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Bu çalışmada yapı kooperatiflerinde uygulanan şerefiye bedelinin hesaplanmasında
kullanılan yöntem ve ölçütler belirlenerek, şerefiye bedelinin tespitine yönelik öneriler
ortaya konulmuştur. Çalışmada öncelikle taşınmaz değerlemesi, taşınmaz değerleme
ölçütleri ve yöntemleri ile kooperatifçilikle ilgili temel kavramlar açıklanmış ve yapı
kooperatifçiliğinde şerefiyelendirme kavramı ve şerefiyelendirme konusunda mevcut
yasal düzenlemeler ile sektörde fiilen yapılan uygulamalar incelenmiş ve sorun alanları
tespit edilmiştir. Seçilmiş yapı kooperatiflerine uygulanan anketin sonuçları ile
mahallinde yapılan inceleme sonuçlarına dayalı olarak şerefiye ölçütleri tespit edilmiş ve
çalışma sonuçlarına göre şerefiye uygulamalarının rasyonel olarak yapılabilmesine
yönelik temel öneriler ortaya konulmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre şerefiye bedelinin belirlenmesinde kullanılan ölçütler ile bu
ölçütlerin ağırlık faktörleri belirlenmiş olup, piyasa araştırması ve proje analizlerine
dayalı olarak tespit edilen şerefiye bedelleri ile taşınmaz edinen maliklerin memnuniyet
düzeyleri arasında ilişki olduğu gözlenmiştir. Şerefiye ölçütlerinin ve bu ölçütlerin
aldıkları ağırlıklara göre belirlenen bedellerin doğru saptanması ve hesaplanan bedellerin
taşınmaz maliklerine dengeli biçimde yansıtılmasında sorunların olduğu tespiti
yapılmıştır. Konut yapı kooperatiflerinde şerefiye bedelinin belirlenmesi ile bunların hak
sahiplerine dengeli dağıtılmasına yönelik hesaplama yöntemi önerilmiş ve bütün toplu
yapılar ve kooperatif sitelerinde ferdi mülkiyete geçiş öncesinde mutlaka gayrimenkul
geliştirme ve yönetimi uzmanlarınca kapsamlı analiz yapılarak şerefiye bedellerinin tespit
ve ilan edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Toplu yapılar ve kooperatif sitelerinde şerefiye
uygulaması ile belirlenen bağımsız bölüm değerlerine göre satış ve devirlerin yapılması
ile hakkaniyete uygunluğun sağlanması mümkün olacaktır.
Haziran 2017, 64 sayfa
Anahtar Kelimeler: Konut yapı kooperatifçiliği, taşınmaz değeri, değeri etkileyen
faktörler, şerefiye bedeli ve değer denkleştirmesi uygulamaları.
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ABSTRACT
Term Project
DETERMINATION OF GOODWILL CRITERIA IN REAL ESTATE
DEVELOPMENT AND GOODWILL PRACTICES IN HOUSING COOPERATIVES
Buket Seçkin İNCE PARILDAR
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Real Estate Development and Management
Advisor: Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
In this study, methods and criteria used in the calculation of goodwill amounts applied in
building cooperatives have been determined and recommendations for determining the
goodwill amounts have been put forward. In this study, firstly real estate valuation, real
estate appraisal criteria and methods and basic concepts related to cooperatives are
explained. Afterwards, the concept of goodwill in building cooperatives and the existing
legal regulations and actual practices in the sector were examined and problem areas were
identified. Goodwill criteria were determined based on the results of the survey applied
to the selected building cooperatives and the on-site investigation, and basic
recommendations for rationalization of the goodwill practices were determined based on
the results of the study.
The criteria used to determine the goodwill amount and the weighting factors of these
criteria were established based on the results of the research and it is observed that there
is a relationship between the goodwill values determined based on market research and
project analysis and the satisfaction levels of the owners who acquire immovable
properties. It has been determined that there are problems in accurate determination of
goodwill criteria and the prices determined according to the weights of these criteria and
reflecting the calculated prices to the property owners in a balanced way. A calculation
method to determine the goodwill value and distribute these to the right holders in a
balanced manner in housing construction cooperatives is proposed and it was emphasized
that real estate development and management experts should make extensive analyses to
determine and announce goodwill values before the transition to individual ownership in
all collective structure and cooperative complexes. It will be possible to ensure fairness
by making sales and transfers based on the values of independent sections determined by
the goodwill application in collective structures and cooperative complexes.
June 2017, 64 pages
Keywords: Housing building cooperatives, real estate value, factors affecting value,
goodwill value and value equalization applications.
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1. GİRİŞ
Taşınmaz varlıkların uzun vadeli yatırım aracı olması ve gelir getirme özelliği, özellikle
büyük kentlerde taşınmaz varlıklarına olan talebi artırmıştır. Aynı zamanda kentleşmenin
doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan konut ihtiyacının karşılanması da zorunlu
görülmektedir. Konut projelerinin geliştirilmesi alanında; devlet, gayrimenkul geliştirme
şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve konut yapı kooperatifçiliği faaliyette
bulunmaktadır. Son yıllarda konut proje geliştirme ve üretiminde artan rekabet ve değişen
yatırımcı tercihlerine bağlı olarak kooperatiflerin önemi azalmış, kamu kurumları ve
kurumsal şirketlerin paylarında önemli artış olmuştur.
Konut yapı kooperatifleri, orta ve dar gelirli kişilerin tek başlarına ve peşin olarak
karşılayamayacakları konut ihtiyacını birim maliyetleri düşürerek ve taksitler halinde
daha kolay karşılayabilmelerini sağlamak için kurulmaktadırlar. Konut yapı
kooperatifleri kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak hareket etmektedir. Bu ilkelerin
yanı sıra konut yapı kooperatiflerinde öne çıkan en önemli özellik, üyelerini eşit
koşullarla ve minimum maliyetlerle konut sahibi yapmaktır. Eşit koşullarla olmasından
kasıt, inşaatların tamamlanması sonucu çeşitli nedenlerden dolayı oluşan değer
farklılıklarının bertaraf edilerek üyelerin rahatlıkla konutlarında yaşayabilmelerini
sağlamaktır. Bu eşitlik de konut yapı kooperatiflerinde şerefiyelerin hesaplanması ile
sağlanabilmektedir (Balaban 2006).
Birçok ülkede ortakların konut ihtiyaçlarını karşılamada konut yapı kooperatifçiliği hala
etkili olmaktadır. Aynı zamanda konut yapı kooperatifçiliği; sağlıklı, planlı kentleşme ve
yaşanabilir kentsel mekanların oluşumunda önemli yer tutmaktadır. Konut sahibi olmak
için üye (veya ortak) olunan konut yapı kooperatiflerinde, şerefiye bedeli tespiti önemli
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Büyükbaş Umut 2010). Bu çalışma da şerefiye bedeli
hesaplamada kullanılan ölçütlerin tespiti ile ölçütlerin alacağı ağırlık puanlarının tespiti
ve uygulama yaklaşımları ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı; taşınmaz
değerindeki farklılıkları yaratan, satış kabiliyetini ve satış değerini doğrudan etkileyen
faktörlerin tespiti ve özellikleri, şerefiye bedelinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler
ile değer düzeltme ölçütlerinin tespiti ve sonuç olarak şerefiye bedelinin tespitindeki
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sorunların ve uygulamaların hem teorik ilke ve esasları, hem de uygulama sonuçlarına
göre değerlendirilmesi yapılmıştır.
Gayrimenkul değerleme çalışmalarında değer üzerinde etkili olan faktörlerin çeşitlilik
gösterdiği ve kesin bir modellemenin yapılamadığı, şerefiye hesabında matematiksel
modellemenin yapıldığı, benzer gayrimenkullerin toplu değerlemesinin yapıldığı
değerleme raporlarında, değer farklılıklarına neden olan şerefiye kriterleri ve bu
kriterlerin değeri etkileme oranlarının tespitine gereksinim olduğu açıktır. Değeri
etkileyen genel kabul görmüş kriterler ve bu kriterlerin değer üzerindeki etkilerinin
arsalar, konutlar ve ticari gayrimenkullere göre farklı olabileceği gibi, gayrimenkulün
bulunduğu bölgeye göre de çeşitlilik gösterdiği bilinmektedir. Özellikle kooperatiflerde
genellikle üyelerin eşit ödemeler yaptıkları ve kura sonucu belirlenen bağımsız
bölümlerin de çoğu zaman aynı büyüklüğe ve aynı yapısal özelliklere sahip olduğu, ancak
konum, yön, bulundukları kat, plan tipi, aydınlanma durumu, nem durumu, sahip
oldukları manzara ve mahremiyet gibi farklılıklara bağlı olarak dairelerin değerlerinin
eşit olmadığı gözlenmektedir. Gayrimenkullerin bulunduğu bölgedeki arz ve talep
dengesine bağlı olmakla birlikte, zemin katta yer alan bir daire ile ara katta yer alan bir
dairenin satış hızı ve satış değeri, çoğu zaman aynı olmamakta ve üyelerin yapmış
oldukları ödemelerle sahip oldukları dairelerin eşdeğer olması için konu uzmanlarınca
serefiyelendirme çalışmasının yapılmasına ihtiyaç olmaktadır (Büyükbaş Umut 2000).
Gayrimenkul değerleme alanında toplu yapılarda değerleme uygulamaları ve özellikle
şerefiye bedellerinin tespitine yönelik sınırlı sayıda çalışmanın yapıldığı görülmektedir.
Büyükbaş Umut (2000) tarafından yapılan çalışmada; İstanbul’da üç bölgede yapılan
şerefiyelendirme çalışması kapsamında; aynı bölgede, aynı projede ya da aynı binada
benzer özelliklere sahip olan gayrimenkullerin değerleri arasındaki farklılıkları yaratan
kriterler ve bu kriterlerin değeri etkileme ağırlıkları, bölgedeki arz ve talep dengesinin
analizine uygun belirlenmiş ve her bir parsel veya dairenin şerefiyelendirilmesi puanlama
yöntemi ile saptanmıştır. Çalışmada öncelikle konut projesinin veya binanın bulunduğu
bölge içindeki konumu, havuzlu olması, sosyal tesisinin olması, açık ve kapalı otopark
alanlarının olması, kentsel hizmet alanlarına mesafesi analiz edilerek değerleme konusu
dairelerin yer aldığı konut projesi veya bina için alt veya üst satış değerleri belirlenmiş
veya konut projesi için ortalama bir satış değeri tespit edilmiştir. İkinci adımda değerleme
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konusu dairelerin sahip oldukları yön, manzara, aydınlanma durumu ve gürültü durumu
gibi özelliklerine göre tek tek şerefiye bedeli ve satış değeri belirlenmiştir. Araştırmanın
sonuçları aynı bölgedeki toplu gayrimenkuller için yapılan değerleme çalışmalarındaki
şerefiyelendirme çalışmalarının, toplumsal adaletin sağlanması yönünden uzman
kişilerce yapılması gerektiğini, şerefiyelendirme kriterlerinin ve bu kriterlerin değer
üzerinde

birbirlerine

göre

ağırlıklarının

gayrimenkullerin

fonksiyonlarına

ve

gayrimenkullerin içinde yer aldığı pazardaki arz ve talep dengesine göre farklılık
göstermesi nedeniyle söz konusu şerefiyelendirme çalışmalarının bölgesel analiz
çalışmaları sonuçlarının kullanılarak hazırlanması gerektiğini ortaya koyması yönünden
özel önem taşımaktadır. Buna ilave olarak kentsel yatırımların yoğun olduğu bölgelerde
ortaya çıkan değer artış oranları ve emlak vergisine esas değerleme çalışmalarında da
şerefiye analizine gereksinim olduğu vurgulanmış ve başlıca öneriler sıralanmıştır.
Balaban (2006) tarafından yapılan çalışmada; konut yapı kooperatiflerinde şerefiye
bedellerinin saptanması ve bu bedellerin üyelere hangi yöntemlerle veya nasıl
yansıtılacağı incelenmiştir. Araştırma sonuçlara göre konut yapı kooperatiflerinde
şerefiye bedellerinin saptanması ve üyelere yansıtılmasının, konut yapı kooperatifinin
tamamlanabilmesi ve üyelerin eşit koşullarda konut sahibi olabilmelerinde açısından
önemli olduğu görülmüştür. Kooperatiflerde şerefiye bedellerinin doğru saptanmasında
ve buna bağlı olarak üyelere dengeli yansıtılmasında, konutların tamamlanması sonucu
oluşan değerleme kriterlerinin doğru tespiti ve bu kriterlere verilecek ağırlık puanlarının
doğru seçilmesinin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Şerefiye bedellerinin analizinde,
konut yapı kooperatifi tarafından yüksek değerli dairelerden alınan şerefiye bedellerinin
düşük değerli konut sahiplerine verilmesi ile eşitlik sağlandığı, diğer iki yöntemde ise
düşük değerli konut sahiplerinden de şerefiye bedeli alınarak konut yapı kooperatifinin
daha erken tamamlanabilmesinin amaçlandığı saptanmıştır. Çalışmada hesaplanan
şerefiye bedellerinin muhasebeleştirilmesinde ilk olarak yüksek değerli daire sahipleri
borçlandırılıp düşük değerli daire sahipleri alacaklandırılmış olduğu ve daha sonra yüksek
değerli konut sahiplerinden alınacak tutarlar düşük değerli konut sahiplerine ödenerek
şerefiye hesaplarının karşılıklı olarak kapatıldığı saptanmıştır. Bu işlemlerden sonra
konut yapı kooperatifleri üyelerine konutlarının tapularını teslim ederek amacına ulaştığı
ve sonucunda da tasfiyeye girdiği belirtilmiştir.
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Bu çalışmada Ankara İlinden seçilen konut yapı kooperatiflerinde fiilen gerçekleştirilen
şerefiye çalışmaları ile anket çalışması sonuçlarına göre taşınmaz değerleri ve belirlenen
şerefiye bedellerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Anket çalışmaları sonucu ortaya
çıkan şerefiye bedelinin, kullanılan ölçütlerin ve ağırlıkların neler olduğu ve belirlenen
şerefiye bedelinden konut kullanıcılarının memnuniyet düzeyi sorgulanmıştır. Şerefiye
ölçütlerinin ve bu ölçütlerin aldıkları ağırlıklara göre belirlenen bedellerin doğru
saptanarak konut kullanıcılarına dengeli olarak yansıtılıp yansıtılmadığı irdelenmiştir.
Dengeli dağıtımın gerçekleşmediği konut yapı kooperatifinde şerefiye bedelinin
belirlenmesine yönelik öneriler ortaya konulmuştur.
Çalışmanın hazırlanmasında öncelikle taşınmaz değerlemesi, değerleme ölçütleri ve
yöntemleri ile kooperatifçilikle ilgili temel kavramlar açıklanmış ve daha sonra yapı
kooperatifçiliğinde şerefiyelendirme kavramı ve şerefiyelendirmenin yasal yönü ile
uygulama sorunları incelenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında, Ankara İlinde seçilmiş
dört yapı kooperatifinde anket çalışmaları ve mahallinde yapılan incelemeler ile şerefiye
ölçütlerinin ortaya konulması ve mevcut sorunları tespit edilmiş ve temel öneriler ortaya
konulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde konunun önemi, amacı, kapsamı ve yöntemi
açıklanmış ve ikinci taşınmaz değerleme ile ilgili temel kavramlar üzerinde durulmuş,
taşınmaz değerleme ölçütleri ve yöntemleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde,
kooperatifçilikle ilgili temel kavramlar tartışılmıştır. Dördüncü bölümde yapı
kooperatifçiliğinde şerefiyelendirme kavramı ve şerefiyelendirme konusunda mevcut
yasal düzenlemeler ve sektörde yapılan uygulamalar incelendikten sonra Ankara İlinden
seçilen dört yapı kooperatifi (Zirvegöl, Dilan, Siyasal Bahçekent ve Can Atabilge Yapı
Kooperatifleri) tarafında inşa edilen ve kullanıma açılan konut projelerinde yapılan
yüzyüze görüşme ve anket çalışmaları ile mahallinde yapılan inceleme sonuçlarına dayalı
olarak şerefiye ölçütlerine yönelik tespiti yapılmış ve şerefiye tespitinde yaşanan sorunlar
ortaya konulmuştur. Beşinci bölümde ise araştırmanın çıktıları ve mevcut uygulamaların
hatalı yanları tespit edilmiş ve mevcut uygulamaların iyileştirilebilmesi için alınması
gereken önlemler ortaya konulmuştur.
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2. KURAMSAL TEMELLER VE YÖNTEMLER
2.1 Temel Tanım ve Kavramlar
Taşınmaz mülkiyetinin konusu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda; arazi, tapu
kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne
kayıtlı

bağımsız

bölümler

olarak

tanımlanmaktadır.

Uluslararası

Değerleme

Standartlarına (2017) göre; değer, satın alınacak bir mal veya hizmet için alıcılar ve
satıcılar arasında oluşturulan fiyat ile ilgili ekonomik bir kavram olarak verilmiştir. Değer
gerçek bir veri olmayıp belirli bir değer tanımına göre belirli bir zamanda mal ve
hizmetler için ödenmesi muhtemel bir fiyatın takdirinden ibarettir. Değerin ekonomik
anlamdaki kavramı, değerlemenin yapıldığı tarihte malın sahibi veya hizmeti alan kişiye
tahakkuk eden yararlar hakkında piyasanın görüşünü yansıtmaktadır.
Değerleme, bir gayrimenkulün veya projesinin veya bağlı hak ve faydalarının belirli bir
tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri olarak tanımlandığı
(Tanrıvermiş 2017) gibi bir malın, fikrin veya hizmetin kendinden bekleneni sağlama
derecesini araştırmak, bir nesnenin kıymetini belirlemek için söz konusu nesnenin
özellikleri hakkında görüş bildirmek tanımı çerçevesinde şirketin varlık ve
yükümlülükleriyle bir bütün olarak muhasebe tekniğinden bağımsız olarak evrensel
değerleme ilkeleriyle değerlenmesini de ifade etmektedir (Tanrıvermiş 2017).
2.2 Taşınmaz Değerlemesine Etki Eden Faktörler
Taşınmaz değerlemesi, bir taşınmazın ve üzerindeki hakların değerleme günündeki olası
değerinin bağımsız, tarafsız ve objektif ölçülere göre kestirimidir. Bir başka tanıma göre
de; taşınmazların sahip oldukları özellikler bakımından ekonomik gelişmeler karşısında
topyekun analiz edilip, güncel piyasa koşullarında birim değerinin tahmin edilmesidir.
Bir taşınmazın değerinde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu unsurların
değişkenliği ve taşınmazın değerinde ne kadar etkili olduğunun saptanması taşınmaza
değer belirlemede çok önemlidir. Taşınmaz değerine etki eden faktörlere ait ağırlıkların
belirlenmesi, değerleme yönteminin en zor kısmını oluşturmaktadır. Değerleme esaslı
uygulamalarda değeri etkileyen ölçütlerin sayısı sınırlandırılamaz. Bu ölçütler bölge
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şartlarına bağlı olmakla birlikte kişiden kişiye de değişebilir. Türkiye'de değerleme
konusundaki yasal dayanaklar incelendiğinde; taşınmazın değerinde etkili olabilecek
diğer objektif unsurların da dikkate alınması gerektiği ifade edilmesine rağmen söz
konusu yasal düzenlemelerin hiçbirinde dikkate alınması gereken bu objektif unsurların
neler olacağı ve bunların değerlemede nasıl dikkate alınacağı açıklanmamaktadır. Ancak
bu ölçütlerin genelde neler olabileceği yaklaşık olarak belirlenebilmektedir (Çakır 2013).
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin 3 Ekim 2011 tarihinde yayınladığı Türkiye
Gayrimenkul Değerleme Standartları taslak metninde; taşınmaz değerine etki eden
parametreler iki grupta toplanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Birinci grupta taşınmazın değerini etkileyen genel etkenler incelenmiştir. Bu grupta yer
alan etkenler, yönetilemeyen, kontrol altına alınması zor, makro düzey olarak
tanımlanmıştır. Genel etkenler; ekonomik etkenler, piyasadan kaynaklı etkenler, devlet
politikaları, çevresel etkenler ve diğer etkenler olmak üzere beş grupta incelenmiştir.
İkinci grupta ise genel etkenlerin alt gruplarını oluşturan ve ülke ölçeğinden başlamak
üzere alt ölçeklere il, ilçe, mahalle, mevkie kadar inen değişkenler yer almaktadır. Bu
grupta incelenen değişkenler kısmen yönetilebilen, değiştirilebilen özelliktedir. İkinci
grupta ele alınan değişkenler; bölgeye konuma ait değişkenler, arsa arazilere ilişkin
değişkenler, yapısal değişkenler, gelire ilişkin değişkenler olmak üzere dört grupta
incelenmiştir.
Türkiye Gayrimenkul Değerleme Standartları’nda yer alan taşınmaz değerine etki eden
temel faktörler, bağımsız bölüm ve binalar, arsa ve araziler, ticari-sınai yapılar şeklinde
sınıflandırılarak; konut, iş yeri-ofis-dükkan, cins tahsisli bina, arsa, tarım alanı, akaryakıt
istasyonu, üretim tesisi (fabrika gibi), ticari taşınmaz (konaklama-avm-hastane-okul) gibi
alt sınıflar oluşturularak değeri etkileyen etkenler ile ilişkilendirilmiştir. Farklı kullanım
özelliklerine sahip olan taşınmazların değerlerini etkileyebilecek olumlu ve/veya olumsuz
faktörler bulunmaktadır. Gerek taşınmazların bulundukları yerleşim yeri ve konum
özellikleri, gerekse taşınmazların nitelikleri ve kullanım biçimlerine bağlı olarak değişen
söz konusu nitelikler aşağıda özet olarak sıralanmıştır (Çizelge 2.1):
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Çizelge 2.1 Taşınmazların değerlerini etkileyebilecek temel faktörler (Candaş 2012)
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Değerleme Faktörleri
Topoğrafya
Şekil (dar, geniş gibi)
Mevcut kullanılabilir alan
Alan
Manzara
Peyzaj
Rüzgar durumu
Çevre
Toprak yapısı
Vergi
Mevcut satış değeri
Alış-veriş merkezine mesafe
Rekreasyon merkezine mesafe
Oyun alanına mesafe
Okula mesafe
Dini tesislere mesafe
Kent merkezine mesafe
Sokağa ulaşım
Anayola ulaşım
Tren istasyonuna yakınlık
Denize ulaşım
Nahoş alanlara yakınlık
Sağlık tesislerine yakınlık
Gürültü
Hava kirliliği
Doğal bitki örtüsü
Su kapasitesi
Kanalizasyon
Drenaj

Arazi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Arsa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bina

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3 Taşınmaz Değerleme Yöntemleri
Türkiye’de taşınmaz değerleri farklı kişi ve kurumlarca, değişik/farklı standartlar ve
çeşitli yöntemlerle tespit edilmektedir. Bu sebeplerle taşınmazın birçok değerinden söz
edilmektedir. Vergi, sigorta-kamulaştırma-özelleştirme gibi alanlarda farklı yöntemler
kullanılarak değer tespit edilmekte ve bunun sonucunda değerler arasında farklar
meydana gelmektedir. Uluslararası Değerleme Standartlarına göre üç farklı değerleme
yöntemi bulunmaktadır. Geleneksel yöntemler olarak bilinen bu yaklaşımlar; “pazar
değerleri”, “gelir değerleri” ve “maliyet bedelleri” olup, bazen bir değerleme
çalışmasında söz konusu yöntemlerin birlikte kullanılmasına “karma değerleme
yöntemleri” adı verilmektedir (Tanrıvermiş 2017):
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Pazar Yaklaşımları: Karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve
ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar.
Genel olarak değerlenene bir taşınmaz, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin
satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir.
Gelir Yaklaşımları: Değerlenen taşınmaza ilişkin gelir ve harcama verilerini dikkate alır
ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapar. İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine
çeviren gelir (genellikle net gelir rakamı) ve tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir. Bu işlem,
hasıla veya iskonto oranı ya da her ikisini de dikkate alır. Genel olarak ikame prensibi,
belli bir risk seviyesinde en yüksek yatırım getirisini sağlayan gelir akışının en olası değer
rakamına götüreceğini ifade etmektedir.
Maliyet Yaklaşımları: Belirli bir mülkün satın alınması yerine kişinin ya o mülkün tıpatıp
aynısını veya aynı yararı sağlayacak başka bir mülkü inşa edebileceği olasılığını dikkate
alır. Gayrimenkul bağlamında, insanların zaman darlığı, çeşitli olumsuzluklar ve riskler
olmadıkça, eşdeğer arazi ve alternatif bina inşa etmek yerine benzer bir mülk için daha
fazla ödeme yapmaları normalde savunulur bir durum değildir. Uygulamada yaklaşım,
yapılacak değer tahmininde yenisinin maliyeti değerlemesi yapılan gayrimenkul için
ödenebilecek olası fiyatı aşırı ölçüde aştığı durumlarda eski ve daha az fonksiyonel
mülkler için amortismanı da içerir. Değerleme çalışmasında taşınmazların cinslerine göre
uygulanması için önerilen yöntemler aşağıda sunulmuştur (Çizelge 2.2).
Değerleme konusu taşınmazın niteliğine, değerleme amaçları, mevcut yasal düzenlemeler
ile elde edilen verilerin yeterliliği ve güvenirliğine bağlı olarak sıklıkla geleneksel
değerleme yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte kullanılması mümkün olmaktadır
(Çizelge 2.2). Önceki araştırmaların sonuçlarına göre taşınmazların özellikleri ve
kullanım biçimlerine bağlı olarak değerleme sürecinde kullanılabilecek yöntemlerin
farklılık gösterdiği ve her bir değerleme yaklaşımının uygulanması ile ortaya konulan
değer ölçütlerinin de farklılık gösterdiği bilinmektedir. Literatürde sıklıkla farklı
değerleme yöntemlerinin uygulanması neticesinde elde edilen değerleme sonuçlarının
nihai tek değere dönüştürülmesi konusunda önemli ve yoğun tartışmaların yaşandığı
görülmektedir (Tanrıvermiş 2017). Gerek şerefiye bedellerinin analizi, gerekse diğer
amaçlarla yapı değerleme sonuçlarının farklılık göstermesi nedeni ile bunların tek değer
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dönüştürülmesinde amaca en uygun bulunan yöntemin sonuçlarına itibar edilmesi, genel
olarak kabul gören bir yaklaşım biçimi olarak ortaya çıkmaktadır.
Çizelge 2.2 Taşınmazların türleri ve kullanım özelliklerine göre değerleme çalışması için
uygun olabilecek değerleme yöntemleri (Tanrıvermiş 2017)

Cins Tashihi Yapılmış
Bina

Arsa

Tarım Arazisi

Akaryakıt İstasyonu

Üretim Tesisleri (Fabrika)

Ticari Gayrimenkuller
(Konaklama - AVMSağlık-Eğitim Yapıları)

Ticari ve Endüstriyel
Yapılar

İşyeri (Ofis-RezidansDükkan)

Arsa ve Araziler

Konut

Bağımsız Bölüm ve
Binalar

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

X

X

XXX

-

-

Gelir Yöntemleri

XX

XX

XX

X

Geliştirme Analizi

XX

XX

XX

XXX

Kullanılacak Değerleme
Yöntemleri

Piyasa Değeri Yöntemleri
Maliyet Yöntemleri

XXX XXX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX

X

X

XX

Yapılan genelleme sonuçlarına göre çizelgede (X) ile gösterilen taşınmaz türlerinde, söz
konusu değerleme uzmanının inisiyatifinde olduğu ve (X) ile işaret edilen taşınmaz
türlerine göre değerleme yöntemlerinin esas veya ana yöntem olmadığı ifade
edilmektedir. Çizelgede (XX) ile gösterilen yöntemler ise, karar destek amaçlı olarak
kullanılması önerilen yöntemler olup, zorunlu değildir. Son olarak (XXX) ile işaret edilen
yöntemlerin, kullanılması zorunlu olup, taşınmaz türlerine göre uygun görülen değerleme
yöntemlerinin öncelikle tercih edilmesi gerekli görülmektedir.
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3. KONUT YAPI KOPERATİFÇİLİĞİNİN GELİŞİMİ VE KONUT ÜRETİMİ
ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1 Kooperatifçiliğin Tanımı
Kooperatifçilik Latince kökenli bir sözcük olup birlikte iş görmek ya da işbirliği
anlamında kullanılmaktadır. Kooperatifçiliğin çeşitli kaynaklarda farklı tanımları
yapılmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından kooperatifler; üyelerinin ortak
ekonomik çıkarlarını artırmak için gönüllü olarak ve sermaye faktörlerini birleştirerek
oluşturdukları ve riske birlikte katlanmayı kabullendikleri demokratik kuruluşlar olarak
tanımlamaktadır (Güney 2009).
Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) Kimlik Bildirgesinde (1995) ise kooperatif;
ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ve istekleri müşterek sahip olunan ve
demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir
araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilat olarak tanımlamaktadır.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatif, tüzel kişiliği haiz olmak üzere
ortakların belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait
ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacı
için gerçek ve kamu tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli
ortaklık olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planına göre kooperatifler; demokratik
yönetimleriyle, sorumluluk, eşitlik, adalet, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerin
kılavuzluk ettiği girişimler olarak diğer işletmelerden ayrılırlar. Kooperatifler,
etkinliklerinin merkezine insanı koyarlar. Bu nedenle, kooperatifçilik, bireylerin ve
toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemlidir, denilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sitesinde kullandığı kooperatif
tanımı ise, insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve
ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler
insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle
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karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir. Kooperatifler hem kişilerin tek başlarına
yapmaya güçlerinin yetmediği işleri bir araya gelerek yapmalarını sağlar, hem de
toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.
Yukarıda yapılan bütün tanımlardan çıkan ortak sonuçlara göre kooperatiflerin temel
özellikleri şöyle sıralanabilir:
1. Tekelciliği ortadan kaldıran işletmelerdir,
2. Tüzel kişiliğe sahip olmaları, ortak amaçlarından farklı değildir,
3. Demokratik yönetim söz konusudur. Seçimle işbasına gelen yöneticiler vardır,
4.Kooperatif işletme, ortağı durumundaki ve hizmetlerinden yararlanılan aktörlerden
bağımsız bir davranış ve çaba gösteremeyecektir,
5. Kooperatifin amacı, aynı zamanda ortakların amacıdır,
6. Kooperatifler, gönüllü kişilerce kurulan, kuruluşlardır,
7. Kooperatifler özerk bir yapıya sahiptirler,
8. Her üye eşit temsil edilmektedir ve bir oy hakkı vardır,
9. Hak ve yükümlülüklerde üyelerinin hepsi eşit haklara sahiptirler,
10. Ortaklar girişimcidir ve bu girişimden yararlanırlar,
11. Fertlerin, tek başlarına yapamayacakları ve birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri,
dayanışma suretiyle yaparlar,
12. Sermayenin daha az etkili olduğu işletmelerdir.
Yapılan bütün ekonomik ve hukuksal tanımlara bakıldığında kooperatif kavramı; kişilerin
tek başına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri, en iyi şekilde
gönüllü olarak oluşturdukları ve demokratik bir şekilde yönetecekleri ekonomik ve sosyal
ortaklık gibi bir anlam içermektedir (Seyhan 2010).
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda kooperatif türleri konusunda bir düzenleme ve
sınırlama getirilmemiştir. Ancak 1163 Sayılı Kanunun 88. maddesine istinaden Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulanan ana sözleşmelere göre uygulama
örneği bulunan kooperatifler amaçları, faaliyet konuları ile ortaklarının nitelikleri itibari
ile sınıflandırılmıştır (Özmen 2015).
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Türkiye’de kooperatifler türleri veya çalışma alanlarına göre tarımsal amaçlı
kooperatifler ve diğer kooperatifler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Diğer
kooperatifler tamamı 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabi olan kooperatiflerdir.
Konut kooperatiflerinin 1163 Sayılı Kanunun 9. maddesinde tanımlanmış olduğu açıktır.
3.2 Konut Yapı Kooperatifçiliğinin Tanımı ve Kapsamı
Kooperatifçilikle ilgili genel tanımlardan yola çıkılarak; konut ve işyeri arz sorunun
çözümünde önemli bir araç olarak değerlendirilen yapı kooperatifçiliği kavramının farklı
kaynaklardaki tanımları bu bölümde incelenmiştir. Kentbilim Terimleri Sözlüğünde toplu
konut; konut yapım ortaklığı, konut yapı kooperatifi yada konut bankaları gibi kamusal
ya da özel kuruluşlarca gerçekleştirilen ve çok sayıda ailenin barınma gereksinimini
karşılayan

büyük

çaptaki

konut

edindirme

ve

yerleştirme

girişimi

olarak

tanımlanmaktadır (Keleş 1998). Hızlı kentleşme sonucu ortaya çıkan konut arzı sorunun
çözümü olarak son yıllarda önemi artan toplu konut uygulamaları yapı kooperatifler eliyle
de yürütülebilmektedir.
Yazılı kaynaklarda yapı kooperatifleri; kooperatifin amacı olan taşınmaz mal edinmeyi
hedefleyen ve kooperatif ana sözleşmesinin belirlediği ortaklık koşullarını taşıyan ve yine
ana sözleşmenin belirlediği hak ve yükümlülükleri yüklenen gerçek kişiler ile 1163 Sayılı
Kanunun 9. maddesinde sayılan tüzel kişilerin oluşturduğu ortaklıklar (Özmen 2015)
olarak tanımlanmış olup konut veya işyeri sahibi olmak isteyenlerin bir araya gelerek
ucuz ve sağlıklı konutlar veya işyerleri yapmak için kurdukları, birim maliyetlerin
azaltılmasının sağlandığı ve ayrıca çeşitli sosyal tesislerin kurulması ve yönetilmesiyle
de ortaklara birçok kazançlar sağladığı belirtilmektedir (Seyhan 2010). Bu avantajlar yapı
kooperatifleri yoluyla konut ve işyeri ediniminin önemini ortaya koymaktadır.
Kooperatiflerin kuruluş, işleyiş, denetim ile eğitime yönelik hizmetleri ilgili
Bakanlıklarca (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) yerine getirilmektedir. Yapı kooperatiflerinde
Bakanlıklarca hazırlanan örnek (tip) ana sözleşmenin kullanıldığı gözlenmektedir. Bu
nedenle Bakanlıkça kitapçık halinde hazırlanan yapı kooperatifleri ana sözleşmesinin
kullanılması kuruluşu kolaylaştırmaktadır. Yapı kooperatiflerinin kuruluşuna Çevre ve
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Şehircilik İl Müdürlüğü, işletme kooperatifleri kuruluşuna ise Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı izin vermektedir.
Yapı kooperatifi, en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda belirtilen
tüzel kişilerce kurulur. Yapı Kooperatifleri kapsamında yer alan konut yapı kooperatifi,
toplu işyeri yapı kooperatifi, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin birbirine
dönüşmesi, amaç ve tür değiştirebilmektedir (Özmen 2015). Türkiye’de 2014 yılı
verilerine göre hizmet türlerine göre aktif kooperatifler 25 tür, aktif kooperatif sayısı
35.775 ve konut yapı kooperatifleri 13.341 adet olmuştur (Anonim 2014). 2014 yılı
verilerine göre konut yapı kooperatifleri toplam faal kooperatif içindeki oranın %37’lik
bir payla diğer 24 yapı kooperatifi türüne göre oldukça yüksek düzeyde olduğu
görülmekte olup, söz konusu oranlar konut yapı kooperatiflerine verilen önemi de
destekler nitelikte bulunmaktadır.
3.3 Konut Yapı Kooperatiflerinde Arazi Edinimi ve Proje Geliştirme Çalışmaları
Konut kooperatiflerini; üyelerinin konut gereksinimlerini bireysel yarışmanın ve kazanç
güdüsünün etkilerinden kurtararak, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile karşılamayı
amaçlayan toplumsal bir örgüt olarak tanımlamıştır (Keleş 1998). Başka bir tanımla konut
yapı kooperatifleri; kişi ve kuruluşların yardımlaşma ve dayanışma amacıyla bir araya
gelerek konut edinmek amacıyla kurdukları bir kooperatif türüdür (Güney 2009). Bu
tanımlardan yola çıkarak konut yapı kooperatiflerini diğer kooperatif türlerinden ayıran
ve kendine özgü bir tür haline getiren özelliğin, üretici ve tüketicinin aynı organizasyonda
birleşmesi ve konutun sosyal bir nitelik taşıması olduğu söylenebilir.
Konut kooperatifi kavramının, daha kapsamlı bir kavram olan yapı kooperatifi kavramı
ile karşılaştırılmaması gerekir. Konut kooperatifi yalnız konut üretme ve konut temini
faaliyeti gösterirken, daha geniş anlamda kullanılan yapı kooperatifi kavramının içinde,
amacı esnaf-zanaatkâr için çarşı kurmak veya toplu işyeri (site) yaptırmak olan
kooperatifler de yer almaktadır (Duymaz 1986).
Özet olarak konut kooperatifleri, birlikte iş görme, iş birliği ve dayanışma anlayışının
gereği olarak; insanların konut gereksinimlerini karşılamak üzere, olanaklarını kullanmak
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için kurulan bir kooperatif türü olarak tanımlanmıştır. Amacı, ortaklarının gereksinimleri
doğrultusunda faaliyet göstermek olan kooperatifler, kâr amacı gütmediklerinden,
ekonomik faaliyetlerde sosyal içerikli kuruluş niteliğindedirler. Bu özellikleri sonucu, dar
ve orta gelirli kitlelerin konut sahibi olmaları için kooperatifleşmeleri devlet tarafından
özendirilmiş ve krediler yoluyla desteklenmiştir. Böylece, özel girişimcilerin
karşılayamadığı konut gereksinimi, kooperatifler tarafından karşılanmasına çalışılmıştır.
Bu çerçevede kooperatiflerin üretecekleri konutların kredi ile desteklenebilmesi için çok
sayıda konutun daha kısa zamanda üretilmesi, maliyet unsurlarında (arsa, yapı
malzemeleri, plan proje hizmetleri gibi) rasyonellik sağlanması ve sonuç olarak asgari
maliyetlerle üretim yapılarak alım gücü düşük, dar ve orta gelirli kitlelerin konut sahibi
olmaları amaçlanmıştır (Seyhan 2010). Bu uygulamalar konut arzına yönelik geliştirilen
politika araçları olup ülkeler farklı konut politikaları geliştirmekte ve uygulamaktadır.
Sosyal konut politikası uygulayan ülkelerde ana amaç, dar gelirliler, yaşlılar, öğrenciler,
göçmenler ve tarım işçileri gibi serbest konut piyasasında konut edinmeleri birçok
nedenlerle güç olanların konut gereksinmelerini karşılamaktır. Sosyal konut politikası
uygulayan ülkeler bu amacı gerçekleştirmek için kamu, sistemli ve tutarlı bir hukuksal,
ekonomik, kurumsal çerçeve yaratmıştır (Seyhan 2010).
Konut kooperatiflerinin; inşaat süresince oynadıkları roller bakımından (A), yapılan veya
yaptırılan konutların sahipliği yönünden (B) ve kooperatiflerce yapılan binaların
mülkiyeti konusundaki tutumları yönünden konut kooperatifleri (C) kendi içinde
sınıflandırılması ile aşağıda gösterilmiştir (Keleş 1982).
A. İnşaat Sürecinde Roller Bakımından Konut Kooperatifleri:
1. Tasarruf sandıkları niteliğinde olanlar; bunlar üyelerinin küçük tasarruflarını toplar ve
daha sonra üyelerine yapı kredisi olarak dağıtırlar,
2. Kendileri veya başkaları tarafından üyelerine konut yaptıranlar,
3.Yapılmış bulunan konutların bakım ve yönetimini üstlenenler.

B. Yapılan veya Yaptırılan Konutların Sahipleri Bakımından Konut Kooperatifleri:
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1. Yapılan kooperatiflerin sahipliğinin üyelerine aktaranlar. Bu tür kooperatiflerin ömrü,
konut sahipliğinin üyelere aktarılmasıyla sınırlıdır,
2. Konutların sahipliğini kooperatiflerin tüzel kişiliğinin elinde saklı tutup, ortaklara
ayrıcalıklı bir kiracı işlemi yapanlar.
C. Konut kooperatifçiliğinde ortaklar, mutlaka yapılan konutların mülkiyetini üzerlerine
almazlar. Bazen konutun kirayla kullanma hakkını elde ederler. Kooperatiflerce yapılan
binaların mülkiyeti konusundaki tutumları yönünden konut kooperatifleri;
1.Yapılan konutların mülkiyetini devreden kooperatifler; devretme işlemi, genel olarak
ortakların ipotek kredisinden doğan borçları ödendikten sonra yapılmakta ve böylece
kooperatifin ömrü de son bulmaktadır,
2. Yapılan konutların mülkiyeti, ortaklara devredilmeyip kooperatifte kalmaktadır. Bu
durumda ortaklar, kendilerine ayrıcalık tanınmış kiracı durumundadırlar. Ancak,
oturdukları konutu terk etmeye zorlanmazlar. Diğer taraftan, konutu mirasçılarına
devretme hakkına sahiptirler,
3. Bu grupta ise ortaklar ne konut sahibi ne de ayrıcalıklı kiracı durumundadırlar. Ortaklar
herhangi bir kiracı durumunda olup ancak konutların yönetimine katılanlar şeklinde üç
gruba ayrılmaktadır (Mülayim 2013).
Dünyada uygulamada en başarılı konut kooperatiflerinin, yapılan konutların mülkiyetini
devretmeyen ve aynı zamanda, bizzat konut üretebilecek olanak ve örgüte sahip
kooperatifler olduğunu göstermektedir. Tasarruf, inşaat, bakım ve yönetim gibi çeşitli
faaliyetlerin aynı örgüt içinde toplandığı İskandinav ülkeleri ve İsrail’deki konut
kooperatifleri, bu bakımdan en başarılı örneklerdir (Mülayim 2013).
Türkiye’de ise konut kooperatif uygulamaları genel olarak üyelerine konut yapan veya
yaptıran ve yapılan konutların mülkiyetini ortaklara devretme esasına dayanmaktadır. Bu
esastan hareketle konut kooperatiflerinin kurulma ve işletilme amaçlarına da
bakıldığında; hedef bireysel yatırımcıyı veya kooperatif ortağını maliyetine konut sahibi
yapmaktır. Dolayısıyla tasarruflarının tutarı müstakil bir konuta sahip olmaya yeterli
olmayanlara, parça parça küçük tasarruflarla tamamlanabilecek, belli bir periyotta konuta
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sahip olma imkanı veren konut kooperatifleri gayrimenkul yatırımı için bir araç olarak
düşünülebilir.
1163 Sayılı Kanuna göre kurulan kooperatif birlikleri veya kooperatifler merkez birlikleri
de anılan Kanun uyarınca kooperatif olarak değerlendirildiğinden söz konusu arsa ve
arazilerin tapusunun veya yapı ruhsatlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya
kooperatif birlikleri ya da kooperatifler merkez birlikleri adına olması halinde de bahse
konu yapı kooperatifleri, kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir.
2006 yılının sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının
(k) bendinde yazılı şartları sağlayamayan yapı kooperatiflerinin muafiyeti, 1/1/2006 tarihi
itibarıyla sona ermiş sayılmıştır. Dolayısıyla, bu tarihten önce kurulan yapı kooperatifleri,
31/12/2006 tarihine kadar yukarıda belirtilen muafiyet şartlarını yerine getirmiş olmaları
şartıyla kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Bu ve benzeri konut politikaları dar
gelirlinin konut edinme maliyetlerini düşürmüş ve konut arzını artırmıştır.
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4. ŞEREFİYE BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER VE UYGULAMA
OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şerefiye, bir tür değerlemeyi ifade etmekte olup uygulamada birçok farklı anlamda
kullanılmasına karşın ortak bir ifade ile yeni bir oluşum sonucu ortaya çıkan birleşme ve
tamamlanma değeri olarak tanımlanabilir (Güney 2009). Şerefiye; ekonomi, muhasebe,
konut yapı kooperatifçiliği alanları ve belediye gelirleri kanununda farklı şekilde
tanımlanmıştır. Ekonomik açıdan şerefiye, bir işletmeye normal karından daha fazlasını
kazandırabilecek maddi olmayan faktörler (Güney 2009) olarak tanımlanmıştır.
Uluslararası Değerleme Standartlarında şerefiye kavramı; tek tek tanımlanması ve ayrı
ayrı kabul edilme olanağı olmayan varlıklardan doğan gelecekteki ekonomik fayda olarak
tanımlanmaktadır. Buna ilave olarak kişisel şerefiye ve devredilebilir şerefiye olarak
farklı tanımların yapıldığı görülmektedir.
Kişisel şerefiye; özel nitelikli ticari mülklerin satılmasıyla işin mevcut işletmecisine
özellikle bağlı vergi, amortisman politikası, borç alma maliyetleri ve işe yatırılan sermaye
gibi diğer finansal faktörler ile birlikte tükenecek olan pazar beklentilerinin üstündeki
karın değeridir.
Devredilebilir şerefiye; ekonomik fayda sağlayan mülke has isim ve itibar, müşteri
sürekliliği, konum, ürünler ve benzeri faktörler sonucu ortaya çıkan maddi olmayan
varlıktır. Özel kullanım amaçlı ticari mülklere ait olup, satışla birlikte mülkün yeni
sahibine geçecektir. Maddi olmayan değer genelde Şerefiye denilen ayrıştırılmamış
varlıklarda da görülür. Şerefiye değeri, bu bağlamda ele alındığında muhasebe anlamında
ele alınan şerefiye değeri ile birbirine benzer konumdadır ve her ikisi de tüm diğer
varlıklar hesaba katıldıktan sonra kalan kalıntı değeri olarak tanımlanmaktadır.
Muhasebe açısından şerefiye tanımı; bir işletme devralınırken katlanılan maliyet (elde
etme maliyeti) ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle (tespit edilemezse net defter değeri)
hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu fark olarak
tanımlanmaktadır.
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213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda şerefiyenin tanımı yapılmamıştır. Ancak bir varlığın
yeniden değerlendirilmesinde enflasyon düzeltmesinin nasıl yapılacağına değinilmiştir.
Şerefiye, 1981 yılında 2464 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan, 5237 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nda “değerlenme resmi” olarak adlandırılmıştır. Kamu tüzel kişilerinin
gerçekleştirdikleri bayındırlık, altyapı hizmetleri ve imar uygulamalarından dolayı
taşınmaz değerinde meydana gelen bir tür değer artış vergisi olarak tanımlanmaktadır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile şerefiye uygulamasına son verilmiştir. Kanunda
yer alan harcamalara katılma payı ile şerefiye birbirine benzemektedir. Ancak
harcamalara katılım payı değer artışını vergilendirmek gibi sosyal bir amaçla değil,
öngörülen harcamayı finanse edebilmek için alınmaktadır. Şu anda belediye gelirleri
arasında şerefiye geliri bulunmamaktadır. Kanunun sadece saydığı üç gider (yol,
kanalizasyon ve su tesisi harcamaları) için yapılan harcamaların tamamının hizmetten
yararlananlardan tahsil edileceğini belirtilmektedir (Nebi 2008).
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 23. maddesi; “Ortaklar bu kanunun kabul ettiği
esaslar dahilinde hak ve yükümlülüklerde eşittirler” hükmü amirdir. Yasal düzenlemeye
göre ortakların hak ve yükümlülüklerde eşit olması gerekirken, aynı miktarda ödeme
yaparak, aynı büyüklükte konut sahibi olan ortakların, taşınmazın yeri, yapı durumu ve
diğer özellikleri nedeni ile yükümlülüklerde eşit olduğu halde hakta eşit olması mümkün
olmamaktadır. Şerefiye, bu eşitliği sağlamak amacıyla yapılan ve mevcut yapı
kooperatifleri mevzuatına göre (ana sözleşme) zorunlu olan bir işlemdir (Güney 2009).
Konut yapı kooperatifçiliğinde; konutların dağıtımından yani yer belirlenmesinden önce
konutların birbiriyle karşılaştırılması yoluyla bulunacak değer farklılıklarına uygulamada
şerefiye denilmektedir. Uygulamada şerefiye sözlüğü kullanılmakla birlikte 1163 Sayılı
Kanunda

ve

ana

sözleşmede

“şerefiye”

sözcüğü

kullanılmamaktadır.

Yapı

kooperatiflerinde konutların dağıtımından önce kooperatif ana sözleşmesinin 61.
maddesine göre kıymet takdiri (şerefiye) olarak adlandırılan taşınmazın yeri, yapı durumu
ve diğer özellikleri dikkate alınarak bir komisyon tarafından yapılan çalışmaların
kesinleşmesi gerekmektedir.
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Kooperatif ana sözleşmesine göre şerefiye tespitinde üç husus dikkate alınarak
yapılmaktadır. Bunlar; konutun site içerindeki yeri, konutun yapı durumu ve konutun
diğer özellikleri olarak ele alınmaktadır.
Kooperatif ana sözleşmesine göre kıymet takdirini (şerefiye) yapmak üzere yönetim
kurulu kararı ile en az üç kişilik teknik heyetin oluşturulması gerekir. Uygulamada teknik
heyetin genel kurulca görevlendirildiği ve komisyon üye sayısının üç kişiden fazla olduğu
görülmektedir. Bu husus ana sözleşmeye aykırılık teşkil etmemektedir. Teknik kurul
tarafından hazırlanan şerefiye raporunun ortaklara gönderilmesi zorunludur. Şerefiye
raporu ile yerleşim planının noter onaylı olması ve taahhütlü olarak ortaklara tebliğ edilip
15 gün beklendikten sonra kuranın noter huzurunda çekilmesi gerekir. Şerefiyenin
tutarını belirleme yetkisi teknik kurula ve ödeme takvimini belirleme yetkisi genel kurula
ait bulunmaktadır (Özmen 2015).
Şerefiye paylarının tespiti; sadece bağımsız bölümler ve birimlerin birbirlerine göre
değerlerinin karşılaştırılması değil, yapı genel ve birim maliyetlerinin belirlenmesi,
mülkiyet ve ortaklık haklarının, imar mevzuatına göre yapı büyüklüğünü esas alan
maliyet artışlarının belli temel yöntemlere ve eşitlik ölçülerine göre ortaya konmasını da
gerekli kılmaktadır (Anonim 2015).
4.1 Konut Yapı Kooperatiflerinde Şerefiye Belirleme Yöntemleri
Şerefiye değerinin belirlenmesinde ortak bir ölçü bulunmamakla birlikte, şerefiyenin hak
ve yükümlülüklerde eşitliği sağlama aracı olduğu ve ayrıca kooperatiflerin de ekonomik
ve sosyal bir kurum olduğu dikkate alınarak şerefiye değerinin tespiti zorunlu olmaktadır.
Şerefiye uygulamasında yaygın biçimde kullanılan üç farklı yöntemin uygulandığı
görülmektedir. Bu yöntemler; aritmetik ortalama yöntemi, en düşük puanlı daire yöntemi
ve en düşük puan yöntemi olarak sıralanmıştır. Belirtilen üç yöntemin uygulama esasları
hemen hemen aynı olmakla birlikte, işleyişi ve uygulama için gerekli olan işlem
basamakları aşağıda kısaca açıklanmıştır:
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4.1.1 Aritmetik ortalama yöntemi
Aritmetik ortalama yönteminde, ortalamanın üzerindeki konut sahiplerinin para ödemesi
ve ortalamanın altındaki konut sahiplerinin para alması esastır. Konutlara çeşitli ölçütlere
göre şerefiye puanları (Pt) verilir. Konutların şerefiye puanlarının aritmetik ortalaması
(Po) bulunur. Bu işlem aşağıda verilen eşitlik ile ifade edilmektedir:
Pf = Pt - Po

(e.1)

Burada; Pt: konutun şerefiye puanı ve Po : konutların şerefiye puanlarının aritmetik
ortalamasını göstermektedir. Eşitlik e.1’deki Pf değeri, konutun şerefiye puanından (Pt),
aritmetik ortalaması alınan şerefiye puanının (Po) çıkarılması yoluyla bulunan puandır.
Konutun şerefiye puanı (Pt), ortalama puandan (Po) büyük olan konutlar için, konutun Pf
değeri (+) çıkacaktır. Konutun şerefiye puanı (Pt), ortalama puandan (Po) küçük olan
konutlar için Pf değeri (-) çıkacaktır. Ödenen ve alınan şerefiye bedelleri birbirini
dengeleyecek ve toplamı sıfır olacaktır. Buna göre aşağıda verilen eşitlik yazılabilir:
MŞ= Pf x m

(e.2)

Burada; MŞ: konutun ödeyeceği şerefiye bedeli (TL) ve m: 1 puanın TL karşılığını
göstermektedir. Eşitlik e.2’deki m değeri 1 puanın TL karşılığı (en yüksek bedel ödenen
dairenin puanından en düşük bedel ödenen dairenin puanı çıkarılır ve bedel farkları bu
puan farkına bölünerek bulunur) olmaktadır. Konut sahibinin ödeyeceği şerefiye bedeli
(MŞ), m değeri ile Pf değerinin çarpımı sonucu çıkan tutardır. Esasen her iki eşitlik de
aynı esastan hareketle konutlarda şerefiye bedellerinin tespitine olanak vermekte ve bu
yolla aynı anataşınmazın farklı kat ve yönlerdeki bağımsız bölümlerinin değerlerinin adil
olarak ortaya konulmasına olanak vereceği açıktır.
4.1.2 En düşük puanlı daire yöntemi
Bu yöntemde ise, en düşük puanlı konut dışındaki tüm konut sahiplerinin şerefiye
puanları (Pt) ile orantılı miktarda şerefiye bedeli ödemesi ve toplanan bedellerin
kooperatifin amaçlarına uygun biçimde harcanması esas alınmaktadır. İlk olarak yönetim
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kurulu tarafından, yapılacak toplam harcama tutarı tespit edilir. En düşük puanlı konut
sahibinden herhangi bir şerefiye bedeli alınmaz. Diğer konutların şerefiye puanlarından
(Pt), en düşük puan (Ptmin.) çıkarılır ve bulunan fark oranında diğer konut sahipleri
şerefiye bedeli öderler. Bu amaçla aşağıda verilen eşitlik yazılabilir:
Mş= (Pt – Ptmin) x m

(e.3)

Burada; MŞ: konutun ödeyeceği şerefiye bedeli (TL), Pt: konutun şerefiye puanı ve Ptmin:
en düşük şerefiye puanını ve m: birim puan için ödenmesi gereken ve kooperatifçe
belirlenecek olan parasal tutarını (TL) göstermektedir. Konutun ödeyeceği şerefiye bedeli
eşitlik e.3’te; konutun şerefiye puanından (Pt), en düşük şerefiye puanı farkı alınarak
(Ptmin), birim puan için ödenmesi gereken ve kooperatif tarafından belirlenecek olan
parasal miktarın çarpılmasıyla (m) şerefiye bedeli elde edilmektedir.
4.1.3 En düşük puan yöntemi
Bu yöntem uygulanış açısından en düşük puanlı daire yöntemi ile aynıdır. Ancak bu
yöntemde en düşük puanlı konut sahibinden de şerefiye bedeli alınır. İlk olarak asgari
şerefiye puanına (Ptmin) karar verilir. Daha sonra en düşük puanlı daire yöntemin de
olduğu gibi bu puanın üzerindeki konutların fark puanları hesaplanarak kooperatifçe
takdir edilecek (m) birim parasal tutar ile çarpılır ve bu yolla her konut sahibinin
ödeyeceği şerefiye bedeli tespit edilir.
4.2 Konut Yapı Kooperatiflerinde Şerefiye Bedeli Belirleme Kriterleri
Şerefiye uygulamasında öngörülen amaç; eşit koşullarda inşaat maliyetine katılan
üyelerin, inşaatın tamamlanması sonucu çeşitli nedenlerle ortaya çıkan değer
farklılıklarını da eşit koşullarda bertaraf ederek haksız gelir kazancı veya gider kaybını
ortadan kaldırmaktadır (Güney 2009).
Şerefiye ölçütlerin belirlenmesinde; taşınmazın coğrafi konumu, taşınmazın ve yakın
çevresindeki alanın mevcut arazi kullanım kararları, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında taşınmazın yapılaşma koşulu ve yakın çevresinin plan kararları, vaziyet planında
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konutların site içerindeki konumları ve yapı yaklaşma mesafeleri, site içerisinde yer alan
sosyal donatıların (yeşil alan, spor salonu, havuz gibi) konumu, site içerisindeki ulaşım
ve otopark durumu, konutların görüş ve manzarası, konutun güneş alma ve aydınlanma
durumu, konutların büyüklüğü, konutların güvenlik durumu, istinat duvarı gereksinimivarlığı gibi ölçütler önem taşımaktadır.
4.3 Konut Yapı Kooperatiflerinde Şerefiye Uygulamaları
Taşınmaz değerlemede şerefiye; aynı projede, aynı parselde ya da aynı binada yer alan
bağımsız bölümlerin fiziksel, doğal, işlevsel olarak ortaya çıkan değer farklılığıdır.
Kullanıcıların genel talepleri ve arz değerlendirildiğinde aynı projede, aynı parselde ya
da aynı binada yer alan gayrimenkullerin iç mekân düzenlemesi ve büyüklükleri aynı bile
olsa değerleri eşit olmamaktadır.
Türkiye’de şerefiyelendirme çalışmaları herhangi bir matematiksel modele veya yönteme
bağlanmamıştır. Ancak sektörde yapılmış olan uygulamalar incelendiğinde şerefiye
değerlerinin veya katsayılarının hesaplanmasında gayrimenkullere ilişkin kullanıcı
tercihleri, ihtiyaçlar ve arz değerlendirilerek değer üzerinde etkili olabilecek parametreler
seçildikten sonra farklı ölçülerde değer eğilimlerinin belirlenmesi ve bu eğilimlerin
matematiksel olarak ifade edilebilmesi için genel olarak puanlama yöntemi
kullanılmaktadır (Büyükbaş Umut 2010). Konut yapı kooperatiflerinde uygulanan
şerefiye uygulamaları örneklem olarak seçilen yapı kooperatifleri özelinde çok katlı ve
az katlı (dubleks/tripleks gibi) olarak incelenmiştir.
Her bir şerefiyelendirme ölçütlerinin, konutun değerine hangi oranda etki edeceği
konusunun tespiti için aynı nitelikteki yapı kooperatiflerinde anket çalışması yapılmıştır.
Her bir ölçütlerin değer üzerindeki etkisi aynı ağırlıkta olmamaktadır. Bu nedenle
ölçütlerin değer üzerindeki etkisinin hesaplanması çalışması önemli bir evreyi
oluşturmaktadır. Anket çalışmalarında her bir konut için kullanılan ölçütlere göre ödenen
şerefiye değerinin uygun (dengeli) dağılım gösterip göstermediği irdelenerek, anormal
bir sapma gösteriyorsa, söz konusu konutun özellikleri tekrar gözden geçirilmiş ve
ölçütler ile ağırlıkları irdelenmiştir.
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Anket çalışmaları, kentin gelişim akslarında yer alan konut yapı kooperatifleri seçilip altı
konut yapı kooperatifinde site yönetimine verilerek ve/veya elden dağıtılarak yapılmıştır.
Bununla birlikte Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman bölgesi, Serenköy yapı
kooperatifinde yapılan anketlerde konutun ikinci sahibi oldukları için şerefiye bedelinin
ödenmediği, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yaşamkent Semti’ndeki Besa Karina Sitesinde
yapılan anketlerde konut sahipliliğini satış ofisinden sağladıkları için şerefiye bedeli
ödenmediği bildirilmiştir. Belirtilen nedenle her iki yapı kooperatifinde de yapılan
anketlerin çalışmada kullanılması söz konusu olamamıştır.
Çalışma kapsamında anket föyleri çok katlı yapı kooperatifleri ve dubleks/tripleks yapı
kooperatiflerinde farklı sorular oluşturularak hazırlanmıştır (Ek 1 ve Ek 2). Seçilmiş
konut alanlarında yüzyüze görüşme ve anket yöntemi ile toplanan verilerin analizi
yoluyla şerefiye bedelinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerin tespiti ile konut
maliklerince söz konusu ölçütlere verilen önemin derecesi tespit edilmiştir. Görüşülen
konut maliklerine göre konutların değerlerini etkileyebilecek faktörlerin tespitinden
sonraki aşamada her bir değer parametresine yönelik soruların cevaplarının 1 ile 10
arasında değişen puanların verilmesi istenmiştir (puanlama çalışmasında; çok iyi:10-9,
iyi:8-7, normal:6-5, kötü:4-3, çok kötü:2-1). Aynı zamanda ödedikleri şerefiye bedelleri
sorularak paydaşların memnuniyeti sorgulanmıştır. Konut maliklerinin görüş ve
değerlendirme sonuçlarına göre konutun sahip olması gereken toplam puan tespit
edilmiştir. Seçilmiş yapı kooperatifi konut alanında mevcut olan bütün bağımsız
bölümlerin puanları tek tek toplanarak, piyasa araştırması ve malik görüşlerine dayalı
olarak belirlenen değer parametrelerine ilişkin ağırlıklı değer düzeltme oranları veya
katsayıları elde edilmiştir. Esasen katılımcı bir yaklaşım ile farklı kullanıcı tercih ve
ihtiyaçlarına göre konut değerinin tespitinde etkili olabilecek parametreler ile söz konusu
parametrelerin ağırlık puanları ortaya konulmuştur.
Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi, 689 ada ve 16 nolu parselde 2007 yılında şerefiye
tespiti yapılmıştır. Yapı kooperatifinde farklı parsel ve oturum alanlarına sahip 20
konutun olduğu görülmüştür. İncelenen parselin yüzölçümü 16.819 m2 olup, parsel içinde
konutlar ile ortak kullanım alanlarından olan havuz, yeşil alan ve sosyal tesisin inşa
edilmiş olduğu belirlenmiştir. Anket çalışması yapılan (Zirvegöl) kooperatifin konumu
ve proje alanın çevresinin görünü aşağıda verilmiştir (Şekil 4.1).
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Şekil 4.1 Zirvegöl Yapı Kooperatifi Konumu
İncelenen kooperatifin kuzeyinde Ankara Güney Çevreyolu, güneyi ve güney
doğusundan ise Haymana yolu geçmekte ve güney batısında ise Mogan Gölü yer
almaaktadır. Arazi kullanım kararları (Zirvegöl) (Şekil 4.2) açısından bakıldığında,
kooperatifin yakın çevresinde farklı kooperatif yapılaşmalarının mevcut olduğu
görülmektedir. İncelenen konut alanının bulunduğu yerleşim yerinin hızlı gelişme
eğiliminde olduğu ve hızla konut yapılarının inşa edildiği gözlenmiştir.

Şekil 4.2 Zirvegöl Yapı Kooperatifi Arazi Kullanımı
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Konut alanına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planına (Şekil 4.4) göre kooperatif
mülkiyetindeki parselin inşaat emsalinin (E) 0,20 ve yapı yüksekliğinin (hmax) ise 6,50 m
olarak belirlenmiştir. Çevredeki konut alanlarda aynı yapılaşma koşullarına sahiptir.

Şekil 4.3 Zirvegöl Yapı Kooperatifi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
İncelenen konut yapı kooperatifinde anket yapılan konutlar numaralandırılmış (Şekil.4.4)
olup, araştırma alanında sınırlı sayıda konutun olduğu ve yönetiminin de nispeten kolay
olduğu açıktır.

Şekil 4.4 Zirvegöl Yapı Kooperatifi Anket Numaratajları (Görüntü Tarihi: 9/21/2017)
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İncelenen kooperatif tarafından inşa edilen konut yapılarının şerefiye bedellerinin tespiti
için Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda görevlendirilen teknik heyetin şerefiye
tespitine yönelik olarak kullanıldığı ölçütler; (i) binanın konumu, (ii) bahçe büyüklüğü,
(iii) binanın görüş ve manzara durumu, (iv) binanın yönü, güneş alma, aydınlanma
durumu, (v) sosyal tesislere yakınlık durumu, (vi) ulaşım durumu, (vii) binanın güvenlik
durumu olarak tespit edilerek puanlama yapılmış ve genel gözlem ve kişisel kanaatte
dayalı olarak bedel tespitinin yapılmış olduğu saptanmıştır.
Anket çalışmasının dökümü ve analizi yapılarak hem değeri etkileyen faktörlerin tespiti
yapılmış, hem de söz konusu faktörlerin ağırlık puanı ve etki yönü tespit edilmiştir
(Çizelge 4.1). 2007’de yapılan şerefiye bedelleri ayrıca güncellenerek anket dökümünde
verilmiştir. Anket soruları ile şerefiye bedelinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerin
uygunluğu, konut kullanıcıları tarafından değerlendirmiştir. Maliklerin ödedikleri
şerefiye bedelleri ile söz konusu puanlar karşılaştırılarak yorum yapılması mümkün
olmuştur. Anket çalışmasında; edilen konut sahiplerinin ödedikleri şerefiye bedelleri ile
her konutun toplam şerefiye puanları karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda bazı konutların
şerefiye puanlarına bakıldığında düşük olmasına karşın diğer kullanıcılar ile biraz yüksek
olan şerefiye puanlarına göre aynı oranda şerefiye bedelleri ödemiş olduğu
görülmektedir. Ödenmiş şerefiye bedelleri karşılaştırılarak uygulamada yapılan
değerlendirmelerin adil-eşit olması durumu irdelenmiştir.
Kooperatif tarafından inşa edilen ve ferdi mülkiyete geçirilecek olan konut alanında
yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre konut değeri ve özellikle şerefiye bedelinin
belirlenmesinde kullanılabilecek ölçütlerin, farklı sosyo-ekonomik gruplarda yer alan
malik ve kullanıcılara göre farklı ağırlıklara sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu da
aslında şerefiye tespitlerinde kullanılan ölçütlerin her kullanıcının ihtiyaç ve tutumlarına
göre şekillenmesi nedeniyle belirlenen ağırlıkların başka bölge için kullanılmayacağını
ortaya koyması bakımından öne çıkmaktadır. Her bir konut için kullanılan ölçütlere göre
ödenen şerefiye değerinin uygun (dengeli) dağılım göstermediği için şerefiye bedeli
hesaplaması, bu çalışma kapsamında tekrar değerlendirilmiştir. İnceleme sonuçlarına
göre şerefiye bedelinin tespiti ve ortaklar tarafından kabul edilebilirliğinin sadece teknik
ve ekonomik bir işlem olarak görülmemesi, aynı zamanda sosyal yönü de olan bir çalışma
olarak ele alınması gerektiği açıkça dikkati çekmektedir.
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Saha çalışması aşamasında ikinci proje olarak Ankara ili Çankaya ilçesinde, 44609 ada
ve 1 nolu parselde üzerinde faaliyette bulunan Dilan Yapı Kooperatifi olup, kooperatifin
projesinde de 2014 yılında şerefiye tespitinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Yapı
kooperatifinde 90 m2 taban alanı, 258 m2 kullanım alanına sahip 27 adet konutun mevcut
olduğu görülmektedir. Her konutun kendine ait otoparkı bulunmaktadır. Ayrıca 62 araçlık
ortak otopark yeri ve jeneratör bulunmaktadır. Alan çalışması kapsamında incelenen
kooperatifin (Dilan) konumu aşağıda gösterilmiştir (Şekil 4.5). Kooperatifin kuzeyinden
Eskişehir Yolu ve batısından Ankara Batı Çevreyolu geçmekte, güneyinde de Alacaatlı
Köyü bulunmaktadır.
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Binanızın yön, güneş alma
ve aydınlanma durumunu
değerlendiriniz

Binanızın sosyal tesisler
(Havuz, market, oyun
alanları vb.) açısından
değerlendiriniz

Binanızın ve diğer binaların
site içi ve dışı kullanımı
açısından değerlendiriniz

Binanızın güvenlik
durumunu (bahçe duvarıı
telçit vb.) değerlendiriniz

KONUTUN TOPLAM
PUANI

9,00
8,00
5,00
5,00
5,00
8,00
8,00
5,00
5,00
5,00
8,00
9,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,00

9,00
7,00
7,00
5,00
5,00
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,00

7,00
7,00
7,00
7,00
5,00
5,00
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
7,00
5,00
5,00
5,00
7,00
7,00
5,00
7,00
5,00
5,00
5,00
7,00
5,00
7,00
9,00
5,00
5,00
7,00

7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,00
5,00

7,00
5,00
7,00
7,00
5,00
5,00
7,00
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,00
7,00

53,00
45,00
46,00
40,00
36,00
43,00
49,00
40,00
36,00
38,00
39,00
40,00
36,00
37,00
36,00
38,00
40,00
36,00
40,00
47,00

TOPLAM

133,00

122,00

112,00

110,00

118,00

106,00

114,00

815,00
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16.000
6.000
7.000
5.000
7.000
9.000
7.000
8.000
8.000
7.000
10.000
8.000
11.000
11.000
11.000
10.000
5.000
11.000
11.000
8.000

29.067
10.900
12.717
9.084
12.717
16.350
12.717
14.534
14.534
12.717
18.167
14.534
19.984
19.984
19.984
18.167
9.084
19.984
19.984
14.534

ÖDENEN ŞEREFİYE
BEDELİ MEMNUNİYET
DURUMU

Binanızı görüş ve manzara
açısından değerlendiriniz

9,00
8,00
8,00
6,00
6,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00

ÖDENEN ŞEREFİYE
BEDELİ (TL) 2015

Binanızın bahçe
büyüklüğünden memnun
musunuz?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÖDENEN ŞEREFİYE
BEDELİ (TL) 2007

Binanızı konumu açısından
(ara parsel, köşe başı vb.)
değerlendiriniz
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ANKET SIRA NO

Çizelge 4.1 Zirvegöl Yapı Kooperatifi Anket Sonuçları Özeti

MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN

% 45 MEMNUN
% 55 MEMNUN DEĞİL

KONUM BAHÇE
BÜYÜKLÜĞÜ
GÖRÜŞ MANZARA
YÖN GÜNEŞ ALMA
SOSYAL
DONATILAR
ULAŞIM GÜVENLİK

Şekil 4.5 Dilan Yapı Kooperatifi Konumu
Arazi kullanım kararları (Şekil 4.6) açısından ele alındığında kooperatifin (Dilan) yakın
çevresinde farklı kooperatif yapıları ile park, spor alanı ve rekreasyon alanlarının mevcut
olduğu dikkati çekmektedir.

Şekil 4.6 Dilan Yapı Kooperatifi Arazi Kullanımı
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1/1000 uygulama imar planına (Şekil 4.7) göre kooperatifin (Dilan) bulunduğu adada
Emsal (e) =0,55, inşaat alanı=5.500m2, hmax=serbest olarak belirlenmiştir. Çevresinde ise
farklı yapılaşma koşullarına sahip konut adalarının olduğu görülmektedir.

Şekil 4.7 Dilan Yapı Kooperatifi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Dilan Yapı Kooperatifi sahası içindeki konut maliklerine uygulanan anketlerin
numaralandırılması aşağıdaki gibi yapılmıştır (Şekil 4.8).

Şekil 4.8 Dilan Yapı Kooperatifi Anket Numaratajları (Görüntü Tarihi: 9/21/2017)
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Kooperatifte (Dilan) yapılan anket çalışmalarında, şerefiye bedeli belirlemede kullanılan
ölçütler; (i) binanın konumu, (ii) binanın görüş ve manzara durumu ve (iii) binanın yönü,
güneş alma ve aydınlanma durumu olarak belirlenmiştir. Kooperatif alanında yapılan
anket çalışmasının dökümü ile aşağıdaki şerefiye puanları tespit edilmiştir (Çizelge 4.2).
Anket soruları ile şerefiye bedelinin belirlenmesinde kabul görmüş ölçütler
doğrultusunda konut kullanıcıları tarafından belirtilen bütün hususlar değerlendirilmiştir.
Ödedikleri şerefiye bedelleri ile bu puan karşılaştırılarak yorumlar yapılmıştır.
Anket sonuçlarına göre, konut sahiplerinin ödedikleri şerefiye bedelleri ile her konutun
toplam şerefiye puanları karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda, her bir konut için
kullanılan ölçütlere göre ödenen şerefiye değerinin uygun (dengeli) dağılım gösterdiği
sonucu yorumlanarak şerefiye hesaplaması uygun ve dengeli dağıtıldığı sonucuna
ulaşılmıştır. Görüşülen maliklerin % 65’i şerefiye uygulamasından memnun ve % 35’i
ise memnun olmadığını beyan etmiştir. Daha önceki şerefiye çalışmasında; güvenlik,
görüş veya manzara, yön ve güneşten yararlanma, ulaşım, manzara, konum ve bahçe
büyüklüğü gibi ölçütler kullanılmıştır (Çizelge 4.2). Malikler tarafından şerefiye tespiti
ve uygulama sonuçlarının iyi anlaşılamadığı ve kişisel niteliklere göre şerefiye
uygulamasına yaklaşımın değişim gösterdiği dikkati çekmektedir.
Şerefiye uygulamasına maliklerin yaklaşım biçimleri ile projelerin özelliklerindeki
değişime bağlı olarak şerefiye uygulama sonuçlarının değişimi farklılık gösterdiği için
şerefiye uygulamalarına yönelik matematiksel model geliştirilmesi ve başarılı uygulama
yapılması olanaklarının sınırlı olduğu dikkati çekmektedir. Bununla birlikte mevcut
uygulamaların akademik yönden kabul edilebilir olmadığı ve genel olarak kişisel kanaate
dayalı değerleme çalışmasının yapıldığı gözönünde bulundurulduğu zaman, modellere
dayalı olarak şerefiye bedellerinin tespitinin daha sağlıklı sonuçlar verebileceği ve kişisel
değerlendirmelere dayalı işlemlere oranla daha isabetli sonuçların ortaya konulmasının
mümkün olabileceği ve yapılan değerleme çalışmalarının malikler ve proje geliştirme ve
uygulama kurumlarınca daha kolay anlaşılabileceği ifade edilmelidir.
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Binanızın yön, güneş alma
ve aydınlanma durumunu
değerlendiriniz

Binanızın sosyal tesisler
(Havuz, market, oyun alanları
vb.) açısından değerlendiriniz

Binanızın ve diğer binaların
site içi ve dışı kullanımı
açısından değerlendiriniz

Binanızın güvenlik durumunu
(bahçe duvarı, telçit gibi)
değerlendiriniz

KONUTUN TOPLAM
PUANI

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
6,00
8,00
8,00
6,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

8,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,00
8,00
6,00
8,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
9,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
6,00
6,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

8,00
8,00
8,00
8,00
5,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
8,00
9,00
9,00

48,00
44,00
46,00
46,00
43,00
49,00
44,00
50,00
44,00
50,00
50,00
45,00
52,00
54,00
54,00
58,00
60,00
58,00
62,00
63,00

TOPLAM

147,00

141,00

147,00

157,00

125,00

143,00

160,00

815,00
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27.000
14.000
18.750
18.750
13.000
34.000
14.000
40.000
14.000
40.000
40.000
17.450
35.000
43.900
43.900
45.000
45.500
45.500
48.000
45.500

ÖDENEN ŞEREFİYE
BEDELİ MEMNUNİYET
DURUMU

Binanızı görüş ve manzara
açısından değerlendiriniz

8,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
8,00
9,00
9,00

1
2
3

ÖDENEN ŞEREFİYE
BEDELİ (TL) 2015

Binanızın bahçe
büyüklüğünden memnun
musunuz?

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
9,00
6,00
8,00
6,00
6,00
8,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00

ANKET SIRA NO

Binanızı konumu açısından (ara
parsel, köşe başı vb.)
değerlendiriniz

Çizelge 4.2 Dilan Yapı Kooperatifi Anket Sonuçları Özeti

MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN

% 65 MEMNUN
% 35 MEMNUN DEĞİL
GÜVENLİK
GÖRÜŞ YÖN GÜNEŞ
ALMA
ULAŞIM
MANZARA
KONUM
BAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ
SOSYAL DONATILAR

Çankaya İlçesi, 60665 ada ve 4 nolu parselde yer alan Siyasal Bahçekent Yapı
Kooperatifinde 2011 yılında şerefiye tespiti yapılmıştır. Yapı kooperatifinde farklı
oturum alanlarına sahip 41 konut bulunmaktadır. Ortak kullanım alanları yeşil alan, 120
tonluk depo ve güvenlik sistemi bulunmaktadır. Alan çalışması yapılan kooperatifin
(Siyasal Bahçekent) konumu aşağıda verilmiştir (Şekil 4.9). İncelenen kooperatifin
kuzeyinde Park Caddesi, güneyinde farklı yapı kooperatifleri bulunmaktadır.

Şekil 4.9 Siyasal Bahçekent Yapı Kooperatifi Konumu
Arazi kullanım kararları (Şekil 4.10) açısından bakıldığında kooperatifin (Siyasal
Bahçekent) yakın çevresinde farklı kooperatif yapılaşmaları mevcuttur.

Şekil 4.10 Siyasal Bahçekent Yapı Kooperatifi Arazi Kullanımı
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Siyasal bahçekent yapı kooperatifi, 1/1000 uygulama imar planına (Şekil 4.11) göre
kooperatifin bulunduğu adada Emsal= 0,342, toplam inşaat alanı=7214,96 m2,
hmax=serbest, konut sayısı 44 olarak belirlenmiştir. Çevredeki konut alanlarında farklı
yapılaşma koşullarına sahiptir. Komşu ada Emsal=1, hmax=serbest, çok katlı ve konut
sayısı 44 olarak belirlenmiştir.

Şekil 4.11 Siyasal Bahçekent Yapı Kooperatifi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Siyasal Bahçekent Yapı Kooperatifinde yapılan anketler numaralandırılarak (şekil 4.12)
de gösterilmiştir.

Şekil 4.12 Siyasal Bahçekent Yapı Kooperatifi Anket Numaratajları (Görüntü Tarihi:
9/21/2017)
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Siyasal Bahçekent Yapı Kooperatifinde yapılan alan çalışması sonuçlarına göre şerefiye
bedellerinin tespitinde kullanılabilecek başlıca ölçütler; (i) binanın konumu, (ii) bahçe
büyüklüğü, (iii) binanın görüş ve manzara durumu ile (iv) binanın yönü, güneş alma,
aydınlanma durumu olarak belirlenmiştir. Saha gözlemleri ve anket çalışmasının
sonuçlarına elde edilen şerefiye faktörleri aşağıda verilmiştir (Çizelge4.3). Maliklerin
2011 yılında yapılan şerefiye bedelleri güncellenerek anket dökümünde verilmiştir.
Ödedikleri şerefiye bedelleri ile bu puan karşılaştırılarak yorumlar yapılmıştır.
Anket sonuçlarına göre, edinilen konut sahiplerinin ödedikleri şerefiye bedelleri ile her
konutun toplam şerefiye puanları karşılaştırılmıştır. Her bir konut için kullanılan ölçütlere
göre ödenen şerefiye değerinin uygun (dengeli) dağılım gösterdiği belirlenmiştir.
Çankaya İlçesi, 63863 ada ve 1 nolu parselki Can Ata Bilge Yapı Kooperatifinde 2012
yılında şerefiye tespiti yapılmıştır. Yapılan anket sayılarının 10 da kalması nedeniyle
anket sonuçlarına göre bir değerlendirme yapılamayacağı düşünüldüğünden, yönetimden
elde edilen şerefiye ölçütleri ve ödenen bedeller kullanılarak yorumlar yapılmaya
çalışılmıştır.
İncelenen yapı kooperatifinde 9 blok toplam 664 adet bağımsız bölüm yer almakta olup
ortak kullanım alanları olarak sosyal tesis, kreş, market, kafe, kuaför, açık havuz, tenis
kort, basketbol- voleybol oyun alanı, yeşil alan ve güvenlik sistemi bulunmaktadır.
Yapı kooperatifinin (Can Ata Bilge) konumu aşağıda gösterilmiştir (Şekil 4.13).
İncelenen kooperatifin kuzeyinde Eskişehir Yolu, batısından Ankara Çevre Yolu
geçmekte olup, güney yönünde İncek Yerleşkesi, doğusunda TOKİ’nin bir proje alanı
mevcut olduğu görülmektedir. İncelenen kooperatifte yapılan şerefiye uygulamasından
maliklerin % 71’inin genel olarak memnun olduğu ve % 39’unun ise çeşitli nedenlerle
menün olmadıkları ortaya konulmuştur. Şerefiye uygulamasında dikkate alınan
kriterlerin, genel olarak önceki uygulamalarla aynı ve ağırlık puanlarının da hemen
hemen aynı olduğu tespit edilmiştir.
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Binanızın yön, güneş alma ve
aydınlanma durumunu
değerlendiriniz

Binanızın sosyal tesisler
(Havuz, market, oyun alanları
vb.) açısından değerlendiriniz

Binanızın ve diğer binaların
site içi ve dışı kullanımı
açısından değerlendiriniz

Binanızın güvenlik durumunu
(bahçe duvarıi telçit vb.)
değerlendiriniz

KONUTUN TOPLAM
PUANI

4,00
4,00
4,00
4,00
8,00
4,00
6,00
6,00
8,00
9,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
9,00
8,00
8,00

5,00
6,00
4,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
6,00
9,00
8,00
6,00
6,00
9,00
8,00
9,00
8,00
8,00

4,00
2,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
4,00
8,00
8,00
6,00
6,00
8,00
8,00
6,00
8,00

4,00
6,00
4,00
6,00
4,00
2,00
4,00
4,00
6,00
2,00
6,00
8,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00

5,00
6,00
4,00
6,00
6,00
9,00
4,00
6,00
8,00
8,00
6,00
8,00
8,00
6,00
8,00
6,00
8,00
8,00

32,00
32,00
32,00
36,00
43,00
37,00
38,00
43,00
51,00
49,00
46,00
46,00
50,00
51,00
53,00
53,00
54,00
56,00

TOPLAM

116,00

124,00

118,00

126,00

102,00

96,00

120,00

802,00
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36

3.200
3.200
3.200
3.200
3.250
3.250
3.250
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
9.000
9.000
9.000
9.000

ÖDENEN ŞEREFİYE
BEDELİ MEMNUNİYET
DURUMU

Binanızı görüş ve manzara
açısından değerlendiriniz

6,00
4,00
4,00
4,00
9,00
6,00
6,00
6,00
9,00
8,00
6,00
6,00
8,00
8,00
9,00
9,00
8,00
8,00

1
2
3
4

ÖDENEN ŞEREFİYE
BEDELİ (TL) 2015

Binanızın bahçe
büyüklüğünden memnun
musunuz?

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4,00
4,00
6,00
4,00
6,00
6,00
6,00
9,00
8,00
9,00
6,00
4,00
8,00
8,00
6,00
6,00
8,00
8,00

ANKET SIRA NO

Binanızı konumu açısından
(ara parsel, köşe başı vb.)
değerlendiriniz

Çizelge 4.3 Siyasal Bahçekent Yapı Kooperatifi Anket Sonuçları Özeti

MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN DEĞİL
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN
MEMNUN

% 71 MEMNUN
% 39 MEMNUN DEĞİL
YÖN GÜNEŞ ALMA
BAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ
GÖRÜŞ MANZARA
GÜVENLİK
KONUM
SOSYAL DONATILAR
ULAŞIM

Şekil 4.13 Can Ata Bilge Yapı Kooperatifi Konumu
Arazi kullanım kararları (Şekil 4.14) açısından baktığımızda kooperatifin (Can Ata Bilge)
yakın çevresinde farklı kooperatif yapılaşmaları, park ve yeşil alanlar mevcuttur.

Şekil 4.14 Can Ata Bilge Yapı Kooperatifi Arazi Kullanımı
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Can Ata Bilge Yapı Kooperatifi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına (Şekil.4.15) göre
kooperatifin bulunduğu adada toplam inşaat alanı=122650m2, hmax=serbest olarak
belirlenmiştir. Çevredeki konut alanları farklı yapılaşma koşullarına sahiptir.

Şekil 4.15 Can Ata Bilge Yapı Kooperatifi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Kooperatifte şerefiye belirlemede kullanılan ölçütler; (i) güneşten faydalanma ve (ii)
manzara ve peyzaj olarak belirlenmiştir. Yapı kooperatifinde şerefiye belirlemede
kullanılan ölçütlerin güneşten faydalanma ve manzara peyzaj ölçütleri ele alınmış olup
18 adet zemin katta 4+1 konut, 20 adet 4+1 dubleks konut, 456 adet 4+1 ara katta yer alan
konut, 136 adet 4+1 diğer ara katta konut kendi aralarında ölçütlere göre
değerlendirilmiştir.
Konut sahiplerinin ödedikleri şerefiye bedelleri ile her konutun toplam şerefiye puanları
karşılaştırılmıştır. Her bir konut için kullanılan ölçütlere göre ödenen şerefiye değerinin
iki farklı ölçüte göre konutun bulunduğu yönde göz önünde bulundurularak puanlama
yapıldığı anlaşılmıştır. Site yönetimi tarafından yaptırılan şerefiye bedeli tespitleri ek 3
de verilmiştir. Yapı kooperatifinin konumu, mevcut durum ve imar durumu
incelendiğinde kullanılan ölçütlerin şerefiye bedeli tespitlerinde yalnız iki ölçütün
kullanılması ve diğer ölçütlerin (sosyal donatılara yakınlık, ulaşım, otoparktan
38

yararlanma, yeşil alandan yararlanma gibi) göz önünde bulundurulmaması gibi nedenlerle
yetersiz olduğu görülmüştür.
Güneşten faydalanma ölçütünün ağırlığı 30 tam puan üzerinden değerlendirilirken,
manzara, peyzaj, seyir ölçütü 40 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Güneşten
faydalanma ölçütüne göre puanlamada zemin kat ve 1. katta yer alan güney cepheli
konutlar aynı puanlar verilerek değerlendirilmiş, 2 ile 4. katlarda yer alan konutlarda ise
puanlamada kademeli bir artış yapıldığı anlaşılmıştır. 5 ile18. katlar ise 30 tam puan
verildiği gözlemlenmiştir.
Manzara, peyzaj ve seyir ölçütüne göre puanlamada zemin katta yer alan güney cepheli
konutlar en az puanla değerlendirilirken, 1 ila 4. katlarda yer alan konutlarda ise
puanlamada kademeli bir artış yapıldığı, 5 ila 18. katlardaki konutlarda da 40 üzerinden
38 puan verilmiştir.
Ödenen şerefiye bedelleri zemin katta yer alan konutların en az bedelleri ödediği, 1 ile
12. katlarda yer alan konutlarda ise şerefiye bedellerinde kademeli bir artış olduğu, 13 ile
18. katlar arasında yer alan konutlarda ise şerefiye bedellerinde kademeli bir azalış olduğu
gözlemlenmiştir. Üçüncü bölümde verilen Gölbaşı İlçesinde Karşıyaka Mahallesi, 689
ada 16 nolu parselde bulunan 2007 yılında şerefiye tespiti çalışmasının sonuçları
(Zirvegöl kooperatifi) bu bölümde tekrar değerlendirme konusu yapılmıştır.
Yapı Kooperatifinde 2007 yılında şerefiye tespitinde kullanılan birim puan için ödenmesi
gereken ve kooperatifçe belirlenen parasal miktar 1.000 TL olarak tespit edilmiştir.
Kooperatifçe belirlenen bu parasal miktar 2015 yılı için güncellenerek 1.817 TL (1.000
X ÜFE2015/ÜFE2007) olarak alınmıştır. Bu veriye ilişkin ayrıca bir araştırmaya bu
çalışmada yer verilmemiştir. Güncellenmiş olan tutar kullanılmıştır. Şerefiye bedeli
tespitinde, yapı kooperatifinde anket aşamasında tespit edilen ölçütlere ve 2007 yılında
yapılan Şerefiye Bedeli hesaplama raporunda belirtilen hususlara göre değerlendirme
yapılacaktır. Şerefiye bedelinin analizinde kullanılan ölçütler; binanın konumu, bahçe
büyüklüğü, görüş ve manzara, yön ve güneşlenme, havuz, sosyal tesis, ulaşım, durumları
dikkate alınarak konutların değer puanları ortaya konulmuştur. Belirtilen ölçütlere dayalı
değerlendirme puanları 10 tam puan üzerinden kendi içinde kademelendirilerek
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puanlanmış olup, ayrı ayrı olarak hesaplanmıştır. Zirvegöl yapı kooperatifi vaziyet planı
(şekil 4.16)’da verilmiştir.

Şekil 4.16 Zirvegöl Yapı Kooperatifi Vaziyet Planı
Binaların konumu, konutların parsel içerisinde yer aldığı durumu (köşe, ara parsel gibi),
şekli, diğer konutlarla olan ilişkisi, sitenin tesisleri ile olan ilişkisi (sosyal tesisi, havuz,
gibi) ve arazinin konuta olan etkileri her konut için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bahçe
büyüklüğü; vaziyet planında belirlenen şekliyle m2 olarak bahçe büyüklükleri dikkate
alınarak değerlendirilmiştir. Görüş ve manzara; konutların site içerinde aldıkları
konumlar dikkate alınarak manzara açısından (Mogan Gölünü görmesi) ve görüş
mesafesinde olan manzaralar puanlandırılarak değerlendirilmiştir.
Yön ve güneş; konutların site içerindeki aldıkları konumlar dikkate alınarak kuzey,
güney, doğu, batı ve ara yönlere göre değerlendirilmiş olup, konutların iklimlere göre ısı
yalıtımları göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmıştır.
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Havuz; vaziyet planına göre yapı kooperatifinin ortasında yer alan havuzun, bütün
konutlara olan uzaklık, havuz, manzarası, kullanım kolaylığı ve konumuna göre
değerlendirilmiştir. Sosyal tesis; konutların tesise olan uzaklık yakınlık durumuna göre
değerlendirme yapılmıştır.
Ulaşım; sitenin ulaşım sistemi tüm konutlara trafik yollarıyla bağlı olup, sitenin
güneyinden 20.00 metrelik trafik yolu, batısından 15.00 metrelik trafik yolu, kuzeyinden
de 10.00 metrelik trafik-yaya yolu niteliğinde yollar geçmektedir. Sitenin bu durumu
itibariyle konutlara (araçlarla) ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Bu nedenle puanlama
sistemi olarak 8 tam puan üzerinden hesaplama yapılarak değerlendirilmiştir.
Puanlama çalışmasının sonucuna göre en düşük konut puanı (41) ve en yüksek konut
puanı da (56) olarak bulunmuştur. Değerlendirme sonuçlarına göre en düşük konut puanı
(41) iken 1 puan eksilterek (41-1) 40 puan en düşük puan alınmış olup, diğer konutların
toplam puanlarından bu 40 puan çıkarılarak fark puan bulunmuş ve bu fark puanların bir
puan değeri 1.817 TL. (kooperatifçe 2007 yılında belirlenen 1.000 TL. 2015 yılı için
güncellenerek) ile çarpılarak her bir konutun şerefiye bedelleri tespit edilmiş ve
genelleme yapılması yoluna gidilmiştir (Çizelge 4.4).
2007 yılında şerefiye bedelleri belirlenirken henüz kooperatif tamamlanmamış olup
şerefiye bedellerinin bir konuttan alınacak miktarın diğer konutlara verilmesi suretiyle
değil, bütün konutlardan alınacak şerefiye bedellerinin kooperatif tarafından altyapı ve
çevre düzenlemesi inşaatında kullanılması esasına dayandırılarak yapıldığı için yapılan
çalışmada da bu unsur dikkate alınarak en düşük puan yöntemi uygulanmıştır.
Şerefiyelendirme çalışmalarında gayrimenkullerin değerine etki eden faktörlerin ve bu
faktörlerin değer üzerindeki etkilerinin tespiti önem taşımaktadır. Gayrimenkullerin
değerini etkileyen objektif ve sübjektif faktörleri ifade etmek için gayrimenkullerin
çevresinde yer alan benzer mülklerle karşılaştırmak gereklidir. Şerefiyelendirme
çalışmalarında; piyasa değeri yönteminde olduğu gibi, değeri etkileyebilecek bütün
özellikler arasındaki ilişki ve bunların değer üzerindeki etkilerinin ağırlıkları
gayrimenkullerin içinde yer aldığı piyasadaki arz ve talep dengesi esas alınarak
araştırılması gerekmektedir. Bu yönüyle şerefiye hesabı karşılaştırmalı satış (emsal
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değer) analizinde mutlaka dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Bu çalışmada
arsalar için yapılacak olan şerefiyelendirme çalışmalarında dikkate alınacak
şerefiyelendirme kriterlerinin, konutlar için ve ticari birimler için dikkate alınacak
şerefiyelendirme kriterlerinden farklı olacağı sonucuna ulaşılmıştır (Tanrıvermiş 2017).
Şerefiyelendirme çalışmaları yoruma dayalı olduğundan şerefiye kriterlerinin seçimi ve
bu kriterlerin değer üzerindeki etkisinin hesaplanması işlemi ya farklı alıcıların farklı
taleplerini de yansıtması amacı ile uzman kişilerden seçilmiş bir komisyon tarafından
yapılmakta ya da farklı alıcıların taleplerini belirlemeye yönelik yapılmış olan anket
sonuçları kullanılmaktadır. Türkiye’de kamu ve özel kesimde iyi işleyen değerleme
sisteminin kurulamadığı ve bu alanda otomasyona geçilemediği bilinmektedir. Arsa ve
çok katlı binalarda değeri etkileyen parametreler ve değer düzeltme katsayılarının tespiti
ve standardizasyonu yapılamamış ve değer haritaları da üretilerek kullanıma
sunulamamıştır. Bu koşullarda şerefiyelendirme çalışmalarında kullanılacak temel
verilerden biri olan değere etki eden faktörlerin değer üzerinde hangi oranda etkili olacağı
konusunda hazır veriler mevcut değildir. Manzara, gürültü, dairenin bulunduğu kat gibi
değere etki eden kriterlerin tek tek değer üzerinde etkisinin tespit edileceği, bilimsel
yöntemlerle yapılmış olan saha çalışmaları, anket çalışmaları değer haritalarının
oluşturulmasında, vergi oranlarının tespitinde sağlıklı veri girişine olanak tanıyacaktır.
Kamusal tarafı göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde gerçek satış değerlerinin
yansıtılabilecek ve zaman içinde kolaylıkla güncellenebilecek değer haritalarının
oluşturulması konunun aynı zamanda akademik bir zemine oturtulabilmesi ve kamusal
adaletin sağlanması açısından ele alınması gereken önemli bir konudur. Arsa
düzenlemeleri uygulamalarında da eşdeğerlik ilkesinin gözetilmesi toplumsal huzur ve
güvenin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Taşınmazlara ilişkin değerleme işlemlerinin
daha sağlıklı bir sisteme kavuşturulması, ülke ekonomisi açısından da büyük önem
taşımaktadır (Tanrıvermiş 2008, Tanrıvermiş vd. 2017).
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BAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ

GÖRÜŞ MANZARA

YÖN GÜNEŞ

HAVUZ

SOSYAL TESİSİ

ULAŞIM

KONUTUN TOPLAM
PUANI

EN DÜŞÜK PUAN

FARK PUAN

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.045
778
778
778
800
800
798
798
798
798
798
1.035
1.141
813
788
773
780
823
888
807

10
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
6
6
7
6
6
7
7
7
8

10
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
10
10
7
6
5
8
9
9
7

10
7
6
7
6
7
6
6
6
6
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7

9
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8

5
6
6
7
7
8
9
10
10
9
7
7
7
7
10
10
9
8
8
6

4
5
5
6
6
6
6
7
7
8
7
8
7
8
7
7
6
6
6
5

8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
8
8
8
8
7
7
7
7

56
46
44
47
47
49
47
48
48
47
41
48
51
51
51
50
51
51
51
48

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

16
6
4
7
7
9
7
8
8
7
1
8
11
11
11
10
11
11
11
8

TOPLAM

16.817
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1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817

ŞEREFİYE BEDELİ
(TL) (2015)

KONUM

1
2
3
4
5

BİR PUAN DEĞERİ
(TL)

ARSA BÜYÜKLÜĞÜ
(m2)
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BAĞIMSIZ BÖLÜM

Çizelge 4.4 Zirvegöl Yapı Kooperatifi Şerefiye Bedeli Tespitinin Sonuçları

101.752
83.582
79.948
85.399
85.399
89.033
85.399
87.216
87.216
85.399
74.497
87.216
32.667
92.667
92.667
90.850
92.667
92.667
92.667
87.216

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kırsal ve kentsel taşınmaz varlığına yönelik uygulamaları ve kentsel politika
uygulamalarının belirli bir modele oturtulamaması önemli sorunlara yol açmaktadır. İyi
işleyen taşınmaz değerleme sisteminin kurulamaması nedeni ile gayrimenkullerin
değerlerini

objektif

olarak

saptayabilmek,

sübjektif

ve

spekülatif

değerden

uzaklaşılabilmek için satış değerleri, endeksler ve indirgeme oranları gibi değerlemede
kullanılan gayrimenkullerin değerlerine ilişkin güncel ve güvenilir veriler ve norm
bilgilerin yetersiz olduğundan, değere ulaşmada esas teşkil edecek bu tip verilerin
değerleme çalışmasını yapacak olan uzmanlarca piyasadan çıkartılması zorunlu
olmaktadır. Bir taşınmazın değerini etkileyebilecek objektif ve sübjektif birçok parametre
bulunmakta ve çok yönlü ve karmaşık bir işlem olarak değerleme sürecinin iyi
yönetiminin yapılamadığı dikkati çekmektedir. Değeri etkileyen fiziksel etmenler,
taşınmazın kendine ve konumuna bağlı olan etmenler olup, değer; talep ve arz
dengesinden doğrudan etkilenen bir kavramdır. Kullanıcıların çoğunluğunun tercih ettiği
gayrimenkullerin satış kabiliyetleri de yüksek ve bu da değerlerini olumlu yönde
etkilemektedir. Aynı şekilde kısıtlı sayıda alıcı tarafından talep gören gayrimenkullerin
satış kabiliyetleri de genel olarak daha düşük ve bu özellik gayrimenkullerin değerini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Toplu yapı, site, korunaklı siteler ve kooperatif sitelerinde bağımsız bölüm veya konut
değerleme çalışmalarının sağlık olarak yapılamadığı gözlenmektedir. Konut yapı
kooperatifinde şerefiye bedellerinin doğru hesaplanmasında ve buna bağlı olarak üyelere
dengeli yansıtılmasında konutların tamamlanması sonucu oluşan değerleme ölçütlerinin
ve bu ölçütlere verilecek ağırlık puanlarının doğru tespit edilmesi ve seçilmesi büyük
önem taşımaktadır. Örneğin, daha avantajlı özelliklere sahip bir konut tek bir niteliğine
bakılarak düşük değerlendirilmiş olabilmektedir. Şerefiyelendirme bedeli temelde hem
alıcı, hem de satıcı tarafın kendi tecrübe ve değer yargılarını yansıttığı bir süreç olarak
görülmelidir şöyle ki alıcı da kendi beğeni ölçütlerinin değere dahil olup olmadığını
ölçmektedir. Bu nedenle eğer şerefiyelendirme başarılı şekilde yapılmışsa konut
kullanıcısı tarafından bedel belirleme işleminin adil yapıldığı düşünülecektir. Aksi ise
şerefiyelendirmede problem olduğunun işaretidir. Şerefiye ölçütlerinin seçimi ve bu
ölçütlerin değer üzerindeki etkisinin belirlenmesi farklı alıcıların farklı taleplerini de
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yansıtması amacı ile ferdi mülkiyete geçiş öncesinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi
uzmanları tarafından oluşturulmuş bir komisyon tarafından yapılarak, ölçütlere verilen
ağırlıkların belirlenmesinde ise konut kullanıcı profillerinin dikkate alınması için farklı
alıcıların taleplerini belirlemeye yönelik yapılmış olan anket sonuçları kullanılarak
şerefiye bedelinin tespiti yapılmalıdır.
İncelenen yapı kooperatiflerinde yapılan şerefiyelendirme bedeli tespiti çalışmasında
kullanılan katsayılarının tespitinde hem piyasa verileri, hem uygulama projeleri, hem de
imar ve bağımsız bölümlerin kullanım özelliklerine göre getiri düzeyleri birlikte dikkate
alınmıştır. Öncelikle kooperatiflerin konut inşaat alanındaki imar parsellerinin piyasa
değerinin tespiti yapılmış ve daha sonra konutların ve ticari birimlerin değerleri ile bunları
etkileyebilecek temel faktörlerin anket ve saha çalışmasının sonuçlarına göre analizi
yapılmıştır. Saha çalışmalarının sonuçlarına göre konutların değerlerine etki eden
faktörler; konutun büyüklüğü, konutun dış mekan özellikleri, konut plan tipi, ısınma,
manzara, yön, aydınlanma, mahremiyet, rutubet, gürültü, konutun bina içinde bulunduğu
kat, emniyet, ulaşım kolaylığı, otopark alanlarına, yeşil alanlara, çocuk oyun alanlarına,
sosyal tesislere mesafesi, wc, banyo, balkon sayısı/büyüklüğü gibi olabileceği tespit
edilmiştir.
Gayrimenkullerin bulunduğu bölgeye veya alıcıların tercihlerine göre de belirtilen
kriterlerin sayısı arttırılabileceği açıktır. Gayrimenkuller site içinde yer alıyorsa, öncelikle
söz konusu site için ortalama bir değer tespiti yapılmalı, dairelerin şerefiyelendirilmesi,
söz konusu ortalama değer baz alınarak yapılmalıdır. Çalışmadan çıkarılan bir başka
önemli sonuç ise gayrimenkullerin değerine etki eden faktörlerin ağırlığının her bölgede
aynı olmayacağıdır. Şerefiyelendirme çalışmalarında değere etki eden olumlu faktörlerin
yanında olumsuz faktörleri de dikkate almak ve söz konusu faktörlerin olumsuz etkisini
gayrimenkulün değerinden düşürmek gerekli olacaktır.
Gayrimenkullerin değerlerine etki eden faktörlerin doğru bir biçimde belirlenebilmesi
için gayrimenkullerin içinde yer aldığı piyasadaki arz ve talep dengesinin, kullanıcı
tercihlerinin, ekonomik ve sosyo-kültürel yapının, yasal mevzuatın analizi önemli bir
husustur. Önemli olan bir başka husus ise değeri etkileyen faktörlerin değer üzerindeki
etki oranlarının uygun ve yeterli sayıda emsal kullanılarak ölçülmesidir. Değer öznel bir
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kavramdır ve tarafsız, yeterli bilgi ve deneyime sahip olan uzman kişiler tarafından,
tarafların çıkar çatışması içerisine girmemeleri adına, doğru bir şekilde takdir edilmesi
önemli görülmektedir. Yapı kooperatiflerinde üyelerin sahip olacakları gayrimenkulün
şerefiye bedeli kadar yapacakları ödemeyi doğru saptamak ve üyelerin güven duyacakları
biçimde değeri etkileyebilecek faktörlerin tespitinin üyelerce kabul görecek biçimde
tespiti son derece önemli görülmektedir. Aynı şekilde toplu konut alanlarında yer alan
konutların satış değerlerinin şerefiyelendirme kriterlerinin dikkate alınarak tespit
edilmesi, söz konusu gayrimenkullerin satış hızını artıracaktır.
İncelenen önceki şerefiyelendirme çalışmalarının analizi ve değerlendirilmesi
neticesinde, önceki çalışmaların genellikle yoruma dayalı olduğu, şerefiye kriterlerinin
seçimi ve bu kriterlerin değer üzerindeki etkisinin hesaplanması işlemi ya farklı alıcıların
farklı taleplerini de yansıtması amacı ile uzman kişilerden seçilmiş bir komisyon
tarafından yapılmalı ya da farklı alıcıların taleplerini belirlemeye yönelik yapılmış olan
anket sonuçları kullanılmalıdır. Özellikle ülkemizde değer haritalarının olmaması
nedeniyle şerefiyelendirme çalışmalarında kullanılacak temel verilerden biri olan değere
etki eden faktörlerin değer üzerinde hangi oranda etkili olacağı konusunda hazır norm
bilgiler mevcut değildir. Manzara, gürültü, dairenin bulunduğu kat gibi değere etki eden
kriterlerin tek tek değer üzerinde etkisinin tespit edileceği, bilimsel yöntemlerle yapılmış
olan saha çalışmaları, anket çalışmaları değer haritalarının oluşturulmasında ve vergi
oranlarının tespitinde sağlıklı veri girişine olanak vermektedir. Kamusal tarafı göz
önünde bulundurulduğunda, ülkemizde gerçek satış değerlerinin yansıtılabilecek ve
zaman

içinde

kolaylıkla

güncellenebilecek

gayrimenkul

değer

haritalarının

oluşturulması, konunun aynı zamanda akademik bir zemine oturtulabilmesi ve kamusal
adaletin sağlanması açısından ele alınması gereken önemli bir çalışma alanı niteliğine
sahiptir. Arsa düzenlemeleri uygulamalarında da eşdeğerlik ilkesinin gözetilmesi
toplumsal huzur ve güvenin sağlanabilmesi açısından önemli görülmektedir.
Taşınmazlara ilişkin değerleme işlemlerinin daha sağlıklı bir sisteme kavuşturulması ülke
ekonomisi açısından da büyük önem taşımaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre şerefiye bedelinin belirlenmesinde kullanılan ölçütler ile bu
ölçütlerin ağırlık faktörleri belirlenmiş olup, piyasa araştırması ve proje analizlerine
dayalı olarak tespit edilen şerefiye bedelleri ile taşınmaz edinen maliklerin memnuniyet
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düzeyleri arasında ilişki olduğu gözlenmiştir. Şerefiye ölçütlerinin ve bu ölçütlerin
aldıkları ağırlıklara göre belirlenen bedellerin doğru saptanması ve hesaplanan bedellerin
taşınmaz maliklerine dengeli biçimde yansıtılmasında sorunların olduğu tespiti
yapılmıştır. Konut yapı kooperatiflerinde şerefiye bedelinin belirlenmesi ile bunların hak
sahiplerine dengeli dağıtılmasına yönelik hesaplama yöntemi önerilmiş ve bütün toplu
yapılar ve kooperatif sitelerinde ferdi mülkiyete geçiş öncesinde mutlaka herhangi bir
teknik heyet tarafından değil de, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans
ve lisansüstü programlarından mezun oan uzmanlardan oluşan heyet tarafından kapsamlı
analiz yapılarak şerefiye bedellerinin tespit ve ilan edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Toplu yapılar ve kooperatif sitelerinde şerefiye uygulaması ile belirlenen bağımsız bölüm
değerlerine göre satış ve devirlerin yapılması ile hakkaniyete uygunluğun sağlanması
mümkün olacaktır.
Başta yapı kooperatifleri olmak üzere bütün toplu yapılar, siteler ve korunaklı sitelerde
şerefiye bedellerinin analizi; uzmanlık isteyen bir çalışma alanı olarak görülmektedir.
Taşınmaz değerinin analizinde; proje, tasarım, uygulama ve çevre koşullarının birlikte
analizi, piyasanın gözlenmesi ve değerlendirilmesine dayalı değerleme yapılması ve
şerefiye bedellerini rasyonel olarak tespiti işlemlerinin gayrimenkul geliştirme ve
yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında yürütülmesi ve bu konu ile ilgili olarak
açılacak bütün davalarda bilirkişi olarak mahkemelerce gayrimenkul geliştirme ve
yönetimi uzmanlarının görevlendirilmesi zorunludur. Buna ilave olarak 1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerde
şerefiye tespitinin yeniden düzenlenmesi ve belirtilen amaçla kurulacak komisyonların
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarından oluşturulması yönünde düzenleme
yapılması, iyi uygulama yapılması ve sağlıklı işleyen değerleme sisteminin kurulması
bakımından zorunlu görülmektedir. Son olarak şerefiye uygulamalarının manuel sistem
ve kişisel kanaate dayalı uygulamalar yerine matematiksel modeller ve paket
programların kullanımı ile yapılması ve özellikle yapay sinir ağları ve bulanık mantık gibi
ileri derecede matematik ve modelleme bilgisi ve uygulama becerisi gerektiren
yaklaşımların da mutlaka pratikte yapılan uygulana çalışmalarına entegre edilmesi ve
uygulama çalışmalarının kalitesinin yükseltilmesi zorunlu görülmektedir.
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EK 1 Anket Föyleri (Müstakil Binalar İçin)

(1/2)

YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİNDE ŞEREFİYE BEDELLERİNİN HESAPLAMASINDA
KULLANILAN KRİTERLERİ VE AĞIRLIKLARI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA
AŞAĞIDAKİ ANKET HAZIRLANMIŞTIR.
ANKETİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Binanız müstakil ise:
1. Binanın ilk sahibi misiniz?
Evet
Hayır
2. Binanızın kat durumu nedir?
Tek katlı

Dubleks

Tripleks

3. Binanızı net kullanım alanı açısından değerlendiriniz.
Küçük (100 m2 altı)

Büyük(120 m2

Normal (100 m2-120 m2)

üzeri)
4. Şerefiye bedeli ödediniz mi?
Evet

Hayır

5. Şerefiye bedeli hangi ölçütlere göre belirlendi?
Bilmiyorum

Biliyorum

6. 5. soruyu biliyorum olarak yanıtladı iseniz konutunuz için ödediğiniz şerefiye bedelinin
hesaplanmasında kullanılan ölçütler nelerdir?
...............
...............
................
7. Şerefiye Bedeli tespitinde kullanılan ölçütleri uygun buluyor musunuz?
Buluyorum

Bulmuyorum

8. Ödediğiniz şerefiye bedelinden memnun musunuz?
Memnun

Memnun değil

9. Ödediğiniz Şerefiye bedeli tutarı ne kadar?
...........................TL
10. Binanızı konumu açısından (ara parsel, köşe başı parsel vb.) değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal
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Kötü

Çok kötü
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11. Binanızın bahçe büyüklüğünden memnun musunuz?
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

Kötü

Çok kötü

12. Binanızı görüş ve manzara açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

13. Binanızı yön, güneş alma ve aydınlanma durumuna göre değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

14. Binanızı sosyal tesisler (havuz, market, oyun alanları vb.) açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

15. Binanızı (diğer binalara göre) site içi ve site dışı ulaşım açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

16. Binanızın güvenlik durumunu (bahçe duvarı, telçit vb.) değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal
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YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİNDE ŞEREFİYE BEDELLERİNİN HESAPLAMASINDA
KULLANILAN KRİTERLERİ VE AĞIRLIKLARI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA
AŞAĞIDAKİ ANKET HAZIRLANMIŞTIR.
ANKETİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Konutunuz çok katlı ise:
1. Konutun ilk sahibi misiniz?
Evet

Hayır

2. Konutunuz kaç katlı ve oturduğunuz kat?
5 katlı........

5-10 katlı........

10 kat ve üstü.......

3. Konutunuzun net kullanım ne kadar?
Küçük (100 m2 altı)

Büyük(120 m2

Normal (100 m2-120 m2)

üzeri)
4. Şerefiye bedeli ödediniz mi?
Evet

Hayır

5. Şerefiye bedeli hangi ölçütlere göre belirlendi?
Bilmiyorum

Biliyorum

6. 5. soruyu biliyorum olarak yanıtladı iseniz konutunuz için ödediğiniz şerefiye bedelinin
hesaplanmasında kullanılan ölçütler nelerdir?
...............
...............
................
7. Şerefiye Bedeli tespitinde kullanılan ölçütleri uygun buluyor musunuz?
Buluyorum

Bulmuyorum

8. Ödediğiniz şerefiye bedelinden memnun musunuz?
Memnun

Memnun değil

9. Ödediğiniz Şerefiye bedeli tutarı ne kadar?
...........................TL
10. Konutunuzu konumu, büyüklüğü, görüş ve manzara yönünden değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal
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11. Konutunuzu ulaşım kolaylığı, otobüs ve dolmuş duraklarına yakınlığına değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

Kötü

Çok kötü

12. Konutunuzu sosyal imkanları açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

13. Konutunuzu park, çocuk bahçesi, oyun alanı gibi açık yeşil alanlara ve otopark alanlarına yakınlığı
açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

14. Konutunuzu ticari idari merkeze yakınlığı açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

Kötü

Çok kötü

15. Konutunuzu ses yalıtımı açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

16. Merdiven çıkış iniş zorluğunu, basamak sayısını, darlığını, dikliğini ve çok dönüşlü, dar açılı olması
itibariyle değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

17. Kazan dairesi kaynaklı motor gürültüsünü ve kapalı otopark giriş çıkışı açısından konutunuzu
değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

Kötü

Çok kötü

Kötü

Çok kötü

Kötü

Çok kötü

18. Asansör odasına yakınlık açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

19. Çatı akıntısı, su alma, sızıntı açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

20. Pis su boruları giderini koku açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

21. Satın aldığınız konutun güvenlik durumunu değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal

Kötü

Çok kötü

22. Su durumunu depo, hidrofor, su basıncı açısından değerlendiriniz.
Çok iyi

İyi

Normal
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