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Başarsoft, NanoBiz ve Biriz firmaları tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk ve tek coğrafi tabanlı
online gayrimenkul değerleme projesi GAYME, yeni bir servisi kullanıcıların hizmetine sundu.
Artık bilgisayar ve internetiniz olmadan da gayrimenkulün metrekare değerini öğrenebiliyorsunuz.
Tek ihtiyacınız cep telefonu!

Her hafta başında ve devamında hasretle beklenen hafta sonları… Cuma akşam
saatlerine yaklaştıkça yorgun bedeni saran tatil heyecanı… Ve bu iki günü nasıl
değerlendirsem kaygısı… Şehir gürültüsünden yorulmuş insanlara doğanın huzurunu
vaat eden “Haftasonu Evleri” projeleri, önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Haftasonu Evleri
Artık pekçok yatırımcı, çalışan, stres küpü
insanoğlunun hele ki büyük şehirlerde yaşamak
zorunda olduğu bu kısırdöngüye alternatifler
sunuyor . Stres küpünü, bir huzur abidesine
dönüştürmek için pazarlanan pekçok ürün, hizmet
var. Fakat bunların içinde dikkat çeken bir tür
var ki diğerlerinden biraz farklı. Şehir
gürültüsünden yorulmuş insanoğluna doğanın
huzurunu vaat eden “Haftasonu Evleri”
projelerinden söz ediyoruz. Değişen konut
ihtiyacının da güzel bir örneği haftasonu evleri.
Hem pazarlama stratejisi olarak hem de bir
ihtiyaca cevap olarak piyasaya sürülmüş bir proje.
Ankara Çubuk, Bolu Abant ve Mudurnu, İstanbul’
a yakın olan Sakarya- Sapanca, Kocaeli Maşukiye,
İstanbul- Silivri ve Çatalca, İzmir Alaçatı, Yeni
Foça haftasonu evleri için tercih edilen yerler
olarak karşımıza çıkıyor.
Haftasonu evlerinin mimarisi sade, basit ancak her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde yapılıyor. Ormanlık alanların, göl
kenarlarının ya da deniz manzaralı tepelerin ortasına yapılan bu evlerin kütük ev şeklinde olanları ise doğayla tam uyumlu
bir görünüme sahip. Bu evlerin bulunduğu yerler, kişileri, yaşadıkları şehirden çok da uzaklaşmadan stresten uzaklaştırabiliyor.
Fotoğraf çekmek, mangal yakmak, balık tutmak, doğada yürüyüş yapmak, kısacası kendilerine ait küçük bir cennet yaratmak
isteyenler için uygun bir ortam sunuyor haftasonu evleri. Haftasonu evine gelenler bazı yerlerde organik tarımla uğraşarak
doğada üretmenin tadına da varabiliyor. Bu tür evleri içeren bazı projeler ise villa, yazlık, dağ evi, düğün salonu, toplantı,
konferans salonu gibi çeşitli mekan alternatiflerini de sunuyor.
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Yaşam Kalitesi Alt Endeksinde en Çalışmada ayını illerin, 2010 yılı
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Etkinliğe Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
Dağılımı’nda toplam kamu yatırımının
adına Kurumsal Değerleme Departmanı Müdürü Erinç Barış
Eskişehir, İzmir ve Isparta izledi.
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%22,39’unu aldıklarıdır.
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Rekabetçi ﬁehirler

Anadolu ﬁehirleri Büyüyor

Sözlükten...
Dayin: Alacaklı olan, kredi veren taraf, kişi.
Mirasçı Nasbı: Miras bırakan kişinin, yasal mirasçılarından başka bir kişiyi mirasçı tayin etmesi ve bunun vasiyetname
düzenleyerek bildirmesi.
Hisseli Tapu: Birden fazla kişinin sahip olduğu tabu.
Ön Bahçe Mesafesi: İskan alanlarındaki binaların, ön bahçe ve yan bahçe mesafelerinin komşu parsellere yaklaşabileceği
azami mesafe.
Brüt Yoğunluk: Planlama alanının bütününe getirilen yoğunluk.
Net Yoğunluk: Planlama alanında sadece konut alanlarında getirilen yoğunluk.
Mücavir Alan Sınırı: İmar mevzuatı bakımından kontrolü ve sorumluluğu belediyeye verilmiş sınır.
Emval: Sahip olunan mal varlığının, mülklerin, zenginliğin tümü.
Parapet: Yapıların, teras, balkon, çatı gibi yerlerine yapılan korkuluk.

Mastercard ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışması ve Frekans Araştırma Şirketi’nin
katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması’na göre, iş
dünyasının gözünden Türkiye’nin sürdürülebilirlik açısından parlayan illeri Eskişehir, Kayseri,
Konya ve Bursa oldu. İş dünyasının merkezi durumunda olan İstanbul ise sürdürülebilirlik
açısından iş dünyasının gözünde gerilerde yer aldı.
İstanbul, sürdürülebilirlikte 24, çevre performansında 15,
ekonomik performansta 22’nci sırada bulunurken, sosyal
performansta son sırada yer alan Ağrı’nın bir sıra önünde
yer aldı. Bu durum iş dünyasındaki yöneticilerin İstanbul’un
geleceğine ilişkin kaygılarını da ortaya koydu. Araştırma
İstanbul için hayal kırıklığı yaratsa da, Anadolu şehirlerinin
geldiği ve geleceği noktayı göstermesi açısından umut
verdi. Araştırma, iş dünyasının gözünde Eskişehir, Kayseri,
Konya ve Bursa’nın sürdürülebilirlik açısından İstanbul’a

göre çok daha iyi durumda olduğunu gösterdi. 29 ilde
yapılan anket çalışması sonucunda ortaya çıkan sonuçlara
göre Ankara, sosyal performans ve yaşam kalitesi açısından
lider il olarak görülürken, İzmir ekonomik performans
dışında en başarılı il oldu. Araştırmada Ankara’nın tarım
ve turizm potansiyelinin düşük olduğu, buna rağmen
mevcut iş kollarıyla rekabet gücünün yüksek olduğu
sonucu ortaya çıktı. İzmir ise turizm, tarım ve ticaret
alanında geleceğe dair büyük umutlar veriyor.
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