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Anadolu Yakası, gittikçe sıkışan Avrupa Yakası’na adeta bir alternatif olmaya başladı.
Hayata geçen kentsel dönüşüm projeleri, yeni oluşturulan şehre uzak ama kolay ulaşımlı
yaşam alanları ile İstanbul’un içinde adeta başka bir şehir oldu. İstanbul Anadolu
Y akası’nda yaşamayı düşünenler, İstanbul’da yaşayıp ev değiştirmek isteyenler veya
İstanbul’da yatırım amaçlı bir gayrimenkulüm olsun diyenler için biten ve bitmek üzere
olan büyük inşaat projelerini değerlendirmek istedik.

‹stanbul’un Yükselen De¤eri:

Anadolu Yakas›
İstanbul yüz yıllardır devam eden büyük bir dünya şehri olma
özelliğini hiç kaybetmedi. Sürekli genişleyerek yoluna devam
eden çok hareketli bir metropol. İçinde tarihi, iktisadi, kültürel
pekçok zenginlik barındıran bu şehir birçok dev inşaat projesi
sayesinde tarihi mimari zenginliğine ek olarak yeni mimari
harikalara da ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle çok katlı
konut projeleri İstanbul’u Amerikan filmlerinde gördüğümüz
şehirlere benzetmeye başladı. Artık yeni çağ insanın
ihtiyaçlarına uygun hem de alışkanlıklarını yıkacak kadar
farklı tasarımlara sahip mimari yapılar ardı sıra yükseliyor.
Pekçok büyük projesi tamamlandı. Yenileri ise yolda...
Anadolu Yakası da gittikçe sıkışan Avrupa Yakası’na adeta
bir alternatif olmaya başladı. Bu durum, İstanbul emlak
piyasasını da sürekli canlı tutmaktadır. Burada Sabiha Gökçen
Havaalanı’nın açılması ve buranın giderek daha yoğun
kullanılan bir havaalanı olması da Anadolu Yakası’nı özellikle
iş çevrelerinin tercihi haline getirmiştir.
Pendik’teki Yatırımlar
Pendik, dev projeleri barındıran ve fazlası ile gelecek vaat
eden bir bölge olarak çok dikkat çekmektedir. Sabiha Göken’e
olan yakınlığı, şehir karmaşasından uzaklığı ile pekçok çok
uluslu ve ulusal şirketin de tercih ettiği bir bölge olmuştur.
Burada oluşan iş çevresi ortamı büyük otel zincirlerini de bu
bölgeye çekmiştir. İnşası Ömerler Mimarlık tarafından 2009’da
tamamlanan Büyük Divan Oteli Projesi bunlardan biridir.
Otel 25 katlı, farklı, çağdaş mimarisi ile Divan Otellerinin en
büyüğüdür. Pendik’e ayrı bir hava katmanın ötesinde bu ve
diğer projeler bölgeye yeni istihdam alanı oluşturmaktadır.
Bunun dışında Pendik’te tamamlanan diğer bir büyük proje
de The Gren Park Pendik Oteli’dir. Dünyanın en büyük kongre
oteli olarak nitelenen Otel, Aralık 2009’da açılmış ve 1000
kişi istihdam sağlamıştır. Bu dev yapı Pendik’e epey değer
katmıştır. Bunların yanı sıra Pendik’te kongre sarayı inşası,
büyük alışveriş merkezi inşası, yeni konut inşası gibi projeler
de ardı sıra gelmiştir. NeoMarin Pendik AVM yine Pendik’te
tamamlanmış büyük bir projedir. Pendik Marina Ve Kongre
Merkezi Projesi Pendik Marina Life Residence gibi büyük
bir inşaatı da beraberinde getirmiştir. Grup İnşaat tarafından
yapılan inşaat 10 bin metre karelik bir alanda 4 blok olarak
devam ediyor. Bu yılın sonunda tamamlanacak olan inşaat
188 konuttan oluşuyor. 180 Bin TL’den başlayan konut
fiyatları 700 Bin TL’ye kadar çıkıyor. Hak İnşaat’ın yapıp
bitirdiği 2 bloklu Gözdağ Evleri, fiyatı 180 Bin ile 260 Bin
TL arasında değişen Atria Evleri, 100 Bin ile 264 Bin TL
arasında bol seçenekli fiyatları ile Mozaik Park Evleri gibi
konut projeleri de Pendik’te değerli gayrimenkul yatırımlarıdır.
Pendik’te dikkat çeken diğer bir büyük proje de Bayraktar
Grup’un yatırımı olan VIA/Port AVM’dir. Türkiye’nin en
çok ziyaretçi çeken yeri olarak nitelenen AVM, 250 bin
metrekarelik bir alanda inşa edilmiştir.
Lüks Konut Cenneti: Kartal
Büyük projelere ev sahipliği yapan bölgelerden biri de
Kartal’dır. Burada Teknik Yapı’nın Uplife Park, Uprise Elite,
Upcity, Teras Evler ve son olarak Uptwins Deluxe Residence
projeleri dikkat çekmektedir. Uptwins Deluxe Residence, 80
bin metrekare alanda 20 katlı 2 rezidansın olduğu bu proje
ve 70 milyon TL’lik bir yatırım olarak Kartal’ın gelişim
sürecine katkıda bulunuyor. Yapının 2011’de tamamlanması
planlanıyor. Yine bu bölgede mimari tasarımı ile dikkat çeken
bir diğer proje DAP Yapı tarafından hayata geçirilen Dragos
Royal Towers’dır. Manzarası ile meşhur olan bu proje, Eylül
2010’da tamamlanacak. Dairelerinin çoğu satılmış durumda
olan yapının, 88 metrekarelik 1+1 daireleri 412bin TL’den,
99 metrekare ile 134 metrekare arasında değişen 2+1 daireleri
46l bin TL ile 622 bin TL’den başlayan fiyatlardan satışa
sunuluyor. 125 metrekare ile 174 metrekare arasında değişen
büyüklüklerde bulunan 3+1’lerin fiyatları 581 bin TL ile 1
milyon TL’den değişirken, 1 milyon 631 bin TL’den başlayan
fiyatlarla satılan 270 metrekarelik 4+1 daireler şimdiden
tükenmiş durumda. Kartal’da devam eden diğer bir proje
Fuzul İnşaat’a ait Sera Park Evleridir. 6 bloktan oluşan proje
9 Bin 500 metrekarelik bir alana sahip. 1+1, 2+1,3+1 şeklinde
oda alternatifi bulunan evlerin fiyatları 105 Bin TL’den 350
Bin TL’ye kadar değişmektedir. Kartal’da dikkat çeken bir

diğer proje Mayıs 2010’da biten Selective Kartal Evleridir.
5,380 metrekare alan üzerine kurulu Selective Evleri 18 katlı
2 bloktan oluşmaktadır. Alper inşaat tarafından yapılan konut
projesinde fiyatlar 138 bin TL’den başlıyor. Kartal’da dikkat
çeken bir diğer proje de Adanus Park’tır. Burası, Marmara
Denizi ve Adalar manzaralı lüks bir konut projesidir. Adanus
Park, 3 bloktan oluşmakta ve 2011 Mart ayında sahiplerine
teslim edilmesi planlanmaktadır. Yine Kartal’da iddialı bir
konut projesi de Sinpaş Lagün Evleridir. Bu projede farklı
tasarımda, çok lüks müstakil evler bulunmaktadır. Proje zaten
kendini Anadolu’nun en lüks doğal yaşam alanı olarak
tanımlamaktadır.
Yükselen değerlerden biri olan Tuzla mevkiinde ise dikkat
çeken en önemli proje Fİ Yaka Tuzla Evleri’dir. Ağırlıklı
olarak 2+1 dairelerin olduğu proje tamamlandı ve anahtar
teslimi başladı. Paradise Park ise Tuzla da 16 bin metrekarelik
alanı ile büyük bir projedir. Mart 2009’da anahtar teslimi
yapılan konutların fiyatları 145 Bin TL’den başlamaktadır.
Tuzla’da bir diğer proje de Arkeon Evleridir. Yapı Konut ‘a
ait olan projede ev fiyatları 265 Bin Euro’dan başlayıp 485
Euro’ya kadar çıkıyor. Akfirat Evleri, Kiptaş Tuzla Evleri,
Kafkale Evleri, Gizli Bahce Konaklari , Gizli Bahçe Akdeniz
Evleri, Galatown Ekşioğlu Gümüş Evleri, Ekonutsa Barış
Sitesi Tuzla’daki diğer projelerdir.

Gittikçe Değerlenen Merkezler:
Üsküdar, Kadıköy, Maltepe
İstanbul Anadolu Yakası’nın büyük projelere ev sahipliği
yapan bir diğer noktası da Üsküdar’dır. Bu mevkii de
gayrimenkul değeri açısından artış göstermektedir. Ağaoğlu
İnşaat’ın My Dream projesi, villa tipi bahçeli konutlarıyla
dikkat çekmektedir. Bölgenin diğer konut projeleri Altunizade
Hilal Konakları, Akasya Evleri, Atlas Group, Altunizade
Villaları, Bilgen Konutları, Çam Konaklar Altunizade, Çamlıca
İkiz Konaklar, Çamlıca Koru Evleri, Dumankaya Çamlıca
Evleri, Eston Kandilli Evleri, Kiptaş Üsküdar Ünalan Konutları,
Çengelköy Villaları’dır.
İstanbul’da Anadolu Yakası’nın merkezi diyebileceğimiz
Kadıköy de nice büyük projeye ev sahipliği yapmaktadır.
Atlas Group Emko Konutları, Anfora Konutları, Atapark
Residence, Ataşehir, Ataşehir Atasel 6 Konutları, Almondhill,
Caddebostan Selimoğlu Residence, Dream Towers Residence,
Dumankaya Bostancı Konutları, Dumankaya Kozyatağı Evleri
Göztepe Residence, Green Garden, My Towerland, My
Prestige Ataşehir, Palladium Residence, Perek Residence,
Sky Residence , Suadiye Konakları, Uphill Towers Residence
Uphill Court Ataşehir bunlardan bazılarıdır. Plaza, rezidans
olarak tanımlayabileceğimiz kondominyumların artışı Kadıköy,
Ataşehir’de dikkat çekmektedir.
Anadolu yakasının diğer önemli bir bölgesi de Maltepe’dir.
Burada da Alice Nest Konutları Alice İnşaat’ın projesi olarak
karşımıza çıkıyor. Pekçok projesi bulunan Dumankaya bu
bölgeyi de unutmayarak Dragos Drive 34 projesi geliştirdi.
Maltepe Kiptaş Konutları 2 ayrı proje ile karşımıza çıkıyor.
Maltepe Altayçeşme Konutları, Tepe İnşaat’ın Nar City’si de
diğer büyük projeler arasındadır.
Ümraniye de çok sayıda konut projesinin yer aldığı bir bölgedir.
Ada Park, Ağaoğlu My City, Antrium Residence, Aqua
Manors Konutları, Ardenia Park, Corner Town, Eltes Gold
Residence, Sinapş Aqua City dikkati çeken yatırımlardır.

Sözlükten...
GABARİ: Belediyelerin binalar için belirlediği maksimum yüksekliktir.
FÜRUŞ: Saçakların ve çıkmaların altına süsleme amaçlı yapılan küçük oymalar.
LEBİDERYA: Önünde görüntüye engel olabilecek hiçbir yapı bulunmayan, deniz manzaralı daireye verilen ad.
EMLAK BEYANI: Kurumların, şahısların sahip oldukları arsa, bina, ev ve arazilerine ilişkin mülkiyet hakkını
ispatlayarak, bağlı olduğu belediyeye makbuz karşılığı beyan etmesidir.
İTALYAN DAMI: Yapıların korkulukla çevrelenmiş, teras olarak kullanılan düz damıdır.
KOORDİNELİ ÇAP: Kadastro paftasında ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu kısma denir.
AKAR: Kira geliri sağlayan gayrimenkule denir.
RAKABE: Devri mümkün olabilen mülkün kendisi ve çıplak mülkiyettir.
GİYDİRME CEPHE: Binaların kolonlarına asılan, döşemelerinin önünden geçen ve çoğunlukla camdan yapılan dış
kaplama ya da duvardır.

Eksperler Ankara’da toplan›yor.
Lal Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen
“2. Sözleşmeli Eksperler Toplantısı” 26 - 27 Şubat tarihlerinde
Ankara’da gerçekleşecek.
Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan toplantının ilk günü Litai Hotel’de, ikinci günü ise Halk
Bankası Genel Müdürlük tesislerinde gerçekleşecek. Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Ebru Öz toplantı ile ilgili olarak, “Türkiye’nin dört bir yanından sözleşmeli eksperlerin
katılacağı eğitim toplantılarında, 2010 yılı genel değerlendirmesi yapılacak, 2011’e ilişkin
öngörüler tartışılacak ve eksperler mesleki deneyimlerini aktaracak” dedi.

Ankara büyüyor... Ankara kuzeybatı, batı, güney, güneybatı yönlerine uzanan
ana yollar üzerinden büyüyor. Ankara’nın kuzeydoğusu ise kentsel dönüşüm
projeleri kapsamında yapılan birçok toplu konut projesi ile kabuk değiştiriyor.
İşte başkentin ana aksları üzerinde gelişen gayrimenkullerin yapısı...

Ankara’n›n Ana Akslar›
Ankara Eskişehir Yolu, Konya Yolu, İstanbul Yolu ve
Samsun Yolu denilen ana yollar üzerinden bu
komşularına doğru büyüyor. Buralardaki arsalar
değerleniyor. Konut ve ticari amaçlı pekçok arsa büyük
inşaat grupları tarafından satın alınıyor. Buralarda yapılan
konutlar yüksek değerle satılıyor. Çünkü bu konutlarda
lüks, konfor, güvelik, yeşil ve sosyal alan gibi imkanlar
fazlası ile sunuluyor. Bu yüzden de bu ana yollar belli
bir yaşam düzeyini yakalamış ve kent merkezi dışında
yaşamak isteyen geniş bir kesimin tercihi haline geliyor.
Eskişehir Yolu’nun Cazibesi
Çok sayıda lüks yaşam alanına, büyük alışveriş
merkezine, büyük üniversitelere ev sahipliği yapan
Eskişehir Yolu, bu ana akslar içinde epey yol alan bir
bölge olarak karşımıza çıkıyor. Konutkent, Beysukent,
Ümitköy ve Bilkent modern, konforlu, yeşil ve güvenlikli
lüks konutlarıyla kentte dikkat çekmeyi başardılar. İl
merkezinde yaşayan kişiler özellikle bürokrat ve
akademisyen olanlar zamanla bu bölgeyi şehir
gürültüsünden uzak ama ulaşım olanağı da rahat diye
tercih etmeye başladı. Boş, geniş araziler ve bu lüks
konutlar alışveriş merkezi yatırımcılarının da dikkatini
çekti. Bu bölgeye çok sayıda AVM açıldı. Özel hastane
ve otobüs firmalarının da tercihi olan bu Eskişehir Yolu
civarı, Hacettepe, Bilkent, ODTÜ ve Başkent
Üniversitelerine de ev sahipliği yapıyor. İşte tüm bu
nedenlerden ötürü Eskişehir Yolu, gayrimenkul değeri
açısından epey değerlenen bir bölge oldu. Eskişehir
Yolu, kent merkezi içinde bulunan konutlara, eğlence
ve alışveriş merkezlerine, spor merkezlerine fazlasıyla
alternatif oluşturabilmiş, hatta merkezdeki bu tür yerlere
göre daha iyilerini sunan bir bölge olmuştur. Alacaatlı,
Ballıkuyumcu, Şahitali, Temelli köyleri de Eskişehir

Yolu aksında yükselişe geçen bölgeler arasındadır.
Buralarda imarsız çok sayıda arsa bulunuyor. Çok
yakında buralarda da pekçok inşaat projesi yükselecektir.
Gecekondular Gittikçe Azalıyor
Ankara’nın gelişme gösteren diğer bir aksı da Konya
Yolu’dur. Buradaki gayrimenkul yapısı Gölbaşı’na doğru
çiftlik tarzı geniş arazili evler şeklindedir. Konya
Yolu’nun başlangıcından Balgat’a doğru olan bölgede
de yeni konut projeleri artıyor. Yine burada Çukurambar
gibi özellikle son yıllarda epey ünlenen semtleri ile
Balgat-Dikmen bölgesinin yıldızı parladı. Çok sayıda
gecekondusu bulunan bu mevki, artık çok sayıda bağımsız
apartman yapılarına ev sahipliği yapıyor. Yine bu bölgede
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi iş yerlerinin yoğun olduğu
bir yer haline geldi.
Her Şeyiyle Bir Yaşam Alanı: Eryaman
Diğer taraftan, İstanbul Yolu bölgesinde yer alan
Eryaman’a son yıllarda çok sayıda toplu konut inşa
edildi. Eryaman, orta kesime de hitap eden yeni evleri,
düzenli şehir planı, sık ulaşım araçları, büyük marketleri,
geniş spor ve piknik alanları ile gözde bir yer haline
geldi. İstanbul Yolu boyunca sıralanan pekçok AVM,
outlet mağaza tarzı ticari merkezler de bu bölgenin
gelişmesine katkı sağladı. Ayrıca büyük Göksu Parkı
da bölgeye değer kattı.
Pursaklar Hızla Değişiyor
Tüm bu ana asklar dışında Ankara’da gelişimi itibariyle
dikkat çeken bir diğer nokta Pursaklar’dır. Havaalanı
yolu üzerinde olması bu ilçeye çok büyük değer kattı.
İlçe, havaalanı yolu üzerinde olmanın avantajı ile gelişim
ve değişim yarışına hızlı girdi.

Kat Mülkiyetinde
Daireler Birleﬂtirilebilir mi
Kat mülkiyeti kavramı, Haziran 2009’dan beri gündemde olan ve çeşitli konu başlıklarıyla tartışılan
bir kavram haline geldi. Türkiye’deki binlerce apartman dairesi kat irtifakına devam ediyor. Kat
Mülkiyeti Kanunu, diğer dairelere, binanın statik durumuna, ortak kullanım duvarlarına zarar
vermediği sürece duvar yıkımlarına ve birleştirmelere müsaade ediyor. Bina altlarında ya da katlarında
birbirinden bağımsız daire veya dükkanların ara duvarlar yıkılarak birleştirilmesinin Kat Mülkiyeti
Kanunu’na ayıkırı olup olmadığını ortaya koymak için Kanun’un ne dediğini iyi analiz etmek gerekiyor.
Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyetine sahip biri kat
maliki adını alır. Gayrimenkulün bütününe anagayrimenkul,
ayrı ayrı kat mülkiyetine konu olan bölümlerine de bağımsız
bölüm denir. İşte malikin kat mülkiyet hakkı bu bağımsız
bölümler içindir. Kanun ortak yerler diye bir tanım da getirir
ki buralarda da kat mülkiyeti hakkından doğan bazı haklar
vardır. Bu ortak yerler ortaklaşa kullanma, faydalanma ve
korunma içindir. Söz konusu alanları da tek tek belirten kanun,
kat maliklerinin bu yerleri kullanmasına ilişkin hakkına ise
kullanma hakkı demiştir. Kanuna göre her koşulda ortak olan
yerler şunlardır: Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi
oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin
parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak
duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları,
antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve
buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya
odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel
kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin
korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan
yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve
sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, her kat
malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve
çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri,
telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak
ve soğuk hava tesisleri, çatılar, bacalar, genel dam terasları,
yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
Her koşulda ortak yerlerin buralar olduğunu belirten kanun,
bunların dışındaki bir alanın da sözleşme ile ortak alan
yapılabileceğinin iznini verir.
İşte bu belirtilen ortak alanlar üzerinde kat malikinin kat
mülkiyeti hakkından doğan kullanma hakkı vardır. Ve burada
duvarların yıkılarak tek bir bağımsız alan oluşturma mevzusu
hakkında soru işaretlerini giderecek ilk unsur ortaya
çıkmaktadır. Malik eğer dairelerini ya da bina altındaki
dükkanlarını birleştirmek istiyorsa ortak kullanım alanına
giren yerlere dokunmadığı sürece kimsenin kat mülkiyeti ve
ortak kullanım hakkını gasp ediyor olmaz. Birleştirme yaparken
yasada ortak alan olarak belirtilen kirişlere, taşıyıcı sistemi
oluşturan perde duvarlara, bağımsız bölümleri ayıran duvarlara

dokunulmaz. Malik sadece kendi kat mülkiyetinde olan birden
fazla dükkan ve daire arasındaki duvarları yıkabilir. Yeni bir
bağımsız mülk oluşturur. Dolayısı ile burası için de kat
mülkiyeti hakkı, tek kapı numarası alma hakkı gibi hakları
oluşur. Eğer yasada belirtilen ortak alanlara bir müdahale söz
konusu ise Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru hakkı doğar.
Bunun dışında yasaya aykırı bir durum oluşmaz.
Ortak alan konusunun dışında
yasanın başka bir maddesi de bu
Malik eğer dairelerini
tür birleştirilen ya da tek bir kapı
ya da bina altındaki
numarası almak isteyen yerlerin
dükkanlarını
durumunu ortaya koymakta ve
birleştirmek istiyorsa
bu konudaki soru işaretlerini
ortak kullanım
gidermektedir. Kanun 2007
alanına giren yerlere
yılında değiştirilerek yeniden
dokunmadığı sürece
düzenlenen 10. maddesinde
kimsenin kat mülkiyeti
birleştirilen yerlere ilişkin kat
ve ortak kullanım
mülkiyeti hakkını kişilere
hakkını gasp ediyor
tanımaktadır. Bu madde, otel, iş
olmaz.
yeri gibi ticari amaçlar veya
başka kullanım ihtiyaçları için
bütünlük oluşturan yerlerin birden çok kat ya da daire olsa
bile tek bağımsız bölüm olarak tescil ettirilebileceğini belirtiyor.
Söz konusu tescil ise birleştirmeye ilişkin yapı kullanım izin
belgesinin ve değişim projesinin Tapu sicil müdürlüğüne
verilmesi ile yapılıyor. Kanuna göre tescil, tapu memurunca
düzenlenen resmi senet uyarınca ya da bazı durumlarda
mahkeme hükmü ile yapılıyor.
Yine Kanun’un 19. maddesi de bu konudaki kargaşa duvarlarını
yıkmaktadır. Bu madde, kat maliklerinin anagayrimenkulü
korumasına ilişkin yükümlülüğünü belirtmektedir. Bu madde
kat malikinin ortak alana ilişkin müdahalesini yasaklarken
neyi yapabileceğinin de iznini verir. Madde, kat malikine
tavan, taban, duvar gibi bağımsız yerleri birleştiren yerlerde
kendisini ilgilendiren kat maliklerinin rızası ile değişiklik,
onarım, tesis yapabilme hakkını vermekte ve anagayrimenkule
asla zarar vermeme şartını da koymaktadır. Eğer kişi bir
kusurda bulunursa bundan dolayı da diğer maliklere karşı
sorumlu tutulmuştur. Bu madde de yine bize neyi
yapamayacağımızı belirtirken, neler için hakkımız olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.

Bu sayfa Lal Gayrimenkul De¤erleme ve Müﬂavirlik A.ﬁ.’nin katk›lar›yla haz›rlanm›ﬂt›r.
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