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• Genel Durum

• Arsa Temini Son Durum

• İnşaat Maliyetleri

• Finansal Durum



Genel Durum (Kooperatif)

• Kooperatifin üye sayısı: 543 Hissedar

• Kooperatifin hisse sayısı: 676 Pay
• Alınan arsalar: 17.500+32.890+669=51.059 m2

• Arsa alım tutarları: 30.613.000 + 16.132.000 
+ 715.000 + (Harç 949.020) =  Toplam 
48.409.020 TL

• Halihazırda Banka: 6.096.458 TL

• Ödenmemiş aidat ve sermaye gecikmesi: 
320.644 TL



Arsanın Konumu



Arsanın Haritası



Genel Durum (Arsalar)



Proje Çizimleri  - TİP 1
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Proje Çizimleri  - TİP 5



Proje Çizimleri  - TİP 6



NEO PARK EVLERİ



İnşaat Maliyetleri

1. Bugünkü değer ile 150 m2 brüt mesken alanı 
için daire başına inşaat maliyeti yaklaşık 
120.000 TL olacaktır. (Son bir yılda demir 
fiyatlarındaki yaklaşık %50 lik artış dışında 
diğer inşaat maliyet kalemlerinde ciddi bir artış 
olmamıştır.)

2. Maliyete dahil olmayan harcama grupları, 
güvenlik bölümleri, çocuk parkları, spor 
alanları ve sosyal tesisler olup bunları da 
hesaba kattığımızda daire başına arsa payı 
hariç yaklaşık 160.000 TL maliyet oluşacaktır.



İnşaat Maliyetleri 2

3. İmar plan tadilatının kesinleşmesinden 
sonra mimari proje kesin olarak çizilecektir.

4. Mayıs ayı içerisinde önce sitede bulunması 
istenen ilave tesisler (kütüphane, fitness
salonu, kapalı müstakil garaj, vb) için 
talepler toplanacak ve yaklaşık ilave 
maliyetleri ile birlikte tüm üyelerimizin 
görüşlerine anket olarak sunulacaktır.

5. Çoğunluk tarafından istenen tesisler mimari 
projeye eklenecek ve ihale şartnamesi 
bunlara göre oluşturulacaktır.



Finansman

1. Şuan itibariyle hisse başına 78.000 TL 
toplanmış olup, tahsilat oranımız % 99’un 
üzerindedir.

2. 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak 
kaydıyla günlük 0,0005 gecikme cezası 
uygulanmaktadır ve bu şekilde borcunu 
gününde ödeyenlerin hakkı korunmaktadır.

3. Projenin ihaleye çıkılıp bir inşaat grubuyla 
anlaşılmasıyla birlikte daire başına düşen 
maliyet netleşmiş olacaktır.



Finansman

4. Bu aşamada bir banka ve finans kurumuyla 
anlaşma imzalanarak projenin finansmanı hem 
kooperatif için hem de inşaat grubu için 
güvence altına alınacaktır. Mortgage kredisi 
kullandırarak inşaat maliyetini üyelerin ödeme 
gücü doğrultusunda taksitlendirecektir. Bu 
şekilde ödeme gücü yüksek olan üyelerimiz 
isterlerse kısa vadede aylık 10.000 TL taksit 
ödeyerek borcunu bitirebilecek, isteyenler ise 
borcunu uzun vadeye yayarak kira öder gibi ev 
sahibi olabilecektir.



Finansman

a. Bir çok üyemizin faiz hassasiyetini bildiğimizden 
dolayı proje finansmanı aşamasında en az bir 
katılım bankası ile çalışacağız. 

b. Bugüne kadar yatan giriş ücretlerini de bu 
hassasiyetten dolayı katılım bankasında 
değerlendirdik ve bundan sonra da 
mevduatımızı her hangi bir katılım bankasında 
değerlendireceğiz.

c. Halihazırda paramızın neredeyse tamamı Ziraat 
Katılım Bankasında değerlendirilmektedir.



Teşekkür 
Ederiz


