
 
 



Kooperatif ortaklarının yerleşim tercihlerine 
yönelik tercihlerini anlama ve eğilim 
yoklamasıdır.



REHBERİ NASIL KULLANACAĞIM ?

Bu rehber, mahallenizde oturmak istediğiniz 
daire tipini seçerken size kılavuz olması için 
hazırlanmıştır. Buradaki sorular, mahallede 
yaşamak istediğiniz bölgeye dair eğiliminizi 
belirlemeyi hedefleyerek sorulmuştur. Nihai 
tercihleriniz, buradan toplanan bilgilerin yine 
size sorularak derlenmesiyle belirlenecektir. Bu 
nedenle, bu aşamada maliyetle ilgili bir soru 
sorulmamıştır. 

Birinci bölümde, 5 farklı plan tipinden 
size en uygun olan ilk 2 tanesini seçmeniz 
istenmektedir.

İkinci bölümde, kaç katlı bloğun kaçıncı 
katında yaşamak istediğinizi tercih ettiğiniz 
sorulmaktadır.

Üçüncü bölümde, aynı blokta birlikte 
yaşamak istediğiniz komşularınızın isimlerini 
yazmanız istenmektedir.

Dördüncü bölümde, yaşayacağınız evin 
konumuna dair soruyu cevaplamanız 
istenmektedir.

Beşinci bölümde, önceki 4 bölümde 
cevapladığınız kriterleri önem sırasına göre 
sıralamanız istenmektedir. 

Bunların dışında eklemek veya sormak 
istediklerinizi, son sayfada ayrılmış metin 
kısmına adınız ve soyadınızla birlikte 
yazabilirsiniz.



Aşağıda yer alan 4 daire plan tipinden öncelikli olarak tercih ettiğiniz 
2 tanesini belirtiniz. Birinci tercihinizin yanındaki kutuya 1, ikinci 
tercihinizin yanındaki kutuya 2 yazınız. 

tip 1
net: 88,95 m2 (3+1)

1. HANGİ TİP DAİRE ?

tip 1z
net: 88,95 m2 (3+1)



tip 2
net: 98 m2 (3+1)

tip 3
net: 93 m2 (3+1)



tip 4
net: 76 m2 (2+1)

Dairenizin bulunmasını istediğiniz kata dair (zemin kat, 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. 
kat) ilk 2 tercihinizi aşağıya yazınız.

4 katlı

3 katlı

1.

2.

2. HANGİ KAT ?



Aynı blokta birlikte yaşamak istediğiniz komşularınızın isimlerini 
yazınız.

3. HANGİ KOMŞU ? 4. NEREDE ?
Yaşayacağınız evin konumuyla ilgili aşağıdaki soruları evet ya da hayır 
şeklinde yanıtlayınız.

Sosyal tesislere yakın oturmak isterim.

Çocuk oyun alanı olan avlu etrafında oturmak isterim.

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR



Bunların dışında eklemek 
istediğiniz bir bilgi varsa lütfen 
buraya yazınız.

NEDEN ?

Ad Soyad:

SİZİN İÇİN HANGİSİ 
DAHA ÖNEMLİ ?
Bu belirtilen 4 kriterin önceliği 
size göre nasıl? Aşağıdaki 4 satıra 
bu kriterleri önem sırasına göre 
çoktan aza doğru sıralayınız.

1.
2.

3.

4.




