektedir.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili tüm hukuki ihtiyaçlara cevap
verebilecek bir üye yapısı ile sinerji yaratmayı amaçlamıĢtır.
Derneğe tüm meslek gruplarından üye kabul etmektedir.
Derneğin faaliyetleri;

Av. Ali Güvenç Kiraz, eski yönetmelik ve yeni yönetmeliği
karĢılaĢtıran kısa bir sunuĢ yaptıktan sonra, Mimar Erol
Özyurt yönetmeliği madde madde irdeleyerek ve eski
yönetmelikle farklılıklarını açıkladı ve özellikle önemli
değiĢiklikler getiren maddeler üzerinde yoğunlaĢarak
sunumunu tamamladı.

 Gayrimenkul hukuku konularında çalıĢmalar yapma
 Gayrimenkul sektörüne hukuksal alt yapı
çalıĢmalarında destek olma
 Mevzuat taraması, yorumlanması ve geliĢtirilmesi
için araĢtırmalar yapma
 Ulusal ve uluslararası düzeyde gayrimenkul ve
gayrimenkul hukuku alanında çalıĢan yapılarla
birlikte faaliyetlerde bulunmak, gayrimenkul hukuku
konularında yeni düzenlemelerin yapılmasında katkı
sağlama
 Seminer, konferanslar, panel, yuvarlak masa gibi
toplantılar düzenleme
 Eğitim programları düzenleme
 Sosyal bilgilendirme
 Yayınlar
olarak sıralanabilir.
Gayrimenkul Hukuku Derneği hakkında daha detaylı bilgi ve
ziyaret için iletiĢim bilgilerini aĢağıda bulabilirsiniz.
Web sitesi: http://www.ghdernegi.com
E.mail: info@ghdernegi.com
Tel: 0 216 706 19 24
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Yapı Kayıt Belgesi

Ġmar BarıĢından nasıl faydalanabilirim?

Ġmar BarıĢı Kapsamında değerlendirilmiĢ olan yapılar için
oluĢturulacak kayıt belgesidir. Yapı Kayıt Belgesi kalıcı bir
imar hakkı sağlamaz. Sadece mevcut durumu belgeler ve
yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar
mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Tebliği,
06 Haziran 2018 Tarih ve 30443 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ġmar
BarıĢına baĢvuru için gerekli bilgi, belge, takip edilecek yol ve
sık karĢılaĢılan soruları derledik.

Yapı Kayıt Belgesi alınması için ödenecek bedelin
belirlenmesinde; arsa emlak değeri ile yapı yaklaĢık maliyeti
toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü,
ticari mülklerde %5’i dikkate alınır.

e - Devlet Ģifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ linkinden
yapılacak müracaatta geçerli bir cep telefonu numarası ve bir
e.mail adresi gerekmektedir.

Yapı kayıt belgesi alınmıĢ yapılar için daha önce alınmıĢ
yıkım kararları ve para cezaları iptal edilir ve elektrik, su,
doğalgaz bağlanabilir.
Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya
kentsel dönüĢüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Vakıf Taviz Bedeli
Vakıf malların mülke dönüĢümü ve tasarruf edene intikali için
öngörülen bedele taviz bedeli denilmektedir. Taviz
ödenmeden temliki tasarruf yapılamaz.

Ferağ Verme
Gayrimenkul malikinin, mülkiyet hakkını devretmek veya
üzerinde baĢkası lehine bir hak kurmak amacıyla tapu sicil
müdürlüğünde düzenlenen resmi senedi imzalayarak
baĢkası lehine tescilini istemesi eylemidir. Bu iĢleme ferağ
takriri de denilmektedir.

Beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel
bilgileri, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı olmak üzere
toplam inĢaat alanları, yapıdaki konut ve ticari birim sayısı,
arsa/arazinin emlak vergi birim değeri, yapının bulunduğu
arsanın alanı, yapı sınıfı bilinmelidir. Ġmar mevzuatına aykırılık
tarif edilmeli, yapıyı ve aykırılığı gösteren birer adet fotoğraf
baĢvuruya eklenmelidir.
Arsa/Arazinin emlak beyan vergisi
belediyeden temin edilebilir.

birim değeri ilgili

Yapı sınıfı baĢvuru sırasında sistemin sunacağı alternatifler
arasından seçilecektir.
İmar Barışı Hangi Yapıları Kapsar?
Ġmar BarıĢı 31.12.2017 tarihinden yapılmıĢ tüm yapıları
kapsamaktadır. Bu kapsamda baĢvuru yapılan binalar için Yapı
Kayıt Belgesi düzenlenecektir.
İmar Barışı için Hangi Tarihe Kadar Başvuru Yapılabilir?
31.10.2018 tarihine kadar müracaat edilip, 31.12.2018 tarihine
kadar Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
Hangi Yapılar İmar Barışından faydalanamaz?
Üçüncü kiĢilere ait özel mülkiyete konu taĢınmazlarda bulunan
yapılar, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler
üzerindeki yapılar ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu’nun Geçici 16.
Maddesi’nde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar Ġmar
BarıĢından faydalanamaz.
İmar Barışı Kapsamında Kat Mülkiyetine Geçilebilir mi?
YKB alındıktan sonra, tüm maliklerin muvafakatı ile tapuya
müracaat etmeleri ve YKB için ödenen bedel kadar ilave ödeme
yapmaları durumunda cins değiĢikliği ve kat mülkiyeti tesis
edilmesi mümkündür.
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Çin Seddi

TUĠK Mayıs Ayı Konut SatıĢ Ġstatistiklerini
Yayınladı…

Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, Dünyanın en
uzun savunma duvarıdır.
Çin'in ilk Ġmparatoru Qin Shi Huang, saldırılarını durdurmak
ve ülkenin kuzey sınırlarını koruma amacıyla Çin Seddi’ni
yaptırmaya karar vermiĢtir. Qin Shi Huang MÖ 221 yılında
daha önceki krallıkların yaptırdığı duvarları birleĢtirerek
uzatmıĢtır. MÖ 3. yüzyıldan MS 17. yüzyıla kadar Çinliler
seddi uzatmaya devam etmiĢlerdir. Seddi onaran ve
savunma amaçlı kullanan son hanedan Ming Hanedanı
(1368-1644) olmuĢtur.

TÜĠK verilerine göre; Türkiye’de 2018 Mayıs ayında 119.655
konut satıldı. Türkiye genelinde konut satıĢları 2018 Mayıs
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 oranında arttı.
Konut satıĢlarında, Ġstanbul 20.061 konut satıĢı ve %16,8 ile en
yüksek paya sahip oldu. Ġkinci sırada, 11.919 konut satıĢı ve
%10 pay ile Ankara, üçüncü sırada 7 028 konut satıĢı ve %5,9
pay ile Ġzmir yer alıyor.
Konut satıĢ sayısının düĢük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile
Hakkari,40 konut ile Bayburt ve 45 konut ile ġırnak oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satıĢları bir önceki yılın aynı
ayına göre %11,7 oranında azalıĢ göstererek 36.865 oldu.
Toplam konut satıĢları içinde ipotekli satıĢların payı %30,8
olarak gerçekleĢti.

Seddin yıkılmıĢ olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu
8.851,80 kilometredir. Seddin kalınlık ve yüksekliği yer yer
değiĢir. Sanılanın aksine Çin seddinin tamamı tuğlalardan
oluĢmaz. Bazı yerleri çok zayıf, kuvvetsiz maddelerden
yapılmıĢtır ve bu duvarlar çok kısadır. Bu zayıf duvarların
amacı devleti saldırılardan korumak değil düĢmanı
yavaĢlatmaktır.
Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7
metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan
yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir. Kalın
duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri vardır. 200
metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir
fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve
tapınaklara da rastlanır. Bazı yerlerde setler, kademeli
savunmaya olanak verecek Ģekilde birkaç sıra halinde
yapılmıĢtır.
Çin Seddi, 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi
Harikası'ndan
biri
olarak
seçilmiĢ
ve
1986
yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenmiĢtir.

Ġpotekli satıĢlarda Ġstanbul 6.100 konut satıĢı ve %16,5 pay ile
ilk sırayı aldı. Toplam konut satıĢları içerisinde ipotekli satıĢ
payının en yüksek olduğu il %51,3 ile Bilecik oldu.

150 000
100 000
50 000

Ocak

Şubat

Mart

Nisan Mayıs

İstanbul İmar Yönetmeliği Yuvarlak Masa Toplantısı
30 Haziran, Radisson Blu Otel, ġiĢli, Ġstanbul
http://ghdernegi.org.tr
6. Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı
17-20 Ekim, CNR Expo, Ġstanbul
http://cnremlakfuari.com
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Kayseri
Sizler için Değerleme Uzmanı gözü ile Kayseri’nin güçlü ve
zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerini özetledik.
Güçlü Yönler
 Modern ve düzenli Ģehircilik anlayıĢının geliĢmesi
 Altyapı sisteminin büyük oranda tamamlanmıĢ
olması
 Hizmet sektörünün kamu sektörüne destek verme
eğiliminde olması

Fırsatlar
 Kentin sanayi ve ticaret kenti olması

 Coğrafi konumun hizmetler ve yatırım için uygun
olması

 Kentin vakıf kenti kimliğini güçlendirerek sürdürmesi

 Kentin; doğu, batı, kuzey, güney yönünde değiĢime
ve geliĢime açık olması

 ait kültür varlığı ve tarihi eserlerin zenginliği

 GeliĢmekte olan bir turizm potansiyeline sahip
olması

 yapılan yatırımlar sayesinde turizm ve kıĢ

 Kentte Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine

 Dağ ve kıĢ sporlarına hizmet eden Erciyes Dağı’na

 sporlarının merkezi haline gelecek olması
 Kapadokya’ya yakınlığı nedeniyle güçlü bir turizm ve
kültür potansiyeline sahip olması

Zayıf Yönler

Tehditler

 Bilim ve teknolojinin yeterli ölçüde kullanılmıyor
olması

 Kentin son yıllarda büyük bir geliĢme göstermiĢ olması
dolayısıyla hızla göç alması

 Kentlilik bilincinin yeterince geliĢmemiĢ olması

 Dengesiz nüfus artıĢı

 Kalifiye iĢgücü eksikliği

 KıĢ mevsimi Ģartlarının kentte ağır olması ve bununla
paralel olarak yapılan karla mücadele çalıĢmalarının
ulaĢım akslarına zarar vermesi

 Çevre duyarlılığının yeterince geliĢmemiĢ olması
Kent trafiğindeki araç sayısının hızla artması

Yoğun nüfus artıĢı ve sanayileĢme ile birlikte sanayi ve
evsel atıkların artıĢı
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ĠLETĠġĠM
SOM KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE
DANIġMANLIK HĠZMETLER TĠC. Aġ.
Halaskargazi Cad. Ebekızı Sok. Sosko ĠĢ Merkezi
A Blok Kat:6 34363 Osmanbey, ġiĢli
Tel : +90 212 233 51 54 +90 212 233 52 24
Faks : +90 212 231 91 39

Teknik bilgilenme ve güncel haberler için iletiĢimde kalın!
www.somdegerleme.com
info@somdegerleme.com

Haberlerin bir kısmı farklı yayın organlarından temin edilmiĢ olup, SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme DanıĢmanlık Hiz.
Tic. Aġ. tarafından düzenlenmiĢ veya yorumlanmıĢtır. Haberlerin doğruluğu temin edilen yayın organlarının sorumluluğundadır.

SOM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. AŞ.
www.somdegerleme.com +90 212 233 51 54

