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

sırasında

sıklıkla

“Analiz” baĢlığında tapu iptal davalarının açılma nedenleri,
ve süreçlerden bahsettik.

Genel Müdür
Nazan ÖZBAYDAR

“Kentler-Simgeler-Semboller” baĢlığında sizin için Ġzmir’in
sembollerinden Saat Kulesi’ni inceledik.
Her sayıda olduğu gibi sektörel etkinliklerin tarih ve mekan
bilgilerini de bültenimizde bulabilirsiniz.
Keyifli okumalar,
Saygılarımla,
Nazan ÖZBAYDAR
Yönetim Kurulu BaĢkanı
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AtaĢehir’de bir toplantıya yetiĢmem gerekiyor, trafiğin de
yoğun olduğu bir saat. Metrobüs + taksi pratik olur diyerek
çıktım yola. Fikirtepe durağında indim, bölgede yaptığımız
değerleme, Ģerefiyelendirme çalıĢmaları var hazır gitmiĢken
neler oluyor göreyim istedim… Hava yağmurlu olduğundan
metrobüs çıkıĢı çamur içerisinde… YaĢam baĢlamıĢ lakin
henüz altyapı hazır değil diye düĢünerek bulduğum ilk
taksiye bindim. Taksici benden önce inen hanımefendi ile
yaptığı konuĢmayı anlatmaya baĢladı. Yol berbat,
metrobüse binmek için yaya ulaĢabileceği yolu taksi ile
gelmek zorunda kalmıĢ. Siteler ring seferler düzenlese de
vatandaĢ bu kadar eziyet çekmese diyor… ĠnĢaatı
tamamlanmıĢ/devam eden onlarca yüksek katlı blok
arasından geçerken ne kadar da ruhsuzlaĢtı herĢey diye
düĢünüyorum bir yandan da taksi Ģoförünü dinliyorum…
Milyonlar ödenerek alınan bu konutlarda yaĢayan insanların
küçük gibi görünen ama yaĢam tercihlerini sorgulatacak
denli önemli sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiği
konusunda konuĢuyor. Ne kadar da haklı….ġimdi sıra yolun
bu tarafında diyerek Barbaros Mahallesi’ni iĢaret ediyor.
ĠnĢaat firmalarından teminat mektubu alınması gerektiğini,
bitmeyen inĢaatlar nedeniyle vatandaĢın mağduriyetler
yaĢayabileceğini, inĢaat firmalarının en azından inĢaat
maliyetleri kadar bir sermayesi olması gerektiğini söylüyor.
Sermayesiz olabiliyorsa hepimiz inĢaat yapalım diyor…
Taksi Ģoförü bütün bunları kusursuz Türkçesi ile anlatıyor
da anlatıyor… AtaĢehir’e toplantı mekanına ulaĢıyoruz.
Gayrimenkul ne kadar da hayatımızın içinde bir konu diye
düĢünerek toplantıya katılıyorum.
Toplantı konumuz ağırlıklı olarak teknolojik uygulamalar…
Kentin hemen her bölgesi yüksek katlı beton bloklarla
doldurulurken bu konu fiziksel mekanların tasarımında ne
kadar dikkate alınıyor, bu denli büyük alanlara gerçekten
ihtiyacımız var mı, ya da bu ihtiyaçlar geliĢen teknoloji ile
birlikte farklılaĢmayacak mı diye düĢünüyorum. Yakın bir
gelecekte evlerimiz, yazlıklarımız, köylerimiz ofis
mekanlarımız haline gelecek ve bugün ki ihtiyaçlarımızdan
çok farklı daha minimal tasarlanmıĢ alanlar kaçınılmaz
olacak. Teknoloji hızla geliĢiyor, network ağları, bulut
teknolojileri, mobil iletiĢim, e-ticaret, yapay zeka, robotlar,
sensörler, otonom ulaĢım, biyoteknoloji, sibergüvenlik vb
gibi pek çok kavram hayatımıza girdi artık ve bu geliĢime
ayak uydurmak kaçınılmaz görünüyor.

Dünyamız baĢka bir yöne evriliyor. Gelecekte sosyal
hayatımıza hatta evlerimize kadar girecek olan Endüstri 4.0
kavramı fiziksel mekanların planlanmasında ne kadar dikkate
alınıyor? Çağımızın değiĢen ihtiyaçlarına yönelik tasarımları,
çözümleri bina bazında hatta kent ölçeğinde üretmek
gerekiyor ki kaynaklar optimum biçimde kullanılsın… Yalnızca
sanayi alanında değil eğitimde, sağlıkta, ticarette Endüstri 4.0
kavramı konuĢuluyor artık. Dünyamız hızla değiĢiyor ve
görünen o ki değiĢim bizi beklemiyor. DeğiĢime hazırlıklı
olmak kaçınılmaz.

Bütün bu hızlı değiĢim içerisinde kentlere bu kadar yüklenmek
ufku bu kadar değiĢtirmek, yeĢili bu kadar yok etmek yarınki
hatta bugünkü dünyaya uygun olmaktan çıktı artık. Daha
büyük metrekareli alanlara sahip olmak isteği mülkiyet
duygusunun dürtüsel doğal bir sonucu belki ama paranın bile
sanallaĢtığı dünyada bu duygu da Ģekil değiĢtirecektir.
Ġnsanların yeĢile olan açlığını, hafta sonları koĢmak için
Belgrad Ormanları’na giderken sabahın 8’inde orman
yolundaki trafikten ya da kentin içinde kavĢak ve refüjlerde
piknik yapan insanlardan anlamak mümkün. Birkaç yıl önce
ġerefiye konusunda verdiğimiz bir seminerde bana yöneltilen
“yeĢil alan, bahçe Ģerefiyesi nasıl hesaplanır?” sorusunun
karĢılığını bugün hala somut olarak piyasadan çıkartabilmek
mümkün değil belki ama yeĢil, toprak, doğa hiç olmadığı kadar
önem kazanacak…
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Ġmar BarıĢı, ruhsatlı olup proje eklerine aykırı olan tüm yapıları
ve ruhsatsız yapıları kapsayacak. Ancak depreme dayanıksız
binalar kapsam dıĢı kalacak.
Ataköy sahilindeki tek yeĢil alan olan 60 bin metrekarelik
arazi üzerinde yapımına baĢlanan 2 milyar TL’lik
gayrimenkul projesi iptal edildi. TOKĠ’ye ait arazi, halkın
kullanıma sunulmak üzere yeĢillendirilecek, alandaki tarihi
yapılar restore edilecek. Ayrıca, bölgeye 3 kilometrelik sahil
yolu yapılacak.

Ġmar BarıĢı ile kayıt altına alınan yapılar, Yapı Kayıt Belgesi ile
yasal hale gelecek. “Yapı Kayıt Belgesi” bir imar hakkı
tanımayacak. Mevcutta kaçak olan kısımları, bina yıkılıncaya
kadar yasal hale getirecek, ancak binanın herhangi bir
nedenle yıkılması durumunda yapı kayıt belgesi ile yasal hale
getirilen kısımlar yeniden inĢa edilemeyecek.
Kaçak yapılaĢma alanının büyüklüğü tespit edilerek, yapı
yaklaĢık maliyet değerinin ve arsa emlak değerinin %3’ü
oranında kayıt bedeli alınacak. Yapı Kayıt Belgesi alınan
yapılar için daha önce düzenlenmiĢ idari para cezaları ve
yıkım kararları iptal edilecek. Aynı zamanda bu yapılara
elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi
alınan yapılar için kat mülkiyetine geçme imkanı da olacak.

TOKĠ ile Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi arasında imzalanan
protokole göre, arazi 25 yıllığına belediyeye kiralanan arazi
üzerinde park, yürüme alanları, iskele ve yeĢil alan
yapılacağı açıklandı.

TOKĠ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen
almak isteyen alıcılara yönelik her yıl yapılan % 20 indirim
kampanyası baĢvuruları baĢladı. 24 Nisan – 18 Mayıs
tarihleri arasında kampanyadan yararlanmak isteyen konut
ve iĢ yeri alıcıları bankaya baĢvuruda bulunabilecekler.
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin
%25’inden az olmamak Ģartıyla yaptıkları peĢin ödemelerde
%20 indirim kampanyasından faydalanabilecekler.
Kampanyadan, satıĢları 2016 yılı sonuna kadar
gerçekleĢtirilmiĢ ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna
kadar baĢlamıĢ olan konut ve iĢ yeri sahipleri
yararlanabilecek. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler,
indirim kampanyasına dâhil edilmiyor.
Ġndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve
iĢ yeri alıcılarının baĢvuru tarihi itibari ile TOKĠ'ye ödemekle
yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir
borcunun bulunmaması gerekiyor.

BaĢvurular, Çevre ġehircilik Bakanlığı Ġl Müdürlüklerine
yapılabilecek. Uygulama, 31 Aralık 2017'den önce yapılmıĢ
yapıları kapsayacak ve 31 Aralık 2018'e kadar baĢvuru
yapılabilecek.
Ġlk bakıĢta, imar barıĢı ile yasal hale gelen yapılar kaçak
olmaktan çıktığı için; banka kredilerine konu olabileceği
düĢünülse de, bankalar kaçak alanların, bina yıkıldığında
yeniden yapılamaması nedeni ile bu yapıları teminat olarak
kabul etmekte çekimser davranabilirler.

5 Mayıs 2018 tarihli 30412 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre; tapu iĢlemleri üzerinden
alınan binde 20 oranındaki tapu harcı, konut ve iĢyerlerinde
binde 15 olarak yeniden belirlenmiĢtir.
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KENTSEL DÖNÜġÜM PROJELERĠNDE – MĠRAS PAYLAġIMLARINDA – FĠNANSMAN TEMĠNĠNDE – TEMĠNAT DEĞERLEMELERĠNDE
AĠHM DAVALARINDA – VAKIF MÜLKLERĠNDE – FĠNANSAL TABLOLARDA – ġĠRKET BĠRLEġMELERĠNDE – KAMULAġTIRMA DAVALARINDA
DEĞERLEME - FĠZĠBĠLĠTE - EN ETKĠN VE VERĠMLĠ KULLANIM ANALĠZĠ - HAK SAHĠPLĠĞĠ TESPĠTĠ - MÜLKĠYET ANALĠZĠ - ġEREFĠYELENDĠRME PROJE DEĞER TESPĠTĠ - PROJE KONSEPTĠ BELĠRLEME - PAYLAġIM MODELĠ GELĠġTĠRME - ARSA PAYI TESPĠTĠ

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.
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