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Sözlükten...
Alçak İmar Düzeni: İki kattan fazla yapılaşmaya izin verilmeyen uygulama.

Bina Eteği: Bir yapıda bodrum katı dış duvarlarının toprak üzerinde kalan bölümü.

Drenaj: Çatı, temel, istinat duvarları ve benzeri yerlerde biriken suyun bir kanal sistemi vasıtasıyla dışarı atılarak, 
yapının suyun tahrip edici etkisinden kurtarılması işlemi.

Fizibilite: Herhangi bir yatırım projesinin, uygulanabilirliği, karlılığı gibi konularda yapılan ön analiz ve 
incelemeler.

Kamulaştırma: Bir şeyi sahibinden satın alarak kamuya mal etmek, kamu yararına almak.

Metruk: Terk edilmiş,  sahipsiz bırakılmış gayrimenkul.

Parsel: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri. 

Toplu Konut: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta 
kullanılan terim.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Yabancı İşler Daire Başkanlığı, 
yabancıların Türkiye’de gerçekleştirdiği 
gayrimenkul yatırımlarına ilişkin 
verileri açıkladı. Buna göre Türkiye’de 
gayrimenkul yatırımı yapan yabancı 
sayısı 119 bin 599 kişiye ulaşırken, 89 
farklı ülke vatandaşının Türkiye’de 
bugüne kadar aldığı gayrimenkullerin 
toplam alanı 81 milyon 664 bin 98 met-
rekareyi buldu. Daha çok ABD’lilerin 
gayrimenkul yatırımı yaptığı Ankara’da 
bin 661 yabancıya ait, toplam alanı 
4 milyon 776 bin 746 metrekareyi 
bulan 2 bin 217 taşınmaz bulunuyor.

Türkiye’de gayrimenkul sahibi 
yabancıların başında İngilizler geliyor. 
Halen Türkiye’de 35 bin 249 İngiliz 

vatandaşının 24 bin 848 adet gayrimen-
kulü bulunuyor. Gayrimenkul sahibi 
kişi sayısı bakımından ikinci sırada 
Almanlar yer alıyor. Türkiye’de 27 bin 
21 Alman’ın 35 bin 344 adet gayrimen-
kulü var. Ayrıca 10 bin 750 Yunanistan 
vatandaşının toplam 9 bin 888 adet, 
6 bin 849 İrlandalının 5 bin 173 adet, 
5 bin 710 Danimarkalının 4 bin 697 
adet, 5 bin 124 Norveçlinin 3 bin 657 
adet, 4 bin 563 Rus’un 4 bin 227 adet 
gayrimenkulü bulunuyor. İstanbul, 
İzmir ve Bursa’da en fazla gayrimen-
kul yatırımını Türk asıllı Yunanistan 
vatandaşları yaparken, Antalya’da 
Alman ve Hollandalılar, Hatay ve 
Gaziantep’te de Suriyelilerin yaptığı 
belirlendi.

5 ilde yabancılara ait 
gayrimenkul yok
Türkiye’de mülk edinmek isteyen 
yabancılar için en gözde il olan 
Antalya’da 40 bin 90 yabancıya ait 
toplam 31 bin 164 adet gayrimenkul bu-
lunuyor. İkinci sırada yer alan Muğla’da 
ise 20 bin 196 yabancı uyruklu kişinin 
toplam 14 bin 561 adet gayrimenkulü 
bulunuyor. Bunların yanı sıra Aydın’da 
17 bin 629 yabancının 12 bin 803 adet, 
İstanbul’da 12 bin 442 yabancının 
toplam 12 bin 190 adet gayrimenkulü 
var. Hatay, Mersin, Yalova, Balıkesir, 
Bursa ve Ankara yabancıların ilgi 
gösterdiği diğer şehirler. Türkiye’de 
76 ilde yabancılara ait gayrimenkuller 
bulunuyor. Ağrı, Hakkari, Siirt, Bitlis 
ve Şırnak yabancılara ait gayrimenkul 
bulunmayan iller.

Kuruluşunun 15. yılı içerisinde 
olan Lal Değerleme, gerek hizmet 
sağladığı alan, gerekse her biri 
değerleme alanında uzman kadro-
su ile sunduğu hizmetin kalitesini 
arttırmak ve müşteri taleplerine 
hızlı cevap vermek için çalışıyor.
 
Lal Değerleme bünyesinde 
çalışan değerleme uzmanlarının 
meslek grupları çeşitlilik 
göstermekle birlikte, büyük bir 
bölümünün teknik disiplinlere 
mensup olması dikkat çeki-
yor. Uzmanların yüzde 95’ini 
mimarlık ve mühendislik fakültesi 
mezunları oluşturmakta olup, bu 
yüzde içerisinde inşaat ve yüksek 
inşaat mühendisleri yüzde 44’lük 

orana sahipken, yüksek mimar ve 
mimarların oranı ise yüzde 24.
Mimarlık ve mühendislik fakülte-
si mezunlarının içerisinde yer alan 
yüzde 24’lük diğer büyük pay 
ise yüzde 8’erlik dilimlerle şehir 
plancıları, harita mühendisleri ve 
teknikerler arasında paylaşılıyor. 

Geri kalan yüzde 3’lük dilimi ise 
endüstri, çevre ve kimya yüksek 
mühendisleri ile peyzaj mimarları 
oluşturuyor.Mühendislik ve mimarlık 
fakülteleri dışındaki bölümlerden me-
zun olanların oranı yüzde 5 iken, bu 
dilimde coğrafya, işletme, iktisat ve 
yapı öğretmenliği mezunları yer alıyor.

Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş., bünyesinde aktif olarak çalışan 
değerleme uzmanlarının mesleki dağılımlarını açıkladı. Türkiye’nin hemen her 
yerinde görev yapan 174 değerleme uzmanının yüzde 11’i kadrolu, yüzde 89’u 
ise sözleşmeli olarak çalışmalarına devam ediyor.

Birbiri ardına gerçekleştirilen inşaat projeleri ile son 
yıllarda çehresi tamamen değişen Eskişehir Yolu, 
kamuya ait yeni bir projeye hazırlanıyor. Son dönem-
de birçok Bakanlık Eskişehir Yolu üzerindeki yeni 
binalarına taşınırken, kamuya ait farklı birimler de yine 
bu bölgede yerleşmeye devam ediyor. 

Bu çerçevede Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
Eskişehir Yolu üzerinde bulunan arazisi üzerine;  
Ekonomi, Avrupa Birliği (AB), Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının yeni 
hizmet binalarını içinde barındıran “kamu kampüsü” 
kurulacak. Önümüzdeki günlerde ihalesi 
gerçekleştirilecek olan yeni bakanlık ve kurum 
binalarına yönelik proje çalışmaları, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaklaşık 100 bin 
metrekare inşaat alanına sahip hizmet binasının yer 
alacağı kampüste; AB Bakanlığı için 35 bin metrekare,  
Devlet Personel Başkanlığı için de 65 bin metrekare 
büyüklüğünde yeni hizmet binaları bulunacak. 

Eskişehir Yoluna Kamu Kampüsü
Son yıllarda gerçekleştirilen inşaat projeleri ile alışveriş merkezleri,  kamu 
binaları ve iş merkezlerinin yan yana yükseldiği Eskişehir Yolu’na, içinde farklı 
bakanlıklara ait hizmet binalarını barındıran “kamu kampüsü” kurulacak. 

Yeni projeler geliyor
Yine Eskişehir yolu üzerinde bulunan Toplu Konut 
İdaresi’ne (TOKİ) ait arazinin arsa satış karşılığı gelir 
paylaşımı için düzenlenen ihalede, en yüksek teklifi 
397 milyon liralık idare payıyla Türkerler İnşaat verdi. 
“Merkezi iş alanı’’ olarak planlanan 40 bin 628 metreka-
relik alan için emsal 3 olarak belirlenmesiyle, 121 bin 
884 metrekare inşaat yapılabilecek. 

Ankara’da En Çok 
Amerikalılar Alıyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine 
göre, Türkiye’de gayrimenkule yatırım yapan yabancı sayısı 119 bin 599 kişiye 
ulaştı. Ankara’da bin 661 yabancıya ait 2 bin 217 taşınmaz bulunuyor.

Lal Değerleme 
Uzman Profilini Açıkladı

Ebru 
Öz

Gayrimenkul Piyasasına 
Kamu Desteği 

Mimar / SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Gayrimenkul piyasasına yönelik düzenlemeler 
birbiri ardına gerçekleştirilmeye devam ediyor. 
Yapılan düzenlemeler ile gayrimenkul yatırımcısı 
rahatlarken, piyasaya dair beklentiler de arttı. Son 
olarak geçtiğimiz hafta başında basında yer alan, 
yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alışını 
kolaylaştıracak yasa taslağının hazırlanmakta 
olduğuna dair haberler ile birlikte sektörde beklen-
tiler tavan yaptı. Bu olumlu havanın oluşmasında 
başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere 
ilgili Bakanlılar tarafından yürütülmekte olan 
çalışmaların katkısı büyük.

Yeni Hükümetin kurulması ile başlayan süreçte 
birçok Bakanlık bünyesinde gayrimenkul piyasasına 
yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede özellikle 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 
düzenlemeler oldukça dikkat çekici. Daha önce 
farklı bakanlıkların bünyesinde bulunan yetkilerin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde tek 
elde toplanması, bürokratik süreçleri kısaltarak 
yatırımcıya projelerini hızla uygulama olanağı 
tanıyacak önemli bir gelişme. Yatırımın yapılacağı 
alana ilişkin tüm bilgiler yine aynı bakanlıktan 
alınabilecek. Aynı düzenleme ile doğal sit alanları, 
sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri gibi 
koruma statüsü bulunan alanların tespit, tescil, ilan 
ve planlaması artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
sorumluluğunda olacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 
bir diğer çalışma ile de yabancıların Türkiye’den 
gayrimenkul alabilmesinin önü açılıyor. Hazırlanan 
yeni yasa ile mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi 
aranmaksızın yabancıların Türkiye’den gayrimen-
kul alabilmesi mümkün olacak. Bu gayrimenkul 
geliştiricilerin uzun zamandır beklediği bir düzen-
lemeydi. Yasanın çıkması ile başta Arap Ülkeleri 
olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden 
Türkiye’deki gayrimenkullere yoğun ilgi 
gösterilmesi bekleniyor. 

Bu dönemde yapı denetim sisteminde de bazı 
düzenlemeler yapıldı. Marmara depremi sonrası 
uygulanmaya başlanan ve bazı yerleşim bölgeleri 

için ağır yaptırımlar içeren yapı denetim sistemi esnetildi. 
İnşaat yapacak olan müteahhitlerin izin için Ankara’ya 
gitmesi gerekmeyecek. Yine müteahhitler tarafından ödenen 
yüzde 3’lük yapı denetim hizmet  bedeli yüzde 1,5’e indi-
rilirken, illerde yapı denetim komisyonları kurulmasının da 
önü açıldı.

Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirildikleri bölge-
lerde önemli hareketlilik yarattıkları bir gerçek. Bu açıdan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yurt genelinde 
gecekondu ve doğal afet hazırlıklı kentsel dönüşüm 
başlatılacak olması, hem gayrimenkul geliştiriciler hem de 
yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Buna göre 
afet durumunda azami zarar görebilecek bölgeler, vali-
likler tarafından araştırılarak kentsel dönüşüm alanı olarak 
belirlenecek. Elde edilecek veriler kapsamında, afet riski 
taşımayan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri başlatılacak. 

Piyasaya yönelik çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile sınırlı değil. Gayrimenkul piyasasına yönelik önemli 
iki adım da Maliye Bakanlığından geldi. Konut sek-
törünün önde gelen şirketleri, uzun süredir İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) girmek için 
SPK uygulamalarının yeniden düzenlenmesini talep 
ediyorlardı. SPK, yine bu son dönemde yayınladığı tebliğ 
ile talebe olumlu cevap verdi. Bürokratik işlemler ve SPK 
uygulamaları nedeniyle yaşanacak gecikmelerden çekinen 
şirketler, yeni düzenleme ile GYO olarak; kurumlar vergisi 
muafiyeti başta olmak üzere büyük avantajlar yakaladılar. 

Hazineye ait gayrimenkullerin imar planı yaptırılarak 
satışa sunulabilecek olması da Maliye Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen bir diğer düzenleme. Düzenleme ile 
üzerlerinde kamu binalarının bulunduğu bazı alanlar da, 
yapılacak imar planı değişikliği ile konumlarına göre otel 
alanı, iş merkezi ya da toplu konut alanına dönüştürülerek 
satılabilecek. Bu sayede özellikle yeni arsa bulma konu-
sunda sıkıntılar yaşanan büyükşehirlerde yeni açılımlar 
söz konusu olacaktır. Bu düzenleme ile aralarında gözde 
gayrimenkullerin de bulunduğu, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu (TMSF) tarafından el konulmuş taşınmazların da 
satılabilecek olması son derece önemli bir detay. 

Görüldüğü gibi neredeyse tüm bakanlıklar, gayrimenkul 
piyasasını ilgilendiren çalışmalara imza atıyorlar. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgeleri 
(OSB) aracılığı ile sanayicilere altyapısı hazır sanayi par-
sellerini sunan projeler gerçekleştiriyor. Öte yandan Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı da, gayrimenkul piyasası açısından 
önem taşıyan orman vasfını yitirmiş 2 B arazilerine ilişkin 
düzenlemelerin bu yıl itibariyle bitirileceğini açıkladı. 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni dönemde çalışmalarına 
hız verilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve İstanbul 
Boğazı’na üçüncü köprüyü de içeren Kuzey Marmara 
Otoyolu projeleri de gayrimenkul piyasası tarafından 
ilgiyle takip ediliyor.

Tüm gelişmeler ışığında sektöre dair yapılan yasal düzen-
lemelerin gayrimenkul piyasasına sağlayacağı katkı 
yadsınamaz. Gayrimenkul geliştiriciler daha hızlı ve emin 
adımlar atarken, yatırımcılar da bu ortamın sağladığı güven 
ile daha cesur davranacaklardır. Yeni düzenlemeler ile 
oluşan bu hava, piyasalara olumlu şekilde yansıyacak ve 
yüzleri güldürecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
hazırladığı yeni yasa taslağı, 
mütekabiliyet ilkesine bakmaksızın 
yabancıların Türkiye’den gayrimen-
kul alabilmesine olanak tanıyor. 
Gayrimenkul yatırımlarını bugüne 
kadar ABD ve Avrupa ülkelerinde 
değerlendiren Arap sermayesi, 
son dönemlerde bu ülkelerde 
yaşanan ekonomik krizler nedeniyle 
yatırımlarını Türkiye’ye kaydırdı. 
Türkiye’yi gayrimenkul için güvenli 
liman olarak gören Araplar, 
televizyon dizilerinin de etkisiyle 
hem gelip Türkiye’de yaşamak hem 

de gayrimenkule yatırım yapıp kira 
geliri elde etmek istiyorlar. Sektör 
temsilcilerine göre, Mütekabiliyet 
Yasası kaynaklı sorunların çözül-
mesi ile başta Araplar olmak üzere 
yabancılara 100 milyar doların 
üzerinde gayrimenkul satışı 
yapılması öngörülüyor.

Mütekabiliyet Yasası nedeniyle 
Türkiye’de bireysel konut sahibi 
olamayan yabancılar, Türkiye’de 
kurdukları şirketler üzerinden 
satın alma yoluna gidiyordu. Bu 
doğrultuda Türkiye’de şirket kuran 

ve inşaat şirketleri ile ortak 
projeler üretmek isteyen 
yabancıların sayısında da 
artış gözleniyordu. 

Mütekabiliyet (karşılıklılık) 
İlkesi: Yabancı ülkelerde Türk 
vatandaşlarına olumlu veya olumsuz 
nasıl bir uygulama yapılıyor ise o 
ülkenin Türkiye’deki vatandaşlarına 
aynı uygulamanın yapılması ilkesidir. 
Bir yabancı uyruklunun Türkiye’de 
bir tapu işlemi yaptırabilmesi için 
onun ülkesinde Türklerin de aynı 
tapu işlemini yaptırabiliyor olması 
gerekir. 

Dışişleri Bakanlığı Yabancı İşler 
Dairesi tarafından güncellenen 
verilere göre; Türkiye ile 54 ülke 
arasında karşılıklılık bulunurken, 
41 ülke ile bulunmuyor. Geçerli 
ikamet izni bulunması kaydıyla 14 
ülke, İçişleri Bakanlığı izni ile de 28 
ülke vatandaşları Türkiye’de konut 
edinebiliyor. 

Arapların Gözü Yeni Düzenlemede
Mütekabiliyet (karşılıklılık)  ilkesine bakılmaksızın yabancıların Türkiye’de 
gayrimenkul yatırımı yapmasını içeren yasa taslağı hazır. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının hazırladığı taslağın yürürlüğe girmesi ile yabancıların 100 milyar 
doların üzerinde yatırım yapması bekleniyor.


