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Bilmiyoruz başka toplumlarda da böyle midir ama bizim ülkemizde 
herhangi bir dost meclisinde mesleğiniz öğrenildiğinde soru yağ-
muruna tutulursunuz. Bu soru yağmuruna en çok doktor ve avu-
katlar maruz kalırlar. Son zamanlarda bu soru yağmuruna maruz 
meslekler grubuna bizim gibi gayrimenkul değerleme uzmanları 
da dahil oldular.
Hemen her ortamda gayrimenkul değerleme uzmanı olduğumuz 
öğrenildiğinde pek çok soruyla muhatap oluyoruz. Bizler de bir kıs-
mı teknik, bir kısmı hukuki, bir kısmı ise yatırıma yönelik bu soruları 
mümkün olduğunca basit bir dille cevaplamaya çalışıyoruz.
İşte bu kitap da gayrimenkul yatırımıyla ilgili sıkça sorulan soruları 
herkesin anlayabileceği sade bir dille yanıtlama ihtiyacından ortaya 
çıktı. Önce soruları sözlü olarak yanıtladık. Ardından bant kayıtlarını 
yazıya döktük. Bu nedenle ortaya sohbet havasında bir metin çıktı. 
Tabii bu sohbet iki ayrı kişiyle yapıldığından, soruyu cevaplayana 
göre yer yer metnin üslubu farklılaştı.
Biz mümkün olduğunca geniş kapsamlı ve kolay okunabilir bir me-
tin ortaya çıkarmaya çalıştık. Elbette kitabımızda değinemediğimiz 
konular da oldu. Kitabımızdaki konuların dışında merak ettikleriniz 
olursa http://bit.ly/SGY2020 (özgün link https://www.igd.com.tr/ya-
yinlar/web/sorularla-gayrimenkul-yatirimi-2-baski-2020/) adresine 
soru ve yorumlarınızı bırakarak ileriki baskılara katkıda bulunabilir-
siniz.
Bu vesileyle kitabımızın ilk baskısını okuma nezaketi göstererek yo-
rumlarda bulunan, bazı düzeltmelere dikkat çeken, önerilerini ile-
ten, yeni bir baskı için bizleri cesaretlendiren Prof. Dr. Cem Mehmet 
Baydur, Burak Çelik, Ferit Canbek, Hakan Arıer, Hüseyin Atılgan ve 
Murat Güney’e de içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Keyifli okumalar...
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lYatırım nedir, insanlar neden
yatırım yaparlar?

Yatırım yapmak kısaca ileride daha çok kazanmak için 
bugün riske girmektir. Yatırım yapmak için öncelikle ta-
sarruf yapmamız gerekmektedir. İnsanların ileride harca-
mak için bugün elde edilen gelirin bir kısmını bir kenara 
koymaları, tasarruf yapmaları anlamına gelir. Ancak bu 
tasarrufların da boş boş beklemesi istenmez. Büyümesi, 
daha da çoğalması istenir. Bu nedenle yatırım yapmak, 
şu anki gelirimizden bir kısmını harcamayıp kena-
ra koyarak tasarruf etmek ve bu tutarı ileride daha da 
büyümüş olarak geri alma beklentisiyle değerlendirmek 
anlamına gelir.

Tasarruf yapmamızın ardındaki etkenlerden birincisi; 
sıra dışı birtakım kaza, bela, hastalık, yoksulluk, işsizlik 
gibi beklenmedik durumlar sonucu oluşacak harcamala-
ra karşı hazırlıklı olmaktır. İkincisi ise zaman içinde yaş-
lanıp, aktif iş hayatından çekildiğimizde, alıştığımız gelir 
düzeyini korumak, yaşam standartlarımızı, harcama gü-
cümüzü yüksek tutabilmektir. Belki bir üçüncüsü de biz 
bu dünyadan ayrıldıktan sonra geride kalan sevdikleri-
mizin yaşamlarını kolaylaştırmaktır.

Her şeyden önce tasarrufumuzun değerini kaybet-
memesini isteriz. Bu sebeple yaptığımız tasarrufları de-
ğişik alanlarda yatırıma yönlendiririz. Tasarrufumuzla 
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yapacağımız yatırımlar; mevduat, hisse senedi, gayri-
menkul, altın gibi farklı alanlarda olabilir. Dolayısıyla 
biz, ileride harcamak üzere tasarruf eder ve bunları 
da en azından satın alma gücünü korusun diye birta-
kım yatırım araçlarında değerlendiririz.

lYapılan tasarrufun gelire oranı
ne olmalıdır?

İnsanların tasarruf düzeylerinin, gelirleri ile doğru oran-
tılı olduğunu söylemek mümkündür. Bunu detaylandır-
mak istersek; düşük gelir düzeyindeki insanlar daha az 
tasarruf ederler. Hatta yaptıkları tasarruf negatiftir yani 
borçlanarak yaşarlar. İnsanların gelir düzeyi arttıkça, ta-
sarrufları hem oran hem de miktar olarak artar.

Asgari ücretle geçinen birisi hiç tasarruf yapamazken 
veya gelirinin %5’i gibi çok küçük bir miktarıyla tasarruf 
yapabilirken; 5 bin TL geliri olan birisi gelirinin %10’u ka-
dar; 20 bin TL geliri olan birisi gelirinin %30’u kadar; 100 
bin TL geliri olan bir kişi de belki gelirinin %50’si kadar 
tasarruf yapabilir.

Ama gelir düzeyimiz ne olursa olsun en azından yüzde 
10’luk kısmını tasarruf olarak bir kenara ayırmakta fayda 
vardır.

lGayrimenkul satın alma kararı ile
gelir arasında nasıl bir denge vardır?

İnsanlar hayata ilk atıldıklarında dayanıklı varlık alımı 
için finansmana ihtiyaç duyarlar. Bugün için konuşa-
lım, otomobil almak istiyorsunuz, bunun için minimum 
100 bin TL bütçe sağlamanız gerekecektir. Aileden miras 
kalma durumunu bir kenara bıraktığımızda, kişinin bu 
otomobili satın alabilmesi için önünde iki yol bulunmak-
tadır: Tasarrufla birikim yapmak veya kredi kullanmak. 
Veya üçüncü yol ise bu ikisinin karmasını yapmaktır. Kar-
ma yapıldığında da söz gelimi bu 100 bin TL’nin %30’u 
olan 30 bin TL’sini tasarruf edip, kalan kısmını kredi ola-
rak kullanacak gibi düşünebiliriz. Kredi kuruluşları da 
bu krediyi verirken, krediyi talep eden kişinin kullandığı 
miktarı geri ödeyip ödeyemeyeceğine bakacaklardır. Kre-
di alımlarında kilit nokta olan genel bir bankacılık pren-
sibinden söz etmek yerinde olacaktır: Kişinin aylık geliri 
ödeyeceği kredi taksitlerinin üç katı olmalıdır.

Hayata atıldınız, kariyeriniz başladı, tabii ki ilk başlar-
da geliriniz görece düşük düzeyde olacaktır. Maaşlı çalı-
şıyorsanız, zaman içinde tecrübeniz ve sorumluluklarınız 
artacağı için maaşınız da artacaktır. Kendi işinizi yapı-
yorsanız, ustalaştığınız ve tecrübeniz arttığı için gelirini-
zin yükselmesi beklenir. Aynı zamanda da yeni bir aile 
kurduğunuz, ailenize yeni bireyler katıldığı için giderle-
rinizde de artış yaşanacaktır. En nihayetinde bir nokta-
da konut ya da başka bir tür gayrimenkul sahibi olmak 
isteyeceksiniz. Tasarruflarınız çok üst düzeydeyse bunu 


