
Emlak Konut’un erken ödeme 
kampanyasında son hafta

Yabancı alımları düşecek

OFİS VE ŞANTİYELERDE NELER YAPILIYOR?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dar ve orta gelirli aileler için 100 bin 
sosyal konut inşa edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) son bir ayda 12 ilde gerçekleştirdiği kura çekilişleri ile 30 bin ailenin ev sahibi olma 
hayalinde ilk adımı gerçekleştirdi. Çekilişlere Covid -19’la mücadele kapsamında ara verildi.

G ayrimenkul sektörünün çatı örgütü 
GYODER’in, faaliyetlerin devam ettiği 

tüm ofis ve şantiyelerde, koronavirüs sal-
gınına karşı gerekli tedbirlerin alınması için 
üyelerine çağrıda bulunması memnuniyet-
le karşılandı. Alınan önlemlerin başında ise 
şunlar geliyor:

l Ofislerde ça-
lışanlar bir sü-
re uzaktan (evden) 
çalışma modeline 
başladı.

l Toplantı-
lar telekonfe-
rans yöneti-
miyle gerçek-
leşiyor.

l Ortak kullanılan alanlarla telefon, 
cep telefonu, bilgisayar, klavye, mause ve 
kalemler sık sık dezenfektanlarla temizle-
niyor.

l Dışarıdan sipariş edilen her türlü 
malzeme ve paketler dezenfekte edilerek 

içeri alınıyor.
l Çalışanların motivasyonla-

rını yüksek tutmak için yö-
neticiler sık sık mesaj-

lar gönderiyor.
l Şantiye 

ve ofiste çalı-
şan personelin 
vücut ısısı sa-
bah-akşam dü-

zenli ölçülüyor.

l Şantiyede tek kişilik olmak üzere ye-
terli sayıda karantina odaları hazırlandı.

l Çalışanlar, semptomları hissettiğinde 
izolasyona katılması yönünde teşvik edil-
meli.

l Yemek saatleri, çalışanların en sey-
rek şekilde yemek yemeleri için yeniden 
düzenlendi.

l Ekmek ve su tek kullanımlık gıda am-
balajıyla sunuluyor. Mutfak araç gereçle-
rinde hijyen kuralları en üst seviyede tu-
tuluyor.

l Tüm koğuş, yemekhane, ofis ve şan-
tiye tesislerinde uzun süreli koruma sağla-
yan ilaçlama ve temizlik yapılıyor.

l Çalışanlar, zorunlu olmadıkça şanti-
yeden dışarı çıkmıyor.

COVID-19’un konuta olan talep-
te büyük rol oynayan yabancı 

alımlarını olumsuz yönde etkileme-
si bekleniyor. Farklı ülkelerin vatan-
daşlarının Türkiye’ye seyahatleri-
ni ötelemelerinden dolayı konut alı-
mıyla sağladıkları vatandaşlık baş-
vuru sürecinin yavaşlamasının satış-
lara da yansıması bekleniyor. Bu sü-
reci başarılı bir şekilde atlatmayı he-
defleyen şirketler ise geçmişten ka-
zandıkları güvenin meyvesini alma-
ya başladı. Özellikle Antalya, İstan-
bul, Ankara ve Trabzon gibi şehirler-

de markalı konut projeleri üreten 
firmalar hazırladıkları özel videolar, 
örnek daire bilgileri ve canlı bağlan-
tılarla satış performanslarını koru-
maya çalışıyor. Bu konuda deneyim-
li olan Sur Yapı da Antalya ve İstan-
bul’daki projelerinin yabancılara sa-
tışı sürecinde yabancı müşterilerine 
etkin tanıtımlar yapıyor. Piyasada-
ki normalleşme süreci COVİD-19’un 
bertaraf edilmesine bağlı olduğu 
için bu dönemde rekabet üstünlüğü 
sağlayacak stratejiler geliştirenler 
başarılı sonuçlar alabilecek.

Şubat ayında gayrimenkul piyasa-
sında yaşanan hareketliliğin CO-

VİD-19’un etkisiyle bir süre düşe-
ceğini belirten uzmanlar, hem yer-
li hem de yabancı alıcıların iştahın-
da bir duraksama yaşanacağını vur-
guluyor. Oysa şubat ayında bir ön-
ceki aya göre 1+1 konut tipinde 
yüzde 0.27, 2+1 konut tipinde yüz-
de 0.16, 3+1 konut tipinde yüzde 
0.26 ve 4+1 konut tipinde ise yüzde 
0.24 oranında nominal artış yaşa-
nan sektörde, yabancıya satış ora-
nı ise 11.21 seviyesinde gerçekleş-

mişti. Son verilere göre şubat ayın-
da markalı konutlardaki stok eri-
me hızı rakamları değerlendirildi-
ğinde adet bazında yüzde 5.30 ora-
nında erime gözlendi. Ocak ayı stok 
erime hızı ise yüzde 5.04 oranında 
gerçekleşmişti. Şubat ayında, satışı 
gerçekleştirilen markalı konutların 
yüzde 50.06’sı bitmiş konut stokla-
rından, yüzde 49.94’ü bitmemiş ko-
nut stoklarından oluştu. Ocak ayın-
da ise satışların yüzde 41.78’i bit-
miş, yüzde 58.22’si bitmemiş konut 
stoklarından oluşmuştu.

Üç büyük şehirde kura çekilişlerini tamamladı

1 AYDA 30 BİN 
AİLEYİ SEVİNDİRDİ
TOKİ, bu yıl inşa edilecek100 bin 

sosyal konut için 24 Şubat’ta İz-
mir’de başlattığı kura heyecanın-

da son bir ayda 30 bin aileyi mutlu etti. 
12 ildE Tamamlandı
Daha önce Haziran sonuna kadar 

devam edeceği açıkla-
nan çekilişlere ara veri-
lirken, ilk yüzde 30’luk 
dilimi içinde içerisin-
de yer alan İstan-
bul, Ankara ve İz-
mir’in de yer aldı-
ğı 12 ilde bir son-
raki aşamanın iş-
lemleri önümüz-
deki günlerde ger-
çekleştirilecek. Ara-
larında Isparta, An-
talya, Mersin, Adana 
ve Gaziantep gibi büyük-

şehirlerin de yer aldığı diğer illerdeki 
çekilişler ise TOKİ’nin ilan edeceği ta-
rihlerde gerçekleştirilecek.

SonuçlaR SEyiRCiSiz bEliRlEndi
Türkiye’nin 7 bölgesinde 81 ilinde in-

şa edilecek olan TOKİ 2020 projeleri için 
toplamda 1 milyon 211 
bin 518 kişi başvurmuş-
tu. Konut sayısı bakı-

mından en büyük pa-
yı temsil eden İstan-
bul’da geçen hafta 
tamamlanan çeki-
lişlere COVİD-19’la 
mücadele nedeniy-
le vatandaşlar işti-
rak edemedi. TOKİ 

yönetimi riske karşı 
aldığı tedbirler çerçe-

vesinde noter huzurun-
da yapılacak olan seyircisiz 

çekilişleri bile ertelerken, bu konuda ye-
ni bir adım atıldığında çekilişler sosyal 
medya kanalları üzerinden yayınlanacak.

başvuRu üCRETlERi iadE EdiliyoR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ko-

ordinasyonu ve Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen 
“Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Pro-
jesi” kapsamında başvuru yaptığı hal-
de çekilişlerde adı çıkmayan vatandaşla-
rın yatırdıkları paralar ise iade ediliyor.  
TOKİ’den aldığımız bilgiye göre Ziraat 
Bankası üzerinden başvuru yapıp kura-
da hak sahibi olamayan vatandaşların 
başvuru ücretleri iki iş günü içerisinde 
hesaplarına yatırılıyor. 

Böylece vatandaşların bankaya git-
melerine gerek kalmıyor. Başvurularını 
Halkbank üzerinden yapanlar ise bedel-
lerini yine iki iş gününün ardından iste-
dikleri zaman alabiliyor.

GAYRİMENKULDE 
TEdbiRli adımlaR

C oronavirüsün etkilediği sektörlerin başın-
da gelen gayrimenkulde çarkların durma-

ması için alınan tedbirler bir bir devreye giriyor. 
Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar 
Kalkanı paketinde sektörü rahatlatacak adım-
ların yer alması kadar şirketlerin virüsün yayıl-
masını engellemeye yönelik tedbirleri de uygu-
lanmaya konuldu.

kREdi oRanı yüzdE 90’a çıkaRıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

önderliğinde Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen 
Coronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısın-
da alınan kararlardan biri olan değeri 500 bin li-
ranın altındaki konutlarda kredilendirilebilirlik 
oranının yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılması 
uygulanmasına başlandı.  

Konut kredilerinde asgari peşinatın yüzde 
10’a düşürülmesinin inşaatçılara nefes aldıraca-
ğını dile getiren sektör temsilcileri, konut alımı-
nı ertelemek zorunda kalanlar için yeni bir fır-
satın doğduğuna işaret ediyor.  

ElmaS’Tan Haklı TalEP
Kredili satışların daha da ivmelenmesi bek-

lentisinin arttığı bugünlerde sektörün duayen 
ismi konuTdER yönetim kurulu başkanı 
altan Elmas ise Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın sektörü rahatlatan 
açıklamalarına bir yenisinin ek-
lenmesi talebinde bulundu. El-
mas, tüm sektörün nefes alabil-
mesi için “KDV ve SGK primle-
rinin altışar ay ertelenmesi kap-
samına, inşaat sektörünün 
de alınması gerektiği-
ni düşünüyoruz. İş-
sizlik emici rol üstle-
nen sektörümüz için 
önem arz etmekte-
dir” mesajını verdi. Altan Elmas

SİTE YÖNETİMLERİ 
COVİD-19 SINAVINDA
Ü lke genelinde EVDEKAL 

mesajlarının ön plana 
çıktığı bugünlerde Coronavi-
rüsle mücadele veren hükü-
met, ilgili kurum ve kuruluş-
lar kadar teyakkuzda olan bir 
başka kesim de toplu 
konut site yönetim-
leri. Toplu yaşam 
alanlarında alınma-
sı gereken tüm ted-
birlerde imzası bulu-
nan site yönetimleri, 
sakinlerinin memnu-
niyeti kadar sağlı-
ğı için de adım-
lar atıyor. Tür-
kiye’de toplu 

konut yönetimi alanında tec-
rübeli olan isimlerin başında 
gelen mPluS yönetim ku-
rulu başkanı ilhan kartal, 
özellikle 65 yaş üstü vatan-
daşlara ve kronik hastalara 

sokağa çıkma yasağı uygu-
lamasıyla birlikte yöne-
timlere düşen öncelikli 
görevlerin güncellen-
diğini belirterek, ‘’Her 
yönetici böylesine ola-

ğanüstü bir süreci, si-
te yönetim kurulları 

ve sakinleriy-
le birlikte 

dayanış-
ma için-

de yönetmek durumundadır” 
dedi. İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi büyük illerde konumla-
nan markalı konut projeleri-
nin büyük bir çoğunluğunun 
profesyonel şirketlerin ekip-
leri tarafından yönetildiğini 
söyleyen Kartal, “Her site sa-
kini böyle durumlarda yöne-
timlerden temel hizmet bek-
lentilerinin dışında daha öte-
sini isteyebiliyor. İşte bu nok-
tada gerçek profesyonellik 
devreye giriyor. Yöneticiler, 
kriz yönetimi başta olmak 
üzere her türlü detayı bilip 
uygulamak zorundadır” şek-
linde konuştu.

Kartal’ın ekibiyle idare ettiği siteler başta olmak üzere büyük sitelerde yönetim kurulu kararları 
ile devreye giren COVİD-19’la mücadele uygulamaları kapsamında yapılan çalışmalar ise şöyle:

l Blok girişleri, 
idari ofis ve per-
sonel kullanım 
alanlarına an-
tibakteriyel el 
dezenfekta-
nı uygulaması 
yapılıyor.

l Yürü-
yen merdiven 
ve turnike geçiş 
alanları düzenli ola-
rak dezenfektanlı ürün-
ler ile temizleniyor.

l Karşılama bankoları, kart 
okutma alanı, personel kulla-
nım alanları (Soyunma odala-
rı, tuvaletler, yemekhane) ve 
asansör çağırma butonlarının 
düzenli olarak dezenfektanlı 
ürünler ile temizleniyor.

l Katlarda yer alan çöp 
konteynırları ve çöp biriktirme 
alanı,halılı olan koridorlar, pos-
ta kutusu ve panolar, duvar ka-
ğıtları, mekanik, elektrik ve kli-
ma şaft kapıları, yangın ve ser-
vis merdiven giriş çıkış kapıla-
rının kolları düzenli olarak de-
zenfekte ediliyor.

l Blokların bodrum katlarında 
bulunan site sakinlerine ait depo 
alanları dezenfekte ediliyor.

l Blok girişleri, 
asansörler ve per-

sonel kullanım 
alanlarına Co-
vid-19 virüs-
le mücadele 
kapsamında 
bilgilendirme 

ve uyarı yazı-
ları asıldı.
l Sitede gö-

revli olan tüm çalı-
şanlara kişisel koruyu-

cu ekipmanlar (Maske, Eldiven, 
Tulum, Antiseptik El Dezenfek-
tanı) temin edilerek kullanı-
ma alındı.

l İdari ofislerinde masa dü-
zenleri sosyal mesafeyi koruya-
cak şekilde değişti.

l Çöplerin çöp poşet-
lerine koyulup sıkıca 
bağladıktan son-
ra çöp kontey-
nirina atılması 
yönünde uya-
rılar yapıldı.

l Önlem 
amaçlı sosyal 
tesislerin önce 
havuz, sauna, 
hamam kısımla-
rı sonra da spor faa-

liyet alanları kapatıldı.
l Otoparklar baştan aşağı-

ya boşaltılarak temizlikleri ger-
çekleştirildi.

l Özellikle yabancıların 
ağırlıklı olarak ikamet ettiği si-
telerde yönetim ofislerinde hij-
yen kurallarına daha özenli 
uyulmaya başladı.

l İstek veya talepler yüzyü-
ze iletişim yerine e-mail, what-
sup ve diğer iletişim kanalla-
rı üzerinden ilerleneceği du-
yuruldu.

l Sipariş ve kargo gibi dışa-
rıdan alınan hizmetleri veren  
görevli personellerin site içeri-
sine girişine izin verilmemeye 
başlandı.

l Site bütçelerine zorun-
lu ilave yükler getiren bu 

uygulamalar nede-
niyle aidatını he-

nüz ödememiş 
olan site sa-
kinlerine öde-
me yapmala-
rı hatırlatıla-
rak, ödeme-
lerini düzen-

li olarak yapan-
lara teşekkür me-

sajları iletildi.

İlhan Kartal

Mehmet
Canıtatlı

mehmetcanitatli@yeniakit.com.tr

Emlak Dostu

TOKİ, Covid-19 tedbirleri kap-
samında hak sahibi olamayanların 

başvuru bedellerinin banka şubelerin-
den iadesi sırasında oluşabilecek sağlık 
riski nedeniyle kuraları erteledi. Yapılan 
açıklamada, hak sahibi olamayan vatan-
daşların başvuru bedellerinin banka şu-

belerinden iadesi sırasında oluşabi-
lecek sağlık risklerinin engellen-

mesinin amaçlandığı vur-
gulandı.

Ertlemenin nedeni 
şubeden iadelerE mlak Konut Gayrimenkul Ya-

tırım Ortaklığı’nın (GYO) mart 
başında duyurduğu erken ödeme 
indirim kampanyasında son haf-

taya girildi. 57 projenin dahil edil-
diği kampanyaya göre borcun ta-
mamının kapatılması durumun-
da yüzde 20 oranında indirimin 

yapılırken vatandaşlar işlemleri-
ni Emlak Konut GYO’nun http://
www.emlakkonut.com.tr adresi 
üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Coronavirüsün etkisiyle ya-
vaşlayan ekonomik 

faaliyetlerin tüke-
ticilere zarar ver-
memesi için atı-
lan adımlardan 
birisi de, kamu 
bankalarının öncü-
lüğünde başlatılan ko-
nut kredisi taksitlerinin er-
telenmesi kararı oldu.

COVİD-19’un yayılması ris-
kini önlemek için alınan karar-
lar neticesinde yavaşlayan eko-
nomi tüketicilerin ödeme trafi-
ğini etkilemeye başladı. Bu ko-
nudaki riskin yükselmemesi için 

adım atan Bankacılık 
Denetleme ve Dü-
zenleme Kurumu ile 
Türkiye Bankalar Bir-

liği’nin açıklamala-
rının ardından ka-
mu bankaları ön-
cülüğünde rahat-

latıcı kararlara imza 
atıldı. Salgın sebebiyle 

bireysel ve tüzel birçok iş veren 
ve işçinin mali açıdan ciddi so-
runlar yaşamaya başlaması dik-
kate alınarak, tüketici kredisi ile 
konut kredisi kullananlara ko-
laylıklar sağlandı.

Aralarında Kuveyt Türk, Va-

kıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak 
Katılım ile Vakıfbank, Halk Bank 
ve Ziraat Bankası’nın yer aldı-
ğı bankalarla bazı özel bankalar, 
üç ile altı ay arasında bireysel 
ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, ko-
nut kredisi ve kredi kartı taksit-
lerini erteleme kararı aldı. 

Ödemelerinde güçlük çeken 
tüketicileri rahatlatan bu ka-
rar piyasa dengeleri açısında da 
önem arz ediyor. “Devlet-millet, 
iş dünyası ve finans dünyasının 
bir dayanışması olarak yorum-
lanan bu adımların üç aylık sü-
re için de olsa rahatlatıcı bir etki 
oluşturması bekleniyor.

Konut kredilerinin ötelenmesi kararı rahatlattı


