
05/06/2020 tarih 119 sayılı süreç  yönetimi hakkında yazımızda 
bahsedilen Kooperatif Yönetim ve Denetim kurulları ile 
Üyelerimizi kapsayan bilgilendirme ve istişare toplantıları icra 
edilmiş olup yapılan sunumumuz ektedir.



DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ

• Projemizin hayata geçirilmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca
yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler ile üyelerimizin biran önce
inşaatlara başlanması arzusu nedeniyle projeye başlama fikri ön plana
çıkmıştır.



• Bu çerçevede, muhtelif zamanlarda kooperatif başkanları ve sektörde
konusunda uzman danışmanlık firmaları ile yapmış olduğumuz
görüşmelerimizde de projeye kendi imkânlarımızla bir yerinden
başlamanın önemine vurgu yapılmıştır.

• Projemizin hayata geçebilmesi ve hisse değerlerimizin artması inşaata
nereden, nasıl ve hangi kaynak ile başlanması gerektiği sorusuna
doğru cevap vermek ile mümkün olacaktır.



Projenin hayata geçirilebilmesi için inşaata 
başlamada Villalardan Başlama yöntemi öne 
çıkmaktadır.

• Bilindiği üzere villa parsellerimiz kura çekimi sonucu
kooperatiflerimizin yerleri belirlenmiştir.

• Kooperatiflerimiz, ortaklarımızı bir villa sahibi yapma maksadıyla
kurulmuş ve ortaklarımız da bu amaçla kooperatiflere üye olmuşlardır.
Bu nedenle Yönetim Kurulumuz, inşaata öncelikli olarak Villalardan
başlamayı en doğru çözüm yol haritası olarak değerlendirmiştir.



• Yapılan plan/plan notu revizyonu sonucunda alt yapının tamamının
Kurumlarca yapılmasının önü açılacaktır. Ayrıca 20.02.2020 tarihinde
yayınlanan yeni ‘İmar Kanunu’na uygun hazırlanarak ilgili Belediyeye
müracaat edilen plan/plan notu revizyonunda üçüncü şahısların da
Birliğimiz onayını almak suretiyle ruhsat almalarını sağlamış olmakla
birlikte Kanuna aykırılık/uyumsuzluk teşkil eden plan notları revize
edilerek Kanuna uygun hale getirilmesi ile Projenin etap etap
yapılmasına imkân verecek şekilde düzenlenmeler yapılmıştır.



• Ayrıca villa parsellerinin arazimizin takriben %75’ini kaplamaktadır.
Projenin bu bölümünde inşaatların başlamasıyla, üçüncü şahıs
parsellerinde de inşaat faaliyetlerinin başlaması muhtemel olduğu, bu
nedenle projenin %90’nına yakınında inşaatların başlayacağı için diğer
kazanımlarımızın bugüne göre çok daha büyük gelir getireceği ve alt
yapının tamamı bu yapılaşmaların belirli bir seviyelere gelmesiyle
birlikte yeni imar kanununa uygun başlattığımız plan/plan notu
revizyonu sonucunda tüm alt yapının Kurumlarca yapılmasının önü
açılarak, altyapı bedelinin yapı ruhsatı aşamasında %25 bedeli
ödenerek, kalan %75’nin ise yapıların tamamlanıp iskân aşamasına
gelindiğinde ödenmesi başlangıçta Birliğimize önemli likidite
sağlayacaktır.



3000 Villa haricinde ortak kazanımlarımız olan aşağıda tabloda verilen alanlar, villalardan başlanılması 
durumunda zamanla hak ettiği yüksek değerini bulacak ve buralardan gelecek gelirler hisseleri oranında 
kooperatiflere aktarılacaktır. 
S.S. BAŞ-KENT ÖZLEM KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GÖLBAŞI YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALANI 
3.000 ADET VİLLA DIŞINDAKİ BİRLİK KAZANIMLARI



• Bu süreçte diğer ortak alanlardan beklenen gelirleri şimdiden
öngöremeyiz. Ancak diğer kazanımlarımız tahminimizin çok üzerinde
bir getiri sağlayabilecektir. Konunun uzmanları; kazanımlarımızın
üyelerimizin en az ileri kaba villa için ödeyeceği miktarda bir getiri
sağlayacağı yönünde görüş belirtmektedirler.

• Öte yandan sosyal ve kültürel alanlar (Okul, Belediye, Karakol, Ticaret,
sağlık alanları vb.) villa parsellerinin içinde olması sebebiyle yaşamın
bu bölgede daha etkin olacağı ve hisse değerlerini artıracağı
inşaatların sahanın tamamına yakınında başlaması projeye bir
hareketlilik getireceği muhakkaktır.



Önerilen Tip Villa Çalışmaları











Proje alanımızdaki çok katlı alanların görseli



Çok Katlı Alanlarda Kazanımız Olan(Yeni)Home ofis AVM Görseli
Yaklaşık 450 adet 2+1Home Ofis
Yaklaşık 70 Ticari Mağaza



ÖDEME TAKVİMİ

• Ruhsat tarihlerinden başlamak üzere ileri kaba inşaatlar beş yıl
sonunda teslim edilecektir.

• Karar alınması halinde Ekim de yapılacak kongre sonrasından
başlamak üzere aidatlar aşağıda verilmiştir. Her projenin aidatları
farklı olacaktır. Bu aidatlar ortalama olarak alınmıştır. İnşaatın
başlaması ile hisse değerlerinin artarak ve hissesini devir edeceklerin
zarar etmeyeceği kanaatindeyiz.



Bu tutarlar inşaat maliyet artışlarına göre revize edilecektir.

KASA 10.000,00 10.000,00

1 YIL 1.000,00 AY 12.000,00

2 YIL 4.000,00 AY 48.000,00

ARA ÖDEME 10.000,00 10.000,00

3 YIL 4.000,00 AY 48.000,00

ARA ÖDEME 10.000,00 10.000,00

4 YIL 4.000,00 AY 48.000,00

ARA ÖDEME 10.000,00 10.000,00

5 YIL 4.000,00 AY 48.000,00

ARA ÖDEME 10.000,00 10.000,00

TOPLAM 254.000,00



PROJEYİ FİZİBİL HALE GETİRMEK İÇİN 
YAPILACAK İŞLER

• A) 3000 Villa ˝A˝ hissesi, 3000 Villa haricindeki ortak kazanım yerleri
˝B˝ Hissesi olarak ayrılacaktır. Her bir ortağın bir adet ˝A˝ hissesi, bir
adet ˝B˝ hissesi olacaktır. Bu hisseler ayrı ayrı devir edilebilecektir.
Villalara (A hissesi) başladığında ˝B˝ hissesi değer kazanacak ve
ödeme zorluğu çekenler ˝B˝ hissesini satarak aidatlarına,
ödemelerine katkı yapabileceklerdir.

• Bu öneri Genel Kurulda kabul edilmesi halinde hayata geçirilecektir.



• B) Ruhsat alınmasına müteakip kat irtifakı kurulduktan sonra; Ödeme
zorluğu çeken üyeler için bankalardan kredi anlaşması yapılması
neticesinde Aidatların makul seviyeye çekilmesi çalışması yapılacaktır.
Gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

• C) Villalara etap etap başlanıldığında uydu bir kent doğması (Mavişehir,
Ataşehir vb) imajıyla ortak kazanımlarımız kat karşılığı müteahhitlere
verilme imkanı yüksektir. Ortalama %30 la kat karşılığı verildiğini düşünür
isek 1000 daire 120 Home ofis ortaklarımızın olması mümkündür. Dairelerin
500.000 – 1.500.000 TL arasında değişeceği öngörüsü hakimdir. Bu
demektir ki gelirimiz sadece çok katlılar dan 500 Milyon TL ile 1,5. Milyar TL
arasında değişmesi muhtemeldir. Diğer alanların değerini tahmin etmek
oldukça zordur. Zaman içinde bu kazanımlarında ortaklarımıza katkı
sağlayacağı aşikardır.



•Değerli ortaklarımız; 3000 kişi ile bu işi çok kolay 
başaracak imkanlara sahibiz. Yeter ki bu imkanları 
kullanarak harekete geçebilelim. 


