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Aidatlarda ipin ucu kaçtı
Toplu konutlarda hizmetin devamlılığında etkili olan aidatlara gelen dengesiz zamlar site yönetimleri ile sakinleri karşı 
karşıya getiriyor. Site yönetimlerinin bütçe öngörülerini dikkatli bir şekilde yapmamalarının sakinlere yansıtılmasının 
kolaycılık olduğunu söyleyen toplu konut site yönetiminin tecrübeli ismi İlhan Aydın Kartal, Yenİ AKİt’e konuştu.

Bu rAporA dikkAt
Bin 148 markalı konut 

projesi üzerinden analiz 
edildiği rapora göre, 2018 
yılının en yüksek konut ai-
datına sahip projesi, 21 tL/
metrekare ile İstanbul’da 

yer alıyor. Üç büyük şehir 
arasındaki sıralamada ise 
Ankara 15,17 tL/metrekare 
ile ikinci olurken, üçüncü 
sırayı 7,85 tL/metrekare ile 
İzmir aldı.

2018’i zorlu geçiren 
gayrimenkul sektöründe 
düzenlenen kampanya-
lar can suyu olurken; ma-
liyetlerle konutların satış 
değerleri arasındaki ma-
kas yüzde 30’u geçti. Bu-
na rağmen ‘’Piyasada fi-
yatlar dibi gördü mü?’’ so-
rusuna cevap arayanların 
bekleyişi sürüyor. Uzman-
lar ise 2019’da satış ra-
kamlarının bu yıla göre en 
az yüzde 20 -25 oranında 
daha yüksek olacağı gö-
rüşünde.

FIRSAT KAPIDA
Son verilere göre İstan-

bul’daki satılık konut fi-
yatlarında metrekare ba-
zında son dört ayda orta-
lama bin liralık düşüş kay-
dedildi. Uzmanlar ise bu 
sürecin orta ve uzun va-
deli gayrimenkul yatırımı 
yapmayı düşünenler için 
bulunmaz fırsat olacağı 

görüşünde.
En büyüK gölgE FAiz
Sıfır konut projelerinde 

yüzde 40’lara varan indi-
rimler alıcıları cezbediyor. 
Kısa vadede daha çok ge-
lir getirecek finansal ens-
trümanlar yerine uzun dö-
nemde yüksek kâr getiri-
si ile öne çıkan emlak yatı-
rımlarının tercih edilmesi 
yönündeki eğilim artmaya 
başladı. Kısa dönemli çe-
kici faizi oranları veya dö-
viz yatırımları bu alanda-
ki uzun dönemli kazanım-
ları gölgeliyor. Uzun dö-
nemde emlakla üç kat da-
ha fazla kazanma  ihtima-
li varken, bankalar yüksek 
mevduat faizi ile vatan-
daşların tercihini adeta ki-
litliyor. ev satın almak is-
teyenlerin taleplerini kar-
şılayamayan bankaların 
tatlı kâr hırsı ise sektörü 
çıkmaza sürüklüyor.

REIDIN’in, 2018 yılı Konut 
Projeleri Aidat Değerle-
ri Raporuna göre Türki-

ye’nin en yüksek konut aidatını 
İstanbullular ödüyor. Toplu ko-
nut geleneğinin beraberinde ye-
ni sektörler doğurduğunu söy-
leyen M Plus Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Aydın Kartal, si-
telere taşınan her ailenin önceli-
ğinin güven, huzur ve sosyal ha-
yatına kalite getirecek hizmetler 
olduğunu belirtti. 

KOlAyCIlARDAn KAÇInIn
Her bağımsız bölümün ai-

dat ödediğini kaydeden Kar-
tal, “Bunun için ilk adım-
da bir bütçe planlamasına gi-
diliyor. Ancak site yöne-
timlerinin bütçe ön-
görülerini dikkat-
li bir şekilde yap-
mamaları ve 
bunların zam 

ile yedek akçe şeklinde sakin-
lere yansıtılması bir kolaycılık-
tır. Bütçenin hem teknik  hem de 
uygulanabilirlik yönünden güç-
lü bir şekilde hazırlanması gere-
kiyor’ dedi. 

yönETiMDEn  
FAzlASInI iSTEyin
Yönetim işinin ehil eller ta-

rafından yürütülmesi gerekti-
ğini vurgulayan Kartal, “Proje-
sinin arkasında durmayan pat-
ronlar her zaman için bir riskin 

oluşmasına neden olabilir. 
Yönetim kurulları oluştu-
rulurken de dikkatli olun-
malı. Her site sakini ‘Be-
nim ödediğim paralar ne-

reye gidiyor’ sorusunun 
karşılığını almalıdır. 

Bu hususta da seçici 
olmakta yarar var” 
tavsiyesinde bu-
lundu.

İl, ilçe ve projeler bazında in-
celendiğinde İstanbul, Anka-
ra ve İzmir’de oturumun başla-
dığı markalı konut projelerinde, 
metrekare bazında en yüksek ai-
dat değerine sahip konut proje-
si 21 TL/metrekare ile İstanbul 
Beşiktaş’ta bulunuyor. Metreka-
re bazında en düşük aidat değe-
rine sahip konut projesi ise or-
talama 0,23 TL/metrekare ile İs-
tanbul Pendik’te yer alıyor. An-
kara’da en yüksek konut aidatı-
na sahip proje metrekare başına 
15,17 TL ile Çankaya’da yer alır-
ken, İzmir’de ise Bayraklı ilçe-
sinde bu değer 7.85 olarak tespit 
edildi. En düşük konut aidatına 
sahip proje karşılaştırmasında 
ise İstanbul (0,23 metrekare TL/
metrekare); İzmir (0,27 TL/met-
rekare) ve Ankara’yı (0,42 TL/
metrekare), geride bırakarak yi-
ne ilk sırada yer aldı.

FARK yüzDE 13’ü buluyOR
İstanbul ilçeleri için hesapla-

nan metrekare bazında ortala-
ma aidat değerlerine bakıldığın-

da, Silivri 1,31 TL/metrekare ile 
en düşük ortalama değere sahip-
ken, 9,62 TL/metrekare ile en 
yüksek aidat ortalamasına sahip 
Şişli’de 2017-2018 yılları arasın-
daki ortalama aidat değişim ora-
nı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

nElER ETKili?
Aidat değerleri; lokasyona, 

sosyo-ekonomik seviyeye, oda 
tipine ve konut fiyatlarına bağ-
lı olarak değişkenlik gösteriyor. 
Detaylandıracak olursak;

l Sosyo-Ekonomik Derece-
lendirme sınıflandırmasındaki 
değişim.

l Refah düzeyi
l Bazı markalı konutlarda 

dolar cinsinden toplanan aidat-
larda TL’ye dönülmesi.

l Daire büyüklüğü ve oda sa-
yısı. (Bunlar azaldıkça, metreka-
re başına düşen aidat fiyatların-
da artış olduğu gözlemlenmekte-
dir. Stüdyo ve 1+1 daire tiplerin-
de metrekare başına düşen aidat 
fiyatları yüksek iken, 3+1 ve 4+1 
daireler daha avantajlı durumda.)

Geçen hafta gerçekleştirilen 7. Gayri-
menkulde Liderler Zirvesi’ne konuşmacı 
olarak katılan sektör temsilcileri 2018 yılın-
da karşılaştıkları problemleri ve beklentile-
rini kamuoyu ile paylaştı.

Zirveye katılan Artaş İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; in-
şaatlarda bütün sorumluluğun müteah-
hidin üzerinde olduğunu ve arsa sahip-
lerinin de taşın altına ellerini koymaları-
nın gerektiğini söyledi. “İnşaat sektöründe 
geçmiş yıllarda krizler yaşanmıştır” diyen 
Çetinsaya, “1979 krizini de gördüm, sonra 
1994 krizi, sonra 2001’de buna benzer 
bir krizi, 2008 krizi ve şimdi de adı-
nı koyamadığımız 2018 krizi. Diğer 
krizlerin adı vardı ama bu krizin 
adı yok! Güçlü bir iktidar, güçlü bir 
hükümetle birlikte bu krizi çok iyi 
yönetiyoruz. Bu bakımdan bu sıkıntı-
ları da en kısa zamanda atla-
tacağımız kanaatindeyim” 
diye konuştu.

MüTEAhhiTlER 
zORA giRDi
“Kendi sektörümüz-

de yaşanan krize biraz-
da ‘herkes bu işi ya-
par, herkes inşaatçı da 
olur’ mantığıyla gel-
dik’’ diyen Çetinsa-
ya sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Maalesef arsa 
sahiplerini zengin et-
tik ama müteahhitle-
ri şu anda zor duruma 
soktuk. Burada arsa sa-

hipleri dediğimiz zaman devlet kurumla-
rını da şahısları da sayabiliriz. Devlet ku-
rumlarında arsa karşılığı hasılat payları ile 
Yüzde 45’lerde olan arsa sahibi oranları-
nı şimdi zaman zaman 60’larda görebiliyo-
ruz. Ama bu şekilde inşaat işlerine girenle-
rin zaman içinde yaprak dökümü gibi dö-
küldüklerini görüp duyabiliyoruz.

yEni DüzEnlEMElER vAR
“Devletimizin yetkili organlarıyla bu 

konuları görüştüğümüzde ve bu konula-
rı anlattığımızda şimdi bakanlığın meclise 

sunduğu yeterlilik belgesi sigorta, garan-
törlük gibi konular sanırım önümüz-

deki aylarda çıkacak. Geçenlerde bir 
araya geldiğimiz Çevre ve Şehirci-
lik ile Hazine ve Maliye Bakanlık-
ları yardımcılarına da aynı şeyleri 

söyledik, biz kendi dertlerimizi an-
lattık, onlar da anlayışla karşıladı-

lar. Şimdi önümüzdeki dö-
nem içinde yurtdışında, 
Amerika’da insanlar 
nasıl inşaat işine baş-
layabilir araştırılacak. 
Şimdi herkes inşa-
at işi yapamaz, parası 
olan, imkânı olan ya-
par, bunun için üni-
versitelerden mezun 
olmak ta gerekmez, 
bir doktor da ya-
pabilir, bir işletme-
ci de yapabilir veya 
yapamaz şeklinde 
kıstaslar getirilmesi 
taraftarı değilim.”

mehmetcanitatli@yeniakit.com.tr

Mehmet
Canıtatlı

EMLAK DOSTU

Şişli 9,62, Beşiktaş 9,21, Kağıthane 5,27, Üs-
küdar 4,99, Sarıyer 4,71, Eyüp 4,50, Bakırköy 

4,45, Kadıköy 4,32, Ataşehir 4,29, Beykoz 4,10, 
Bayrampaşa 4,05, Zeytinburnu 3,90, Maltepe 3,83, 
Kartal 3,77, Bağcılar 3,74, Sultangazi 3,54, Küçük-
çekmece 3,39, Bahçelievler 3,39, Çekmeköy 3,18, 
Ümraniye 3,07, Sancaktepe 3,04, Tuzla 3,00, Ba-

şakşehir 2,99, Pendik 2,84, Güngören 2,77, 
Gaziosmanpaşa 2,66, Sultanbeyli 2,59, Av-

cılar 2,54, Esenler 2,29, Esenyurt 2,23, 
Arnavutköy 2,14, Büyükçekmece 

2,05, Beylikdüzü 1,94, Siliv-
ri 1,31.

istanbul’daki 
ortalama aidat değerleri 

(tL/metrekare)
Dar gelirli ve emeklileri ev sahibi ya-

pan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 18 
ildeki 5 bin 197 konutu satışa çıkardı. 
Projelerde yer alan konutlar için en dü-
şük taksit bedeli 304 lira olarak açıklandı.

Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Deniz-
li, Ankara, Kırşehir, Gaziantep, Niğde, 
Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şan-
lıurfa, Diyarbakır, Muş, Malatya, Sam-
sun, Yozgat, Kastamonu, Zonguldak’ta 
yer alan konutlar için en düşük konut 
bedeli 80 bin 139 aylık taksit bedeli 304 
lira olarak belirlendi.

4 bin 500 liRA şARTI
Toplu Konut Başkanlığı’ndan konut 

alabilmek için evin olduğu il ya da ilçe-
deki Halkbank veya Ziraat Bankası şu-
belerine başvuru yapmak gerekiyor. Bu 
konuyla ilgili olarak ‘444 86 54’ numaralı 
‘Alo TOKİ’ hattı aranıp gerekli bilgi alı-
nabiliyor. Dar gelirliler için hayata geçi-
rilen konutlardan almak isteyen kişiler-
de, ‘hiç evi olmamak’, ‘ev alınacak ilde 
bir yıl ikamet ediyor olmak’, ‘aylık hane 
gelirinin en fazla 4 bin 500 Türk Lirası ol-
ması’ gibi şartlar aranıyor.

AK Parti’nin meclise sun-
duğu yasa teklifiyle, ilk kez 
ev alacaklara konut deste-
ği artıyor. Konut yardımla-
rı için belirlenen devlet katkısı 
20 binden 25 bin liraya çıkarılıyor.

En Az 3 yIl biRiKiM gEREKiyOR
Bu yıl için yeniden değerleme ora-

nı yüzde 23.73 olarak belirlendiği için 
2019’da azami devlet katkısı tutarı 24 bin 
746 lira olarak uygulanacak. Devlet Kat-
kılı Konut Hesabı’ndan yararlanacak 
olanların evi aldıktan sonra altı ay için-
de bankalara müracaat etmesi gerekiyor. 
Taksitlerin düzenli yatırılmaması halin-
se ise devlet katkısı hakkı bitiyor. Bu hak-
tan yararlanabilmek için Nisan 2015’ten 
itibaren katkı alınan başka bir konuta sa-
hip olunmaması gerekiyor. Hesap açanla-
rın ise en az üç yıl birikim yapması gere-
kiyor. Konut hesabına bir defaya mahsus 
olmak üzere bu yıl için 37 bin 645 liraya 
kadar toplu para yatırılabiliyor. Tasarruf 
sahiplerince bir yıl içinde konut hesabın-
dan en fazla iki defa para çekebiliyor.

Kalyon inşaat imzasıyla inşa edilen 
Nevbahar Üsküdar, Boğazın incisi olan 
ilçenin yeni gözdesi oldu. 4 blok halinde 
inşa edilen projede 188 adet konut ve 120 
adet ticari ünite yer alıyor. 2020 yılında 
teslim edilmesi planlanan Nevbahar Üs-
küdar’da 1+1’den 5+2’ye kadar daire se-
çenekleri planlandı. Projenin sosyal alan-
ları arasında yüzme havuzu, hamam, fit-
ness, sauna yer alacak.

toki’dEN 
5 biN 197 uCuZ koNut                

iLk dEFA EV ALACAkLArA 
MÜJdELi HABEr

NEVBAHAr ÜskÜdAr’ıN 
göZdEsi oLACAk

Bu kriZiN Adı Yok!
Çetinsaya sektörün röntgenini çekti

304 LirA tAksitLE

EN YÜksEk AidAt BEşiktAş’tA

Uzmanlar, kentsel dönü-
şüm bölgelerindeki yoğun 
konut stoğundan dolayı bazı 
bölgelerde alıcılar için cazip 
fiyatlı konutların bulundu-
ğunu belirterek şu tespitlerde 
bulundu: “Büyükşehirler baş-
ta olmak üzere Türkiye’nin 
birçok bölgesinde alıcılar için 
ciddi fırsatlar var, özellikle İs-
tanbul’da Sancaktepe, Esen-
yurt, Çekmeköy, Beylikdüzü, 
Kartal, Pendik, Tuzla gibi il-

çelerde ve Kadıköy’ün birçok 
mahallesinde uygun fiyat-
la konut satın almak müm-
kün. Sıfır konutlardaki indi-
rim kampanyanları ikinci el 
konut fiyatlarını da aşağı çek-
meye devam ediyor. Düşük 
krediye ihtiyaç duyan ya da 
hiç kredi gerektirmeyen ko-
nutlar oldukça hızlı bir şekil-
de satılıyor. Konut yatırımı-
nın uzun dönemde daha çok 
kazandıracağı açık.”

NErELErdEN EV ALıNır?

Süleyman Çetinsaya

İlhan Aydın Kartal

FiYAtLAr diBi 
BuLdu şiMdi 
YAtırıM ZAMANı


