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GÜNDEM
Değer mi? - Değmez mi?
“SOM Sosyal Sorumluluk Projesi “
Merhabalar,
Aralık – Ocak – ġubat ayları için hazırladığımız
SOMPOSTA “KıĢ” sayımızı paylaĢmaktan memnuniyet
duyuyoruz.
Sizlerin oyları ile temasını “Geleceğimiz; Çocuklar” olarak
belirlediğimiz 2018 takvimimizi çok değerli dostlarımızın
birbirinden güzel fotoğrafları ile hazırladık. Fotoğrafları ile
takvimimizi renklendiren tüm dostlara teĢekkürlerimizi
sunuyoruz.
2011 yılında baĢlattığımız, Sosyal Duyarlılık Projemiz
“Değer mi? – Değmez mi?” seminerlerini 2018 yılında da
düzenli olarak tekrarlayacağımızın müjdesini sizlere
vermekten mutluyuz.
2011 yılında kamuyu bilinçlendirme misyonu ile
baĢlattığımız ve her ay bireysel ve kurumsal yatırımcılar
için düzenlediğimiz seminerlerimize, 7 yıl kurumsal
müĢterilerimizle devam ettik. 2018 yılı itibari ile
seminerlerimizi her ayın ilk PerĢembe günü tekrar bireysel
yatırımlara da açık olarak ücretsiz veriyor olacağız.

Sosyal sorumluluk projemizin amacı;
gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen ancak
ne gibi risklerle karĢılaĢabileceğini tahmin
edemeyen bireysel ve kurumsal yatırımcıları
teknik konularda bilinçlendirerek, risklerden
korunmalarını sağlamaktır.

Genel Müdür
Nazan ÖZBAYDAR

Günümüzde kirada olan hemen herkesin birinci önceliği,
kendi evinin sahibi olmak. Ancak uzun vadeli kredi yükü
altına girmeden ya da yıllardır kenara konulan birikimleri
kullanarak hayallerdeki gayrimenkulü satın almadan önce,
dikkat edilmesi gereken konuları atlamamak gerekiyor.
Kendi evinin sahibi olmak isteyen ya da birikimlerini
gayrimenkule yatırmayı planlayanlar için kritik konuların ele
alınacağı seminerlerimizde; tapunun ve mimari projenin
nasıl okunacağından, gayrimenkul üzerinde ipotek, haciz
gibi bir yasal kısıtlama olup olmadığına, yapı ve iskan
ruhsatlarına,
gayrimenkulün
devrinden,
krediye
uygunluğuna kadar onlarca farklı konu hakkında bilgi
verilecek.

DEĞER MĠ? - DEĞMEZ MĠ?
“Gayrimenkul Yatırımı Yaparken Riskleri Minimize Etmek”

Sıkça karĢılaĢılan sorunlar ve yaĢanmıĢ örnek olaylardan
yola çıkılarak içeriğini hazırladığımız “Değer mi? Değmez
mi?” seminerlerinde, gayrimenkul alırken karĢı karĢıya
kalınabilecek riskler ve tehditler konusunda bilgiler verilerek,
yapılması gerekenler anlatılacak.
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Doğru daireyi mi satın alıyorsunuz?
Krediye uygun mu?
Binanın ruhsatı ve iskanı var mı?
Satın alınan arsa yapılaĢmaya uygun mu?
TAKS – KAKS nedir?

Onlarca farklı sorunun yanıt bulacağı ve katılımın ücretsiz
olduğu “Değer mi? Değmez mi?” seminerimizin ilki 25
Ocak’ta. http://bit.ly/2jeG7oq linkini tıklayarak ücretsiz
katılım için kayıt yaptırabilirsiniz.
Bu sayımızda, “Ġçimizden Geldiği Gibi” bölümünde
Ģirketimiz Sorumlu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Sn.
Fatma BÜYÜKBAġ UMUT’un “Güvenli Gayrimenkul
Yatırımı” baĢlıklı makalesini bulacaksınız. UMUT,
makalesinde değerleme raporunun sadece değer ihtiva
etmediğinden ve rapor hazırlanma sürecindeki teknik
incelemelerin öneminden bahsediyor.
“Haberler” baĢlığında; gayrimenkul ve gayrimenkul
değerleme alanına etki eden mevzuat değiĢiklikleri ve
geliĢmelerden bahsettik.
“Teknik” baĢlığında tapu incelemeleri sırasında sıklıkla
karĢılaĢtığımız terimleri tanımladık.
“Analiz” baĢlığında gayrimenkul devrinin hangi yollarla
yapılabildiğinden bahsettik.
“Kentler-Simgeler-Semboller” baĢlığında
Yenibosna’nın sembollerinden Mostar
inceledik.

sizin için
Köprüsü’nü

Her sayıda olduğu gibi sektörel etkinliklerin tarih ve mekan
bilgilerini de bültenimizde bulabilirsiniz.
“Swot Analizi” bölümünde Sancaktepe’nin güçlü, zayıf
yönlerini, fırsatları ve tehditleri sizin için özetledik.
Keyifli okumalar,
Saygılarımla,
Nazan ÖZBAYDAR
Yönetim Kurulu BaĢkanı

MUTLU YILLAR DİLERİZ
DEĞER MĠ? – DEĞMEZ MĠ?
SEMĠNER TARĠHLERĠ











25 Ocak 2018
22 ġubat 2018
29 Mart 2018
26 Nisan 2018
26 Temmuz 2018
31 Ağustos 2018
27 Eylül 2018
25 Ekim 2018
29 Kasım 2018
27 Aralık 2018

*Tarihlerde değiĢiklik olması durumunda web sitemiz
ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
30 Ağustos’un resmi tatil olması nedeni ile seminer
31 Ağustos’ta planlanmıĢtır.
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İÇİMİZDEN GELDİGİ GİBİ…
Güvenli Gayrimenkul Yatırımı!
“Gayrimenkulün teknik analizini gerektirir…”

Uzmanlarımızın
hazırlamıĢ
olduğu
değerleme
raporlarından birinin kontrolünü tamamlamıĢtım ki
telefonum çaldı, asistanımız Mustafa Bey’in teknik bir
konuda bilgi almak istediğini belirtti ve telefonu bağladı…
Ben: Merhaba Mustafa Bey, nasıl yardımcı olabilirim?
MüĢteri: Fatma Hanım bir sorum olacaktı, bir gayrimenkul
almayı düĢünüyoruz binanın iskanı alınmamıĢ, kredi kullanırken
sorun olur mu?
Ben: Kat irtifakı kurulmuĢ mu binada?
MüĢteri: Evet kat irtifaklı.
Ben: Mustafa Bey mimari projesini incelemeden net bir Ģey
söylemek mümkün değil. Satın alacağınız daire projesine
uygun mu? Bina genel olarak projesine uygun mu inĢa edilmiĢ
yerinde kontrol etmek gerekir. Ruhsatın 5 yıllık yasal süresi
geçmiĢ mi, iskan almak için engel bir durum var mı? Ġmar arĢiv
dosyasında mülke yönelik alınmıĢ bir yıkım kararı, encümen
kararı var mı incelemekte fayda var.
MüĢteri: Ġmar arĢiv dosyası nedir?
Ben: Belediyelerde mülke yönelik tüm inĢai süreç mülk dosyası
içinde arĢivlenir. Dijital veya fiziksel olarak inceleriz belediyede.
MüĢteri: Peki iskan alıp alamayacağına siz mi karar verir siniz?
Banka mı karar verir? Ya da kim karar verir?
Ben: Biz risk var mı buna bakarız. Olumsuz bir durum yoksa,
ruhsat süresi içindeyse ya da ruhsatın yenilenmesine engel bir
durum yoksa –ki bu da parselin güncel imar durumu ile kontrol
edilerek tespit edilebilir genel olarak kredi kullanılmasında bir
sıkıntı olmaz.
MüĢteri: Ödeme yapmadan önce risk var mı bunu anlamaya
çalıĢtım. Kredi baĢvurusu yapacağım bankaya değerleme
raporunda tüm bu çalıĢmalar yapılacaktır değil mi?
Ben: Mustafa Bey değerleme raporlarında bu incelemeler
yapılacaktır. Kredi kullanmadan peĢin alacaksanız değerleme
firmalarından da doğrudan değerleme raporu talebinde
bulunabilirsiniz.
MüĢteri: TeĢekkürler Fatma Hanım
Ben: Rica ederim, yardımcı olabileceğimiz bir konu olursa
arayabilirsiniz her zaman.
Günde benzer konuĢmaları en az 2 kez yapıyorum. ġirket
olarak Ģimdiye kadar gayrimenkul alıcı veya satıcılarını bir
nebze de olsa bilgilendirmeyi ve yanlıĢ yatırım yapmamaları
konusunda katkıda bulunmayı sosyal bir sorumluluk olarak
kabul ettik.

Genel Müdür Yardımcısı
Fatma BÜYÜKBAġ UMUT

Değerleme raporunun nihai sonucu değer takdiri olmakla
birlikte, mülkün teknik analizi de çok kapsamlı
içermektedir.
Bu konuda “Değer mi Değmez mi” ismini verdiğimiz
seminerler düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz.
Bizler de bu seminerlerde farklı soru ve sorunlarla yeni
bilgiler ediniyoruz. Özellikle Kentsel DönüĢüm
konusunda öyle farklı sorunlarla gelen müĢterilerimiz
oluyor ki, dinlemeden, soru sormadan farklı bakıĢ
açılarını, kullanım değerini, mülkün kat irtifakının
kurulduğu dönemden bugüne kadar olan hikayesini
algılamadan sorunlara çözüm üretmek çoğu zaman
imkansızdır.
Kimi zaman değerleme sürecinde piyasadan ve resmi
kurumlardan topladığımız veriler içimize sinmez, yeterli
gelmez ya da takdir ettiğimiz değerle ilgili kabullerimizi
desteklemekte yetersiz kalır, araĢtırma sürecini uzatırız,
emsal araĢtırmasını yeniden yaparız. Kimi zaman bir
Ģerefiye kriterinin etkisini anlayabilmek için anketler
düzenleriz, uzun uzun tartıĢırız… Deniz manzarası,
orman manzarası, mezarlık manzarası, kent manzarası,
istinat duvarı, caddeye cephe, bahçeye cephe, sokağa
cephe, zemin kat, çatı katı vb. konularda farklı tercihler
vardır ama objektif kalabilmek için genel eğilimi
belirlememiz ve genel bir kabul oluĢturmamız gerekir.
Bazı projelerde farklı görüĢleri gözden kaçırmamak için
farklı ekipler oluĢturur birbirinden bir hayli farklı olan
görüĢleri uzlaĢtırmaya çalıĢırız.
Toplanan tüm verileri objektif bakıĢ açısı içinde bir
rapora dönüĢtürmek müthiĢ bir enerji, deneyim, çaba ve
bilgi birikimi gerektirir. Gayrimenkul yatırımlarınızda
değerleme uzmanlarından destek almak, sizleri çok ciddi
zararlardan koruyarak, güvenli yatırım yapmanızı
sağlayacaktır.
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HABERLER
Gayrimenkul Hukuku Derneği
Yuvarlak Masa Toplantısı - 1

Gayrimenkul Hukuku Derneği’nin ilkini gerçekleĢtirdiği
yuvarlak masa toplantısı, katılımcıların çok sayıda soruya
cevap bulduğu bir etkinlik oldu.

ġirketimizin sponsorluğunda gerçekleĢen Gayrimenkul
Hukuku Derneği’nin düzenlediği "Arsa Payı Davalarında
ġerefiyelendirme ve Değerleme" konulu yuvarlak masa
toplantılarının ilki, 2 Aralık 2017 tarihinde Radisson Blue
Hotel, ġiĢli’de yapıldı.

7061 Sayılı Kanunla Gayrimenkule Dair
DeğiĢiklikler Geldi!
7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları Ġle Diğer Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun, 05.12.2017 tarihinde
yayımlanmıĢtır.
Gayrimenkul Hukuku konusunda uzmanlaĢmıĢ hukukçular,
değerleme uzmanları ve arsa payları konusunda sorun
olduğunu düĢünen malikler toplantıya katılım sağladı.
Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. Nazan Özbaydar, arsa payı
düzeltme davalarında teknik olarak bakılması gerekenleri,
Gayrimenkul Hukuku Derneği BaĢkanı Sn. Ali Güvenç Kiraz,
uygulamada dava süreçlerini ve Doç. Dr. Sn. Sezer Çabri
davaların hukuki boyutu hakkında bilgilendirmeler yaptılar.

Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklenerek takdir
komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa
ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan
birim değerlerin %50’sini geçmemesi sağlanmıĢtır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi’nde değiĢiklik yapılarak;
Gayrimenkul alım-satım iĢi ile iĢtigal etmeyen Ģirketlerin en az
2 yıl aktiflerinde tutulan gayrimenkulleri sattıkları takdirde elde
edilecek karın %75’in de yapılan istisna %50’ye indirilmiĢtir.
Gayrimenkul sermaye iradlarına iliĢkin %25’lik götürü gider
uygulaması %15’e düĢürülmüĢtür.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı, 14-15 Kasım 2017
tarihlerinde Levent, Wyndham Grand Otel’de “Geleceğimiz
Ġçin Büyüme” baĢlığı ile gerçekleĢti.
Çok sayıda konuĢmacı ve katılımcının hazır bulunduğu
kongre panel, eğitim ve etkinliklerle 2 gün boyunca oldukça
yoğun geçti.
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TEKNİK

ANALİZ

Kaynak Hakkı

Gayrimenkul Devri Hangi Yolarla
Yapılabilir?

Sahibine bir baĢkasının arazisindeki kaynağın sularını alma ve
kendi arazisine katma yetkisini sağlayan haktır.

ġufa Hakkı (Önalım Hakkı)

Tapuda Satış
Taraflar veya tarafların yetkili temsilcilerinin bizzat tapu
dairesinde yapmıĢ oldukları devirdir.

ġufa hakkı, (Önalım hakkı) paylı (hisseli) bir taĢınmaz malın
hissesinin satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran diğer
hissedarların öncelikle satın alabilme hakkıdır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
Ön satıĢ sözleĢmesi denilen gayrimenkul satıĢ vaadi
sözleĢmesi yoluyla yapılan satıĢtır.

BağıĢlama Vaadi
BağıĢlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağıĢlamayı
taahhüt niteliğinde ön akittir. BağıĢlama vaadi sözleĢmeleri
noterlerce düzenlenir. Ġstem halinde ilgili tapu kütüğünün Ģerhler
sütununa Ģerh edilmesi mümkündür.

Ġpotek

Miras Nedeni ile İntikal
Mirasçının, ölüm nedeni ile yasal miras devri ya da daha
önceden düzenlenmiĢ bulunan bir vasiyetname ile ölüme
bağlı olarak taĢınmaz edinmesidir.
Hükmen Tescil
Mahkemeler nezdinde açılacak olan tapu iptali ve tescili
davaları neticesinde verilen tescil kararları hükmen tescil
niteliğindedir.

Ġpotek, doğmuĢ veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir
taĢınmaz malın teminat gösterilmesidir.

Cebri İcra
Bir alacağın varlığı nedeniyle icra takipleri neticesinde
borçluya ait taĢınmaza haciz uygulanması sonucu
taĢınmazı satın alan lehine tapuda iĢlem yapılmasıdır.
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Mostar Köprüsü

Tarım Arazilerinin Korunması,
Kullanılması ve Planlanmasına Dair
Yönetmelik Resmi Gazete’de

Mostar Köprüsü, Bosna Hersek’in Mostar Ģehrinden geçen
Neretva Nehri üzerindedir.

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve
Planlanmasına Dair Yönetmelik 30265 Sayılı Resmî
Gazetede yayımlandı.

KENTLER-SİMGELER-SEMBOLLER
“Yenibosna’nın Simgelerinden…”

Orijinal köprü, Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin
tarafından 1566 yılında, Neretva Nehri’nden 24 metre
yükseklikte, 30 metre uzunluğunda, 4 metre geniĢliğinde ve 456
kalıp taĢ kullanılarak inĢa edilmiĢtir.
Köprü, inĢa edildikten sonra yakınındaki Ģehre de ismini vermiĢ,
köprü sayesinde Ģehirde ticareti canlanmıĢ, Mostar, Hersek
bölgesinin önemli bir Ģehri haline gelmiĢtir. Mostar Köprüsü,
sporcular tarafından yıllarca bir atlama platformu olarak
kullanılmıĢtır.

SEKTÖREL ETKİNLİKLER
RE360
5-6 Aralık, Four Seasons Hotel, Ġstanbul
www.re360.org
GeliĢen Kentler Zirvesi
13-14 Aralık, Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Antalya
http://www.gyoder.org.tr/gelisen-kentler-zirvesi/

1993'te BoĢnak-Hırvat SavaĢı sırasında Hırvatlar tarafından
yıkılıncaya kadar 427 yıl boyunca kullanılmıĢ ve yüzyıllar
boyunca Bosna'da hoĢgörü ve kültürel çeĢitliliğin sembolü
olmuĢtur.
ġehrin Müslüman ve Hırvat kesimini
birbirine
bağlayan köprünün yıkımı, Mostar'ın çok uluslu mirasının
reddedilmesi olarak yorumlanmıĢtır.
SavaĢ sonrasında Ġngilizler yıkılan köprünün yerine geçici
bir demir köprü yapmıĢlardır. Mostar Köprüsü' nün eski haline
uygun olarak yeniden inĢası çalıĢmaları UNESCO ve Dünya
Bankası’nın desteğiyle 1997 yılında baĢlamıĢtır. Köprünün
temel, beden duvarları ve zemin güçlendirilmesini Yapı Merkezi
ve taĢ kemer inĢaatını ER-BU üstlenmiĢtir.

6. ĠnĢaat ve Konut Konferansı
9 Ocak, Marriot t Hotel Asia, Ġstanbul
www.insaatkonferansi.com
Expo Turkey by Katar
17-18-19 Ocak, Doha, Katar
5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel DönüĢüm Kongres
22 ġubat, Swiss Otel, Ġstanbul
10. AVM Yatrımları Konferansı
1 Mart 2018, Ġstanbul

Mostar Köprüsü, 2004 yılında hizmete girmiĢ ve 2005 yılında
Ģehirle birlikte UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine
eklenmiĢtir.
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SWOT ANALİZİ

Hüseyin VARLI, Yıldız Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,
ġehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nden 2012 yılında
mezun olmuĢtur. 2012 yılı
Haziran ayından beri SOM
Değerleme Aġ.’de SPK Lisanslı
Değerleme Uzmanı olarak görev
yapmakta olan VARLI; proje
değerleme, en etkin ve verimli
kullanım analizleri, fizibilite
çalıĢmaları, yer seçim analizleri,
ġehir Plancısı
gayrimenkul piyasa analizleri
Hüseyin VARLI
konularında hizmet vermektedir.
SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı

Sancaktepe
“Güçlü Yönler - Zayıf Yönler – Fırsatlar – Tehditler…”
Özel Projeler Departmanı’mızdan ġehir Plancısı Sn. Hüseyin
VARLI sizler için Sancaktepe’yi inceledi. Değerleme uzmanı
gözü ile Sancaktepe’nin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve
tehditlerini özetledi.
Güçlü Yönler
 TEM Otoyolu ve ġile Otobanının ilçe ulaĢımına pozitif
etkisi
 Ġlçe sınırları içerisinde özellikle son yıllarda sayıca
artan nitelikli konut projelerinin varlığı
 Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlık ve
eriĢilebilirliğin kolay olması
 Son yıllarda artan inĢaat yatırımları ile gayrimenkul
sektöründe yükselen bir ivme kazanması
 Park ve ormanlık alanların fiziki mekanda oransal
olarak fazla olması

Fırsatlar






Zayıf Yönler
 1.Derece deprem bölgesinde yer alması
 Metropoliten kent merkezine uzak lokasyonda
bulunması
 Merkezi ĠĢ Alanlarına olan uzaklık ve eriĢilebilirliğin
yetersiz oluĢu
 Plansız ve kaçak yapılaĢmıĢ alanların fiziki mekandaki
oransal fazlalığı
 Ġlçenin bir bölümünün havza koruma alanında kalması
 Nitelikli konut siteleri ile plansız ve kaçak yapılaĢmıĢ
bölgelerin iç içe geçmiĢ olması
 Ġlçedeki gelir düzeyi farklılığının yarattığı sosyal
ayrıĢma sorunu
 Ġlçe sınırları içerisine otopark alanlarının yetersizliği
 Mevcut durumda toplu taĢıma altyapısının yetersizliği
 Deniz ulaĢımının bulunmaması

3. Köprü bağlantı yolunun ilçe sınırları içerisinden
geçmesi
Ġlçe sınırları içerisinde ġehir Hastanesi yapımının
planlanması
Üsküdar – Çekmeköy Metro bağlantısının ilçe sınırları
içerisinden geçmesi ve Sancaktepe çıkıĢının bulunması
ġehir Hastanesi ve Metro bağlantısı ile bölge
cazibesinin artacak olması
Ġlçe sınırları içerisinde, ilçe belediyesi yetkisinde
planlanan kentsel dönüĢüm bölgelerinin bulunması

Tehditler









Sabah ve akĢam saatlerinde TEM Otoyolu’nda yaĢanan
yoğun trafiğinin ilçe cazibesini ve eriĢilebilirliğini olumsuz
etkilemesi
Aydos Ormanları’na yönelik artan yapılaĢma baskısı
Gayrimenkul sektöründe yaĢanan istikrarsızlık ve döviz
kurlarındaki yüksek artıĢın, gayrimenkul eksenli geliĢim
gösteren ilçede yaratacağı negatif değiĢim
Artan yapılaĢmanın havza alanına yönelik baskısı ve
artan kirlenme riski
Plansız ve hızlı artan dıĢ göçün ilçe altyapısında ve
sosyal boyutta yaratacağı negatif etki
Hızlı kentleĢme ile altyapı ve sosyal sorunların artıĢ
göstermesi

SOM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. AŞ.
www.somdegerleme.com +90 212 233 51 54

HER AYIN SON PERġEMBE GÜNÜ
KENTSEL DÖNÜġÜM PROJELERĠNDE – MĠRAS PAYLAġIMLARINDA – FĠNANSMAN TEMĠNĠNDE – TEMĠNAT DEĞERLEMELERĠNDE
AĠHM DAVALARINDA – VAKIF MÜLKLERĠNDE – FĠNANSAL TABLOLARDA – ġĠRKET BĠRLEġMELERĠNDE – KAMULAġTIRMA DAVALARINDA
DEĞERLEME - FĠZĠBĠLĠTE - EN ETKĠN VE VERĠMLĠ KULLANIM ANALĠZĠ - HAK SAHĠPLĠĞĠ TESPĠTĠ - MÜLKĠYET ANALĠZĠ - ġEREFĠYELENDĠRME PROJE DEĞER TESPĠTĠ - PROJE KONSEPTĠ BELĠRLEME - PAYLAġIM MODELĠ GELĠġTĠRME - ARSA PAYI TESPĠTĠ

ĠLETĠġĠM
SOM KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE
DANIġMANLIK HĠZMETLER TĠC. Aġ.
Halaskargazi Cad. Ebekızı Sok. Sosko ĠĢ Merkezi
A Blok Kat:6 34363 Osmanbey, ġiĢli
Tel : +90 212 233 51 54 - +90 212 233 52 24
Faks : +90 212 231 91 39

Teknik bilgilenme ve güncel haberler için iletiĢimde kalın!
www.somdegerleme.com
info@somdegerleme.com

Haberlerin bir kısmı farklı yayın organlarından temin edilmiĢ olup, SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme DanıĢmanlık Hiz.
Tic. Aġ. tarafından düzenlenmiĢ veya yorumlanmıĢtır. Haberlerin doğruluğu temin edilen yayın organlarının sorumluluğundadır.
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