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GÜNDEM
Merhabalar,
Haziran – Temmuz – Ağustos ayları için hazırladığımız
SOMPOSTA “Yaz” sayımızı paylaşmaktan memnuniyet
duyuyoruz.
Bu sayımızda, “İçimizden Geldiği Gibi” bölümünde
şirketimiz Sorumlu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Sn.
Fatma BÜYÜKBAŞ UMUT’un “Maketten Ev Almak”
başlıklı makalesini bulacaksınız.
“Haberler” başlığında; gayrimenkul ve gayrimenkul
değerleme alanına etki eden haberlere yer verdik.
“Teknik” başlığında aplikasyon, aplikasyon Krokisi ve
başvuru süreçlerinden ve “Analiz” başlığında Pervititich
Haritaları'ndan bahsettik.
“Kentler-Simgeler-Semboller” başlığında sizin için Kız
Kulesi’ni inceledik.

Genel Müdür
Nazan ÖZBAYDAR

“İstatistik” başlığında 2019 yılı ikinci çeyrek itibari ile konut
satış istatistiklerini yorumladık.
“Swot Analizi” bölümünde Adapazarı’nın güçlü, zayıf yönlerini,
fırsatları ve tehditleri sizin için özetledik.
Her sayıda olduğu gibi sektörel etkinliklerin tarih ve mekan
bilgilerini de bültenimizde bulabilirsiniz.
Keyifli okumalar,
Nazan ÖZBAYDAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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Maketten Ev Almak…
Günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı gayrimenkul pazarında,
üreticilerin pazara değil pazarın üreticilere uyum sağlayacağı
düşüncesinin hakim olduğu yap-sat mantığı neredeyse
tamamen yok olmuştur. İletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte
yaşam standartlarımızda değişiklikler yaşanmış, inşaat
sektöründeki teknolojik gelişmeler, akıllı bina teknolojisi vb
gelişmeler konut projelerinin şekillenmesinde rol oynamıştır.
Konsept konut projeleri önceleri yoğunlukla kent dışında geniş
alanlarda geliştirilirken, günümüzde özellikle kentsel
dönüşümün de yarattığı fırsatlarla kent merkezinde üretilen
arsalar üzerinde geliştirilen konut projelerinin sadece barınma
amaçlı olarak değil gayrimenkul yatırımı olarak da tercih
edildiğini görüyoruz. Spor alanları, kapalı garajları, sosyal
tesisleri, alışveriş merkezleri, peyzaj alanları ile geliştirilen
projeler değişen ihtiyaçlarımızla birlikte yaygınlaşmaya,
yaygınlaştıkça da daha yoğun bir rekabet yaşanmaya
başlamıştır. Artan rekabetle birlikte barınma ve yatırım
ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra tüketicilerin yaşam tarzlarına
yönelik ihtiyaçlarını da ön planda tutan, beğenilerini kazanacak
konsept arayışları ile birlikte doğal yaşam ve çevreye uyumlu,
mahalle ve komşuluk ilişkilerini ön plana çıkartan, kent
yaşantısının yoğunluğuna, hızına, enerjisine uygun, temalı
projeler üretilmeye başlamıştır.
Bazı projeler kent merkezlerinde dönüşüm alanlarında
geliştirilirken, bazı projeler kent dışında eğitim, sağlık,
rekreasyon, alışveriş vb tüm ihtiyaçların kendi içinde
çözümlendiği yeni küçük kentler olarak geliştirilmektedir.
Çocuğunu kent karmaşasından uzakta doğal yaşam ve çevreye
uyumlu bir biçimde yetiştirmek, benzer statüde kişilerle komşu
olarak sosyal ilişkiler geliştirmek ya da bu vasıta ile iş imkanları
yaratabilmek, toprakla haşır neşir olmak, düzenli spor yapmak,
vb söz konusu konsept projelerin tercih sebebi olabilmektedir.
Amacı sadece barınma ve yatırım olmayan bu projelerde
yatırım yapmak herhangi bir gayrimenkule yatırım yapmaktan
daha avantajlı mıdır? Öncelikle bu projelerden satın almalar
henüz proje aşamasında ve katalog/maket üzerinden yapılıyor
ise yapımcı firmanın finansal gücünü, önceki referanslarını
incelemekte fayda var. Aksi takdirde yaşama geçirilmesi
mümkün olmayacak bir konseptte daire sahibi olma riski de var!

Genel Müdür Yardımcısı
Fatma BÜYÜKBAŞ UMUT

Özellikle çok büyük çaplı projeler için bu konuyu iyi
irdelemekte fayda var. İnşaat maliyetleri yerel şartların etkisi
bile olsa hemen her lokasyonda birbirine yakın olacaktır.
Arsa değeri özellikle kent merkezlerinde taşınmaz değerinin
ağırlıklı kısmını kapsar. Konsept projelerde ise tasarım,
kavram, konsept, tema, vb yerleşimin ana fikrini karşılayan
düşünce her ne ise maliyet kalemi içerisinde önemli paya
sahiptir. Arsa değeri çok yüksek olmayan bir alanda
geliştirilecek başarılı bir proje yakın çevresindeki arsa
değerlerini bile yükseltecek bir etkiye sahip olabilir.
Zaman zaman etaplar halinde inşa edilen büyük çaplı
projelerde barınma ihtiyacının karşılanacağı alanların
tamamlandığını ancak konsepti oluşturan donatı alanları,
sosyal tesisler, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, peyzaj
alanlarının, proje etaplarının yarım kalabildiğini ya da
inşaatına hiç başlamadığını ve bu tip yarım kalmış
projelerden gayrimenkul satın alanların hayal kırıklıkları,
projedeki eksiklikler nedeniyle hesapta olmayan ilave
maliyetler, alışveriş, rekreasyon, eğitim vb. ihtiyaçların
giderilememesi nedeniyle bir takım mağduriyetler
yaşayabildiğini görebiliyoruz.
Bunun kaynağı; piyasaya talep fazlası arzın girmesi
nedeniyle oluşan rekabet, yüksek faiz oranlarının hem arzı
hem de talebi olumsuz etkilemesi ve bu durumdan da nakit
akışlarının olumsuz etkilenmesi olabileceği gibi üretici
firmaların risk yönetim sistemlerinin etkin olmaması da
olabilmektedir. Proje aşamasında satın almalarda,
gayrimenkul için ödenecek tutarın belirlenmesinde, ödeme
planlarının oluşturulmasında ve taşınma süreçlerinin
planlanmasında bu tip riskleri dikkate almak gerekir.
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Tapu Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
Değerleme Sektörü 1. Çeyrek Verileri


Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin açıkladığı verilere göre;
2019 1. Çeyrek Döneminde 206.697 adet rapor hazırlanmıştır.
2019 yılında 2018 yılına göre hazırlanan gayrimenkul
değerleme raporu sayısında % 21,13 oranında düşüş
yaşanmıştır.
2019 1. Çeyrek döneminde il bazında en çok rapor hazırlanan
ilk 3 il, toplam iş hacminin % 33’üne karşılık gelirken; takip eden
10 il toplam iş hacminin % 27’sini oluşturmuştur. En çok rapor
hazırlanan ilk 10 il toplam iş hacminin % 54’üne sahip olurken,
diğer 71 ilin iş hacminin toplam iş hacmine oranı % 46’dır. En
çok rapor hazırlanan 3 il, sırayla İstanbul, Ankara, İzmir, en az
rapor hazırlanan 3 il Bayburt, Hakkari, Tunceli olmuştur.
En çok rapor hazırlanan 3 ilçe, İstanbul-Esenyurt, AnkaraÇankaya ve Ankara-Keçiören olarak belirlenmiştir.
İstanbul ilçeleri arasında en çok rapor hazırlanan ilçeler
Esenyurt’tan sonra Kadıköy ve Başakşehir olmuştur.

7181 sayılı “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme Ortaklık Payı oranı %40’dan %45’e çıkarılmış,
imar uygulaması sonucu DOP olarak ayrılan yerler için
kamuya geçiş anına kadar arsa sahiplerine özel tesis
yapma hakları sağlandı. (yol, meydan, ibadet yeri, parklar
hariç) Bir parselden bir defa DOP kesintisi yapılması şartı
korundu; ilk uygulamada yapılan kesinti eğer % 45’den az
yapılmışsa, bölgede yapılaşma koşulları ile nüfusta artış
olması halinde eksik kalan kısmın % 45’e
tamamlanabileceği şartı belirtildi.
DOP kesintisi yapılamayan parseller için, bu pay SPK
Lisanslı Değerleme Uzmanları veya belediye takdir
komisyonları tarafından belirlenecek bedele dönüştürülmesi
gündeme geldi. Bu bedelin tapuda beyanlar hanesine
işlenmesi ve taşınmazın satışı anında yine aynı kurulca
güncellenmesi ve bu bedel ödenmedikçe tapuda devir
yapılamaması ve inşaat ruhsatı da verilmemesi şartı
getirildi.

Gayrimenkul değerleme hizmeti verilen sektörlerin oransal
dağılımına bakıldığında %94,42 oran ile bankacılık, % 5,19
oran ile bankacılık ve %0,39 ile sermaye piyasasına yönelik
raporlar hazırlandığı tespit edilmiştir.

Yabancıya Satış ve Vatandaşlık
Başvurularında Değerleme Raporları
Kep adresinden gönderilecek
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Genel
Kurulu Yapıldı
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin Onuncu Olağan Genel
Kurul Toplantısı 25.05.2019 Cumartesi günü Mustafa Kemal
Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’na seçilmiş
olan tüm Değerleme Uzmanlarını kutluyor, başarılar diliyoruz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Gayrimenkul
Değerleme Kuruluşları tarafından yabancı uyruklu kişilere
vatandaşlık başvurusu ya da alıcı veya satıcı olarak taraf
oldukları tüm satış işlemlerine yönelik hazırlanacak
değerleme raporlarının e-imzalı halinin KEP adresleri
üzerinden Tapu Müdürlüklerine gönderilmesi, usulüne
uygun gönderilen değerleme raporlarının Tapu
Müdürlüklerince ayrıca ıslak imza aranılmadan kabul
edilmesi; KEP adresi dışında herhangi bir yöntemle (bizzat
getirilerek, faks, e-mail vb.) gelen e-imzalı değerleme
raporlarının ise kabul edilmemesi gerektiğini duyurdu.
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Aplikasyon

Pervititch Haritaları

Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu
planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde
işaretlenmesi işlemidir.

Pervititch
Haritaları,
Hırvat
asıllı
Jacques
Pervititch tarafından 1922-45 arasında yapılmış kadastral
temelli haritalarıdır. Haritalar çizildikleri dönemde,
İstanbul’un ilçe bazında büyük ölçekli ayrıntılı uydu
görüntüleri gibiydi.

Aplikasyon Krokisi
Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının
sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminde
alınan röperli ölçülerini gösteren krokiye aplikasyon krokisi
denir.

Yaklaşık 240 adet civarında pafta, Beşiktaş, Beyazıt,
Üsküdar, Kadıköy, Taksim, Beyoğlu, Eminönü için
hazırlanmıştır.

Aplikasyon Başvurusunda Gerekli Belgeler
Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;
 Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt
örneği, Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin
vekâletname örneği ve kimliği,
 Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım
ise; mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt
örneği ve kimliği,
 Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif
temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça
belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin
kimliği,
 Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların
mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya
vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği
gerekmektedir. TAKBİS’e bağlı olan ve ilgili tapu
müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro
müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez.

Bu haritaları, sigorta şirketleri, yangın sigortaları nedeniyle
bölgesel risk seviyesini izleyebilmek amacıyla
yaptırmışlardır. 1950’lerden sonra bu amaçla kullanımları
azalmış ve şehrin tarihiyle ilgilenenler için temel bir
başvuru kaynağı haline gelmiştir.
Pervititch Haritaları, İstanbul’un tarihini, kültürel değerlerini
ve mimari yapısını tüm çıplaklığıyla gösteren belgeler
olarak bilinir.
Tarih Vakfı’nın 90’ların sonu, 2000’lerin başında
gerçekleştirdiği proje kapsamında bir envanter çalışması
yapılarak haritalar bir kitapta toplanmıştır.
Pervititch çizimleri şehrin tarihiyle ilgilenenler için temel bir
başvuru kaynağıdır.
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Kız Kulesi
İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi, Üsküdar’da, İstanbul
Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında Salacak’ın 150200 metre açıklarında minik bir ada üzerinde inşa edilmiştir.

TUİK 2019 İkinci Çeyrek
Konut Satış İstatistikleri
TÜİK verilerine göre; Türkiye’de 2019 Haziran ayı sonu
itibari ile 505.796 adet konut satıldı. Türkiye genelinde
konut satışları 2018 Haziran sonu itibari ile 646.032 adet
olarak görülüyor. İkinci çeyrek verileri karşılaştığında bir
önceki yıla göre satışlar yaklaşık % 22 oranında azaldı.
İkinci Çeyrek itibari ile konut satışlarında, İstanbul 91.561
konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. İkinci sırada,
48.814 konut satışı ile Ankara, üçüncü sırada 29.066 konut
satışı ile İzmir yer alıyor.
Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 50 konut
ile Ardahan ve Hakkari, 164 konut ile Bayburt.

Kız Kulesi’nin ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi
bulunmamaktadır. İstanbul’un fethinden sonra adadaki mevcut
kule yıktırılıp yerine ahşap bir kule inşa edilmiştir. 1719’da
ahşap kule çıkan yangınla kül olmuş, 1725 yılında şehrin
Başmimarı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından kâgir
olarak yeniden inşa edilmiştir. 1857'de Kule’ye tekrar fener ilave
edilmiş ve 1920 yılında fenerin lambası otomatik ışık sistemine
kavuşturulmuştur.
Kız kulesi tarih boyunca, ticari gemilerden vergi toplama,
savunma, fener, 1830’daki kolera salgınında karantina
hastanesi ve radyo istasyonu olarak birçok farklı amaç için
kullanılmıştır. Cumhuriyet’ten sonra bir süre deniz feneri olarak
da kullanılan kule; 1964’de Savunma Bakanlığı’na, 1982’de
Denizcilik İşletmeleri’ne devredilmiştir. 1995 yılında Turizm
Bakanlığı tarafından işletmesinin 49 yıllığına özel bir şirkete
42. Yapı Fuarı
kiralanmasının ardından, Kule’nin restorasyon süreci 18-22 Haziran, Tüyap, Büyükçekmece
başlamıştır.
https://www.yapifuari.com.tr
Restorasyon sırasında Kızkulesi’nin sonradan ilave edilmiş bazı
bölümleri kaldırılmış, Kule, dört köşe demir kasnaklarla takviye
edilmiştir.
Kulenin Eminönü tarafında
bir
de
sarnıç
bulunmaktadır.

EXPO REAL Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı
07-09 Ekim 2019, Münih, Almanya
Barcelona Meeting Point 23. Emlak Fuarı
17-20 Ekim 2019, Barselona, İspanya

Kızkulesi restorasyon sürecinin ardından 2000 yılında tarihinde
ilk defa ziyarete açılmış ve o günden sonra İstanbul’un yaşayan
bir mekanı haline gelmiştir. Kız kulesine ulaşım Salacak ve
Ortaköy'den sandallarla yapılmaktadır.
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Adapazarı
Değerleme Uzmanı gözü ile Adapazarı’nın güçlü ve zayıf yönleri,
fırsatları ve tehditlerini özetledik.
Güçlü Yönler

















Stratejik bir coğrafi konuma sahip olması ve ulaşım
kolaylığı
Demiryolu, denizyolu ve karayolu ulaşım ağlarına yakın
olması nedeniyle sanayicilerin bu bölgeye yatırım yapması
Kırsal turizme yönelik bir potansiyelin bulunması
Ara işgücü yetiştirebilecek eğitim kurumlarının bulunması
Kıyı Turizmi için Karasu, Kocaali, Kaynarca, Sapanca
sahilleri gibi alternatif merkezlerin olması
Tarihi Taraklı Evleri’nin yörede bulunması
Taraklı’da geleneksel el sanatlarının yaşatılıyor olması
Sağlık Turizmi açısından Kuzuluk ve Taraklı Kaplıcalarının
varlığı
Yöredeki üniversite öğrencilerinin alternatif turizm türleri için
potansiyel müşteri olmaları
Ekolojinin ürün çeşitliliğine uygun olması.
Tarımda makine ve teknoloji kullanımının yaygınlığı
Organize sanayi bölgelerinin varlığı ve büyük sanayi
yatırımlarının olması
Mevcut fabrikalara ve Türkiye geneline hizmet veren yan
sanayinin gelişmekte olması
Yağış miktarının tarım açısından uygun olması
Su kaynaklarının zengin olması
Sakarya Nehri’nin bulunması

Tehditler









Fırsatlar














Zayıf Yönler


1. derece deprem bölgesinde yer alması
Özellikle kış aylarında artan hava kirliliği
Yağmur suyu drenajlarının yetersizliği ve hızlı yapılaşma
nedeniyle taşkın ve sel riskinin varlığı
Deprem ve toprak kayması riskinin yüksek olması
Şehrin sosyal ve kültürel hayatının yeterince gelişmemiş
olması
Sakarya’ya alternatif olan İzmit, Bilecik, Bursa, Balıkesir gibi
yatırım alanının fazlalığı
Arazi rantının tarım alanlarını tehdit etmesi
İldeki büyük işletmelerin genel merkezlerinin İstanbul’da
olması
Tüketicilerin Kocaeli ve İstanbul’daki alış-veriş merkezlerine
yönelmeleri

Sakarya Üniversitesi’nin bulunması
KOBİ’lerin son yıllarda büyümesi ve daha fazla çalışanı
istihdam etmeye başlaması
Yetişkin kadın işgücünün fazla olması
Sapanca Gölü’nün turizm potansiyeli
Ulusal ve uluslar arası doğa sporları ile yamaç
paraşütü, off‐road, yelken sporları için uygun ortamın
varlığı,
Sakarya’nın Trakya Bölgesiyle Anadolu arasında
kavşak noktada yer alması
Keten dokumacılığı, bastonculuk, sepetçilik, metal
işçiliği, ahşap ev maketçiliği, süpürgecilik, kaşıkçılık gibi
Sakarya el sanatlarının bölgeye gelir getirecek şekilde
tanıtılması
Akyazı İlçesi’nin kaplıca ve maden suyu çıkarılan yer
olması
İklimin tüm meyve, sebze ve süs bitkilerinin
yetiştirilmesine son derece elveriş olması
1. derece doğal sit alanı olan Acarlar Longozu’nun
turizm potansiyeli
Taraklı ilçesinde termal kaynak sularının olması








Kentin doğal afet açısından riskli bir alan üzerinde
kurulmuş olması
Profesyonel yönetici bulmada zorluk ve üst düzey
yöneticilerin şehirde tutulamaması
Taraklı ilçesi ve diğer yüksek yerlere özellikle kış
mevsiminde ulaşım sorunu
Yüksek rakımlı köylerde gelir seviyesi düşüklüğü
Sanayileşme ve şehirleşmedeki gelişmenin arazi rantını
yükselterek tarım alanlarının tarım dışı amaçla
kullanımına yol açması
Tarihi ve doğal güzelliklerin yeterince tanıtılıyor
olmaması
Tarım arazilerinde, kanal ve drenaj eksikliğinden,
taban suyu yüksekliği sebebi ile toprağın özelliğini
kaybetmesi

SOM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. AŞ.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE – MİRAS PAYLAŞIMLARINDA – FİNANSMAN TEMİNİNDE – TEMİNAT DEĞERLEMELERİNDE
AİHM DAVALARINDA – VAKIF MÜLKLERİNDE – FİNANSAL TABLOLARDA – ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE – KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA
DEĞERLEME - FİZİBİLİTE - EN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIM ANALİZİ - HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ - MÜLKİYET ANALİZİ - ŞEREFİYELENDİRME PROJE DEĞER TESPİTİ - PROJE KONSEPTİ BELİRLEME - PAYLAŞIM MODELİ GELİŞTİRME - ARSA PAYI TESPİTİ

SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme AŞ, SPK ve BDDK tarafından akreditedir.

İLETİŞİM
SOM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK HİZMETLER TİC. AŞ.
Halaskargazi Cad. Ebe Kızı Sok. Sosko İş Merkezi
A Blok Kat:6 34363 Osmanbey, Şişli
Tel : +90 212 233 51 54 +90 212 233 52 24

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

Haberlerin bir kısmı farklı yayın organlarından temin edilmiş olup, SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Hiz.
Tic. AŞ. tarafından düzenlenmiş veya yorumlanmıştır. Haberlerin doğruluğu temin edilen yayın organlarının sorumluluğundadır.
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