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1. BÖLÜM RAPOR ÖZETİ 
 

Değerlemeyi Talep Eden  
Kurum/Kişi 

: Kiler Holding A.Ş. 

Raporu Hazırlayan Kurum : İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

Dayanak Sözleşme Tarihi  : 24 Aralık 2021 

Değerlenen Mülkiyet Hakları : Hisseli Mülkiyet 
Ekspertiz Tarihi : 28 Aralık 2021 
Rapor Tarihi : 31 Aralık 2021 

Raporun Türü: 
Müşteri / Rapor No : 

Gayrimenkul Değerleme Raporu 
143 - 2021/4306 

Değerleme Konusu  
Gayrimenkulün Adresi : 

Hürriyet Mahalesi,  
Malazgirt Caddesi,  
15704 parsel 
Bağcılar/ İSTANBUL 

Tapu Bilgileri Özeti : Bkz. Tapu Kayıtları 

İmar Durumu : Bkz. İmar Durumu 

Raporun Konusu : Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen gayrimenkulünpazar 
değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.1 

 
 
 

DEĞERLEMEYE KONU PARSELDEKİ KİLER HOLDİNG A.Ş. AİT OLAN HİSSE İÇİN TAKDİR 
EDİLEN 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 600.000,-TL 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 708.000,-TL 

 
 

RAPORU HAZIRLAYANLAR 

Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı 
 
 

e-imzalıdır. 
 

Abdulkadir ÜSTÜNER 
(SPK Lisans Belge No: 405698) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Muhammed Mustafa YÜKSEL 
(SPK Lisans Belge No: 401651) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
(SPK Lisans Belge No: 401865) 

 
 

 
1 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları 

Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası 
Değerleme Standartları (2017) esas alınarak hazırlanmıştır. 
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2. BÖLÜM ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 

2.1 ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, Gülay Apartmanı, No: 61/4 
  Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO :0 212 505 35 76 – 77 

FAALİYET KONUSU      : Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul 
danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri- NACE KODU: 
68.31.02(Rev.2) 

KURULUŞ TARİHİ : 04.10.2011 

SERMAYESİ : 1.000.000,-TL 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞUN YAYINLANDIĞI 
TİCARET SİCİL GAZETESİ’NİN 
TARİH VE NO.SU : 10 Ekim 2011 / 7917 

Not-1 : Şirket, 16 Şubat 2012 tarihi itibariyle Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 
“Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi'ne alınmıştır.  

Not-2 : Şirkete, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 07.03.2013 tarih ve 
6697no’lu kararı ile değerleme hizmeti yetkisi verilmiştir. 

 
2.2 MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI : Kiler Holding A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : Eski Büyükdere Cad. Emniyet Evleri Mah, No:1/1, 

Kağıthane/İstanbul 

TELEFON NO : (0212) 456 70 00 / (0212) 690 00 00 

KAYITLI SERMAYE TAVANI : 1.000.000.000,-TL 

ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 1.000.000.000,-TL 

KURULUŞ TARİHİ : 20.09.1996 

FAALİYET KONUSU : Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım 
ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve 
esaslar dahilinde' gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı 
Sermaye piyasas ıaraçları, gayrimenkul projeleri, 
gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve 
Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü 
işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4Binci maddesinde sınırı çizilen 
faaliyetler çerçevesinde olmak kaydıile Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım ortaklıklarına ilişkin Esaslar 
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Tebliğ'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir 
sermaye piyasası kurumudur. 

 

 

3. BÖLÜM DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK 
BEYANI 

 

3.1 DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI 
 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulünbugünkü pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Pazar değeri:  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, 

istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama 

altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el 

değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması 

gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden 

ifade edilen fiyat anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda 

pazar değeri tanımına uygun olarak makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu 

fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en iyi ve alıcı tarafından makul 

şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla ilişkili 

herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir 

finansman, sat ve geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak 

arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik 

herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün 

değerinin, önceden belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir 

değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri 

tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini 

ve o zamana özgü olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, 

tahmini değer başka bir zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın 

durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil sadece değerleme tarihi 

itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak 

zorunlu kalmış olmayan bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya 

hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi 

mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar gerçeklerine 
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ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı 

pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise 

pazarı oluşturanlar arasında yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, 

ya da mevcut pazar tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı 

anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama 

faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde edilebilecek en iyi fiyattan 

satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, yukarıda 

anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına 

veya yükseltmesine yol açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve 

kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında 

yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her biri bağımsız olarak 

hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en 

uygun şekilde pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek 

en iyi fiyattan satılmış olması anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime 

sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en uygun yöntem olduğu kabul edilir. 

Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve pazar koşullarına 

göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini 

çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme 

tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının 

ve istekli alıcının değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili 

ve potansiyel kullanımları hakkında makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. 

Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili konumları açısından en avantajlı fiyatı 

elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, faydası sonradan 

anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin 

altında bir fiyattan varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi 

durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer 

işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda mevcut en iyi pazar 

bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış 

olmaksızın veya baskı altında kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş 

olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı 

peşinen kabul edilmiştir. 
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- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine 

azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa 

faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 
 
3.2 MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN 

SINIRLAMALAR 
 

Bu rapor, müşteri talebine istinaden, gayrimenkulün/gayrimenkullerin pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul 

Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme 

Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası Değerleme Standartları (2017) esas 

alınarak hazırlanan gayrimenkul değerleme raporudur.  

Tarafımıza müşteri tarafından getirilen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

 
 
3.3 UYGUNLUK BEYANI 

Bilgimiz ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz: 

- Raporda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur. 

- Raporda belirtilen analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve 

koşullarla kısıtlı olup kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve 

sonuçlardan oluşmaktadır. 

- Değerleme konusunu oluşturan mülklerle ilgili olarak güncel veya geleceğe 

dönük hiçbir ilgimiz yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi kişisel bir 

çıkarımız veya ön yargımız bulunmamaktadır.  

- Bu görevle ilgili olarak verdiğimiz hizmet ve aldığımız ücret, müşterinin amacı 

lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi 

ve bildirilmesine veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili 

sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 

- Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 

- Raporlama aşamasında görev alanlar mesleki eğitim şartlarına sahiptir. 

- Bu raporun konusu olan mülklerşahsen incelenmiştir. Değerleme çalışmasında 

görev alanların değerlemesi yapılan mülklerin yeri ve türü konusunda daha 

önceden deneyimi bulunmaktadır. 

- Raporda belirtilen kişiler haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında 

mesleki bir yardımda bulunmamıştır. 
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4. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN HUKUKİ TANIMI VE RESMİ 
KURUMLARDA YAPILAN İNCELEMELER 

 

4.1 GAYRİMENKULÜN MÜLKİYET DURUMU 
  
TAŞINMAZ ID : 25823509 

SAHİBİ : Kiler Holding A.Ş. (1/18) 
 

İLİ  : İstanbul 
İLÇESİ : Bahçelievler 
MAHALLESİ  : Kocasinan 
ADA : - 
PARSEL : 15704 
NİTELİĞİ : Tarla 
ARSA ALANI : 1.886,50 m² 
HİSSESİNE DÜŞEN 

ARSA PAYI 2 
: 104,81 m² 

YEVMİYE NO : 18023 
CİLT NO : 304 
SAHİFE NO : 30015 
TAPU TARİHİ : 26.06.2015 

 
4.2 TAKYİDAT İNCELEMESİ 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Webtapu portalından temin edilen tapu kayıt begesine 

göre parsel üzerinde aşağıdaki beyanlar yer almaktadır. Kiler Holding a.Ş. hissesi 

üzerindeki kayıtlara aşağıda yer verilmiş olup diğer mallikler üzerindeki haciz şerheleri ise 

ekteki tapu kaydındadır.  

Beyanlar Hanesi: 

• BAKIRKÖY 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 27/11/2018 tarih 2018/42 TEREKE sayılı Mahkeme 

Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır. (27/11/2018 - 27824) 

• BAKIRKÖY 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 10/12/2018 tarih 2018/1532 ESAS sayılı Mahkeme 

Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır. (14/12/2018 - 29313) 

 
2 Kiler Holding a.Ş.’nin parseldeki 1/18 oranındaki hissesine tekabül eden arsa payıdır.  
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4.2.1 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDEKİ TAKYİDATLAR HAKKINDA GÖRÜŞ 
 

Taşınmaz üzerinde davalıdır şerhi, izale-i şüyu davası görüldüğüne ilişkin beyan 

bulunmaktadır.  

Davalıdır beyanının içeriği bilinmemekte olup bu şerh sebebiyle taşınmazın alım – 

satımı yapılamayacaktır. Yanı sıra izale-i şüyu davası bulunması sebebiyle de satışı 

yapılamayacaktır.  

4.2.2 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDE TAKYİDATLARIN SPK MEVZUATI 

HÜKÜMLERİNCE PORTFÖYDE BULUNMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ 
Parselin hisseli olması ve yanı sıra “davalıdır” beyanı ile izale-i şüyu davalarının 

mevcudiyeti sebebiyle taşınmazın portföye alınmasının sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. 

4.3 İLGİLİ BELEDİYEDE YAPILAN İNCELEMELER 
 

Bağcıalr Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde yapılan temaslarda rapora konu taşınmazın, 

19.03.2005 tasdik tarihli Bağcılar Uygulama İmar Planı kapsamında “Park Alanı” olarak 

belirlenen alanda kalmaktadır.  
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4.3.1 SON 3 YIL İÇERİSİNDE İMAR PLANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
Değerleme konusu taşınmazın 15.09.2008 tasdik tarihli uygulama imar planı 

kapsamında olduğu ve imar durumunun son üç yıl içerisinde değişmediği öğrenilmiştir.  

 

4.3.2 BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ’NDE GAYRİMENKULA AİT ARŞİV 
DOSYASI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 

 
Bağcılar Belediyesi İmar Arşivinde yapılan incelemelerde değerlemeye konu 

taşınmaza ait açılmış imar dosyası bulunmadığı şifahen öğrenilmiştir.  

 
4.3.3 RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA İMAR KANUNU’NUN 21. MADDESİ 

KAPSAMINDA YENİDEN RUHSAT ALINMASINI GEREKTİRİR DEĞİŞİKLİKLER 
OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ 

 
Rapor konusu taşınmaz Park Alanında yer alıyor olması sebebiyle parsel üzerinde 

yapılaşma yapılamamaktadır.  

 

4.4 GAYRIMENKULÜN SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE MÜLKİYET VE 

HUKUKİ DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen 

alım satım işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere 

(imar planında meydana gelen değişiklikler, kamulaştırma işlemleri vb.) ilişkin bilgi aşağıda 

belirtilmiştir. 

 
4.4.1 TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMESİ 

Son üç yıl içerisinde Kiler holding A.Ş. hissesine yönelik olarak tapu kayıtlarında 

değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.  

 
4.4.2 HUKUKİ DURUM İNCELEMESİ 

Gayrimenkulün üzerindeki mahkeme şerhleri dolasıyla satışı gerçekleşmeyecektir. Bu 

davaların içeriği ve akıbeti tespit edilmemiş olsa da bu beyanlar sebebiyle taşınmazda alım 

ya da satım işlemi yapılamayacağı kanaatine varılmıştır. Bu husus dışında hukuki olarak 

herhangi bir kısıtlılık söz konusu değildir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 
 2021/4306 

5. BÖLÜM GAYRİMENKULÜNÇEVRESEL VEFİZİKİ BİLGİLERİ 
 

5.1 GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ 
Değerlemeye konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Malazgirt Caddesi 

üzerinde yer alan 15704 nolu parseldeki Kiler Holding A.Ş.’ne ait 1/18 hisseye takabül eden kısımdır.  

 

 
Taşınmaz Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinin sınırını oluşturan Malazgirt Caddesi üzerinde Plevne 

Parkı’nın yanında konumlu ve yaklaşık olarak, Atatürk Caddesi’ne 315 m, Mimar Sinan Caddesi’ne 360 

m, Mahmutbey Caddesi’ne 525 m mesafededir. Taşınmaza ulaşım çeşitli toplu taşıma araçlarıyla 

kolaylıkla sağlanabilmektedir.  

Gayrimenkulün Bağcılar Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup tamamlanmış altyapıya 

sahiptir.  
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5.2 GAYRİMENKUL KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
• Değerlemeye konu 15704 nolu parsel 1.886,50 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahiptir.  

• Parsel eğimsiz bir yapıdadır. 

• Parsel güneyde Malazgirt Caddesi’ne, batıda Plevne Parkı’na, doğuda 132. Sokak’a ve 

kuzeyde komşu parsellere cephelidir. 

• Taşınmazın Malazgirt Caddesi’ne yaklaşık 77 m cephesi bulunmaktadır. 

• Parselin cephesi 77 m, derinliği ise yaklaşık 25 m’dir.  

• Bölgede altyapı unsurları mevcut olup taşınmaz altyapı hizmetlerinden 

faydalanabilecektir. 

• Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Ayrıca parsel üzerinde ağaçlar 

bulunmaktadır.  

• Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. 

• Parsel etrafında sınırlarını belirleyici çit, tel vb. herhangi bir şey bulunmamaktadır.  

• Parsel yeşil alan imarlı olduğundan kısıtlı alıcı kitlesine hitap etmektedir. Be sebeple 

satış kabiliyeti Satışı Güç olarak değerlendirilmiştir.  

5.3 DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA 
SINIRLAYAN FAKTÖRLER 

 
Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör 

bulunmamaktadır.  

5.4 EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM ANALİZİ 
  

Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-1. Maddesine göre “en verimli ve en 

iyi kullanım, katılımcının bakış açısından, bir varlıktan en yüksek değerin elde edileceği 

kullanımdır.”şeklindedir. 

Ayrıca Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-5. Maddesi’nde ise “En verimli 

ve en iyi kullanım belirlenirken:  

(a) Bir kullanımın fiziksel olarak mümkün olup olmadığını değerlendirmek için, 

katılımcılar tarafından makul olarak görülen noktalar,  

(b) Yasal olarak izin verilen şartları yansıtmak için, varlığın kullanımıyla ilgili şehir 

planlamaları/imar durumu gibi tüm kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların değişme olasılığı,  

(c) Kullanımın finansal karlılık şartı bakımından, fiziksel olarak mümkün olan ve yasal 

olarak izin verilen alternatif bir kullanımın, tipik bir katılımcıya, varlığın alternatif kullanıma 

dönüştürme maliyetleri hesaba katıldıktan sonra, mevcut kullanımından elde edeceği 

getirinin üzerinde yeterli bir getiri üretip üretmeyeceği dikkate alınır.” denilmektedir. 

Bu tanım ve detaylardan hareketle gayrimenkulünlokasyonu, yüzölçümü büyüklüğü, 

fiziksel özellikleri ve mevcut imar durumu, bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli dikkate 

alındığında kamu tarafından kamulaştırmasının yapılarak park olarak kullanılmasının en 

uygun kullanım şekli olacağı kanaatindeyiz. 
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6. BÖLÜM GENEL VERİLER, BÖLGE VERİLERİ VE PAZAR BİLGİLERİNE 
İLİŞKİN ANALİZLER 

 

6.1 MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN VE GAYRİMENKUL 
PİYASASININ ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERİLER 

 
 Ülkemizde özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik krizle başlayan dönem, yaşanan 

diğer krizlere paralel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul piyasasında da önemli 

ölçüde bir daralmayla sonuçlanmıştır. 2001-2003 döneminde gayrimenkul fiyatlarında 

eskiye oranla ciddi düşüşler yaşanmış, alım satım işlemleri yok denecek kadar azalmıştır. 

 Sonraki yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerle, gayrimenkul sektörü canlanmaya 

başlamış; gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyüme kaydedilmiştir. Ayrıca 2004-2005 

yıllarında oluşan arz ve talep dengesindeki tutarsızlık, yüksek talep ve kısıtlı arz, fiyatları 

hızla yukarı çekmiştir. Bu dengesiz büyüme ve artışların sonucunda 2006 yılının sonuna 

doğru gayrimenkul piyasası sıkıntılı bir sürece girmiştir. 2007 yılında Türkiye için iç 

siyasetin ağır bastığı ve seçim ortamının ekonomiyi ve gayrimenkul sektörünü 

durgunlaştırdığı gözlenmiştir. 2008 yılı ilk yarısında iç siyasette yaşanan sıkıntılar, dünya 

piyasasındaki daralma, Amerikan Mortgage piyasasındaki olumsuz gelişmeler devam 

etmiştir. 2008 yılında ise dünya ekonomi piyasaları çok ciddi çalkantılar geçirmiştir. 

Yıkılmaz diye düşünülen birçok finansal kurum devrilmiş ve global dengeler değişmiştir. 

 Daha önce Türkiye’ye oldukça talepkar davranan birçok yabancı gayrimenkul yatırım 

fonu ve yatırım kuruluşu şu anda faaliyetlerini bekletme aşamasında tutmaktadır. Global 

krizin etkilerinin devam ettiği dönemde reel sektör ve ülkemiz olumsuz etkilenmiştir.  

 Öte yandan 2009 yılı gayrimenkul açısından dünyada ve Türkiye’de parlak bir yıl 

olmamıştır. İçinde bulunduğumuz yıllar gayrimenkul projeleri açısından finansmanda seçici 

olunan yıllardır. Finans kurumları son dönemde gayrimenkul finansmanı açısından 

kaynaklarını kullandırmak için araştırmalara başlamışlardır. 

 2010 ila 2014 yılları içerisinde ise siyasi ve ekonomik verilerin inşaat sektörü lehine 

gelişmesiyle birlikte gayrimenkul yatırımlarında daha çok nakit parası olan yerli 

yatırımcıların gayrimenkul portföyü edinmeye çalıştığı bir dönem yaşanmış, ayrıca 2012 ile 

2015 yılları arasında ise faizlerin düşük seviyelerde (2013 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet 

tarihinin en düşük seviyesi olan %5 oranına kadar düşmüştür)  olması orta sınıfın konut 

ihtiyacını karşılamaya yöenldiği ve gayrimenkul fiyatlarının sürekli arttığı bir dönem 

olmuştur.  

 2014 yılından sonra faiz oranlarındaki artışla birlikte gayrimenkule olan ilgide 

azalmalar başlamış, 2016 yılındaki darbe girişimi, dünya piyasalarındaki daralma ve diğer 

jeopolitik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisinde de durağanlık başlamış, ancak ülkedeki 

gayrimenkulün getirisinin ve faizlerin halen makul düzeyde olması en etken faktör olmak 

üzere 2016 ve 2017 yıllarındaki satılan konut sayısı bir önceki yıla göre daha yüksek sayıda 

gerçekleşmiştir.  
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 Yüksek satış oranlarına rağmen oluşan yüksek konut stoğu ile birlikte 2018 yılı 

başında gerçekleşen döviz haraketliliği Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektöründe 

daralmaya yol açmış ve fazilerin de artması ile birlikte 2018 beklentilerin çok altında 

başlamış ve yatayda seyretmiştir.  

 2019 yılı ve 2020 yılı ilk çeyreği de da 2018 yılı boyunca süren daralmanın devam 

ettiği bir dönem olarak geçmiştir. 2020 yılının 2 ve 3. çeyrekleri ise özellikle Haziran ve 

Temmuz aylarındaki kredi kampanyalarıyla gayrimenkul fiyatlarının daha yüksek bedellerle 

talep gördüğü ve hatta piyasada oluşan yüksek taleple gayrimenkullerin fiyatlarında artış 

yaşandığı bir dönem olmuştur.  

 Geçmiş dönem bize gayrimenkul sektöründe her dönemde ihtiyaca yönelik 

gayrimenkullerin “erişilebilir fiyatlı” olduğu sürece satılabilmekte mesajını vermektedir. 

Kısa bir projeksiyonda dış ya da doğal etkenlerin (Ortadoğu’da yaşanılan bölgesel savaş, 

global para politikaları, COVİD19 Pandemisi vs.) mevcut piyasa şartlarına etkisinin 

minimum düzeyde olacağı kabulüyle gayrimenkul piyasasında toparlanma olacağı 

düşünülebilir. Ancak 2018 ve 2019 yıllarında gayrimenkul fiyatlarında yaşanan düşüşlerle 

birlikte piyasada minimum seviyeye kadar gerileyen gayrimenkul fiyatlarının her ne kadar 

2020 Haziran ve Temmuz aylarındaki düşük faizli kredilerle piyasa normallerine ulaştığı 

görülmüşse de 2020 yılının kalan döneminde ve 2021 yılı ilk 2 çeyreğinde stabil kaldığı ve 

sonrasında ise döviz kurunda yaşanan artışların inşaat maliyetlerine yansıması ile birlikte 

gayrimenkul fiyatlarının bu sefer piyasa normallerinin üzerinde artış gösterdiği 

görülmüştür. Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında kısa sürede %60-70’lere varan 

artışlar yaşanmış ve piyasadaki gayrimenkuller erişebilir fiyatların üzerinde pazarlanmaya 

başlanmıştır.  

 Gayrimenkul fiyatlarındaki piyasa normallerinin üzerinde yaşanan bu artışlarla birlikte 

2022 ilk çeyreğinde daha çok nakit parası olan yerli ve yabancı yatırımcıların gayrimenkül 

portföyü edinmeye çalışacağı bir dönem olacağı öngörülmektedir.  

 

6.2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL PİYASASI FIRSAT VE TEHDİTLER 
 
Tehditler: 

• FED’in parasal genişleme politikasını yavaşlatarak faiz artırım sürecine girmesi, 

bunun sonucu olarak da Türkiye piyasası üzerinde baskı yaratması, 

• Türkiye’nin mevcut durumu itibariyle jeopolitik risklere açık olması sebebiyle 

mevcut ve gelecekteki yatırımları yavaşlaması ve talebin azalması,  

• Son dönemde döviz kurundaki artışın faizler üzerindeki baskıyı artıyor olması. 

Fırsatlar: 

• Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının uluslararası standartlarda gelen taleplere 

cevap verecek düzeyde olması, 

• Son dönemde gayrimenkule olan yabancı ilgisinin artıyor olması, 
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• Özellikle kentsel dönüşümün hızlanmasıyla daha modern yapıların inşa edilmesi, 

• Konut alımında devlet desteği gibi teşvik amacıyla alınan önlemler, 

• Genç bir nüfus yapısına sahip olmanın getirdiği doğal talebin devam etmesi. 

 

6.3 BÖLGE ANALİZİ 
6.3.1 İSTANBUL İLİ 

İstanbul, 42° K, 29° D 

koordinatlarında yer alır. İstanbul 

Boğazı boyunca ve Haliç'i çevreleyecek 

şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında 

kurulmuştur. İstanbul, batıda Avrupa 

yakası ve doğuda Asya yakası olmak 

üzere iki kıta üzerinde kurulu tek 

metropoldür.  

İstanbul'un yazları sıcak ve nemli; kışları soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Yıllık 

yağmur düşüşü 870mm’dir. Nem yüzünden, hava sıcak olduğundan daha sıcak; soğuk 

olduğundan daha soğuk hissedilebilir. Kış aylarındaki ortalama sıcaklık 7°C ile 9°C 

civarındadır. Kış aylarında bir iki hafta kar yağabilir. Haziran'dan Eylül'e kadar otalama 

sıcaklık 28°C’dir. 

Dünyanın en eski şehirlerinden olan İstanbul, 330 - 395 yılları arasında Roma 

İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204 - 

1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı 

İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. 

İstanbul'un kuzey ve güneyi denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde 

Marmara Denizi vardır. Batısında Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Saray 

ilçeleri, doğusunda Kocaeli'nin Gebze, Körfez ve Kandıra ilçeleri bulunur. Boğaziçi'ndeki 

Fatih Sultan Mehmet, Boğaziçi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri şehrin iki yakasını birbirine 

bağlar. İstanbul, idari olarak 39 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin 25'i Avrupa Yakası'nda, 

14'ü ise Anadolu Yakası'ndadır. İstanbul'un ilçeleri üç ana bölgeye ayrılmaktadır. 

Yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un 

nüfusu son 25 yılda 4 katına çıkmıştır. İstanbul'da yaşayanların yaklaşık %65'i Avrupa 

yakasında; %35'si de Anadolu yakasında yaşar. İşsizlik sebebi ile birçok insan İstanbul'a 

göç etmiş, genelde şehir etrafında gecekondu mahalleleri oluşturmuştur. 

İstanbul kent ölçeğinde son yirmi yılda hızlı bir dönüşüm yaşamıştır. Kent merkezinde 

yaşayan üst gelir gurubu mensupları, Avrupa ve Amerika’daki dönüşüme benzer şekilde 

kent çeperinde bulunan doğayla iç içe düşük yoğunluklu konut alanlarına taşınmışlardır. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hali%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metropol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
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http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkezk%C3%B6y%2C_Tekirda%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze%2C_Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Faz_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Yakas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Yakas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fsizlik
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6%C3%A7
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6.3.2 BAHÇELİLEVLER İLÇESİ 
 

İstanbul’un Avrupa yakasındadır. Güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, 

kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan Güngören’e komşudur. 1992 yılında Bakırköy’den 

ayrılarak ilçe olmuştur. Yüzölçümü 16.7 kilometrekaredir. 

Bahçelievler İlçesi, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevziçakmak ve Hürriyet 

mahallelerinin Yenibosna bölgeleri, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, 

Yenibosna, Zafer ve Bahçelievler olmak üzere 11 mahalleden oluşmaktadır. Bahçelievler’e 

bağlı bucak ve köy yoktur. 1950’li yıllara kadar bugün Bahçelievler ilçesinin bulunduğu 

bölgede Kocasinan ve Yenibosna köyleri vardı. Bahçelievler’in bulunduğu kesim, 

Bakırköy’ün O-1 karayolunun (eski E-5) kuzeyine doğru büyümesiyle oluşmuştur. 

Bahçelievler’in nüfusu da, komşu ilçelerinin nüfusu gibi, 60’lı yıllardan itibaren çok hızlı bir 

artış gösterdi. 1960 yılında 8.500 olan nüfus, 5 yıl sonra 1965 yılında 20.881’e çıktı. 1975 

yılında ise Bahçelievler’in nüfusu 100 bini aşıyordu. 

Bahçelievler ilçesi; İstanbul'un Avrupa yakasında 0-1 karayolunun (Eski E-5) 

kuzeyinde yer almaktadır. Batıda Küçükçekmece, güneyde Bakırköy, kuzeyde Bağcılar ve 

doğuda Güngören ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin batısındaki sınırı Ayamama Deresi, 

doğusundaki sınırı ise Çırpıcı Deresi belirlemektedir. İlçe, denize doğru uzanan derelerin 

oluşturduğu vadi ve tepeler üzerinde yerleşmiştir. Batıdaki Almama Deresi arasında 

Yenibosna yerleşimi, Yenibosna Deresi ile Tavukçu Deresi arasında Kocasinan yerleşimi, 

Tavukçu Deresi ile doğudaki Çırpıcı Deresi arasında Bahçelievler yerleşimi yer almaktadır. 

İlçe toprakları 1674 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Tarihi yarımadaya ve Atatürk Hava 

Limanı'na olan yakınlığı nedeniyle gelişmeye çok uygun bir ilçedir. 

Bugünkü Bahçelievler'in geçmişine bakıldığında, tarihi kalıntılardan, Bizans 

döneminde yerleşime başlandığı bölgedeki kalıntılardan anlaşılmaktadır. Osmanlı 

Döneminde ise Osmanlının ilk başkenti sayılan Edirne ile İstanbul arasındaki yol 

güzergahında bulunması nedeniyle sokak isimlerinden anlaşılacağı üzere örneğin Eski 

Edirne Yolu veya yol üzerinde rastlanan köprülerden Çobançeşme Ayamama Deresi 

üzerinde yapılan Mimar Sinan Köprüsü ve çeşme, Soğanlı'da bulunan halen yolun altında 

kalmış çeşme gibi kalıntılardan iki başkent ve Avrupa ile olan ilişkilerde önemli bir yer 

tuttuğu anlaşılmaktadır. 

Osmanlı Dönemi'nde bu bölgenin ormanlarla kaplı olması, tarıma müsait olması 

nedeniyle avlanma ve mesire yerleri olarak kullanıldığı halen günümüze intikal eden 

çeşmelerden, Siyavuşpaşa Köşkü gibi kalıntılardan anlaşılmaktadır. 1917'den sonra 

bugünkü Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya gibi ülkelerin Osmanlı yönetiminden çıkması 

sonucu o bölgelerde yaşayan Türk kökenli Osmanlı yurttaşlarının Türkiye'ye göçü nedeniyle 

ağırlıkta Yenibosna ve Kocasinan köylerine yerleştirilmiş. Tarım ve hayvancılık bu bölgenin 

yaşam kaynağı olmuştur. 
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İstanbul tarihinin eski dönemlerinden beri tarımsal niteliği az olan bir kenttir. 

Bahçelievler, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde bir tarım alanı iken günümüzde bu özelliği 

tamamen kalmıştır. 

Buna karşılık Bahçelievler'de sanayi tesisleri gittikçe artmaktadır. İlçede imalat 

sanayinde çalışanların oranı artmakta olup bu oranın yoğun olduğu yerler Çobançeşme ve 

Merkez Mahalleleridir. Diğer mahallelerde de imalata yönelik işyerleri mevcuttur. 

İlçede özellikle Yenibosna ve Çobançeşme mahallelerinde yoğunluk kazanan gıda 

(Coca-cola, Pesi Cola, Ömür Yoğurt vb. ve Tekstil ) gibi Türkiye ve Dünya pazarına hizmet 

eden sanayi tesisleri ilçenin temel ekonomik yapısını oluşturmaktadır. Sanayinin birlikte 

geliştirdiği ticaret ve hizmetler sektörü de ilçe için aynı derecede önemlidir. 

 

6.4 GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN ÖZET FAKTÖRLER 
Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumu ve ulaşım rahatlığı,  

• Tamamlanmış altyapı, 

• Düzgün geometrik forma sahip olması, 

• Ana cadde üzerinde konumlu olması,  

• Gelişmekte olan bir bölgede yer alması. 

Olumsuz etkenler: 

• Kısıtlı alıcı kitlesine hitap etmesi, 

• Park imarlı olması sebebiyle yapılaşmaya uygun ve proje geliştirilebilir nitelikte 

olmaması, 

• Gayrimenkul piyasasında yaşanan 

durgunluk. 

 

6.5 EMSALLER VE PİYASA ARAŞTIRMASI 
 

Piyasa araştırması yapılırken Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin yayınladığı 

Uluslararası Değerleme Standartları hükümleri esas alınmak suretiyle konu taşınmazla aynı 

veya karşılaştırılabilir(benzer) varlıklar seçilmiştir.  

Rapor konusu gayrimenkule emsal teşkil edebilecek aynı bölgede yer alan ve benzer 

nitelikteki gayrimenkullerin verileri aşağıda sıralanmıştır. 

Arsa Emsalleri  

1. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 140 m² yüzölçümü büyüklüğüne 

sahip, Merkezi İş Alanı imarlı arsa 1.120.000,-TL (8.000,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı 

/ 0555 682 65 36) 
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2. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 314 m² yüzölçümü büyüklüğüne 

sahip, Hmax:12,50 m yapılaşma koşullarına sahip Ticaret Alanında yer alan arsa 4.200.000,-

TL (13.375,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı /532 227 33 11) 

3. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 250 m² yüzölçümü büyüklüğüne 

sahip olduğu beyan edilen, Konut imarlı arsa 2.000.000,-TL (8.000.,-TL/m²) bedelle 

satılıktır. (Emlakçı / 0532 606 44 95) 

4. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 125 m² yüzölçümü büyüklüğüne 

sahip olduğu beyan edilen Konut imarlı arsa 1.180.000,-TL (9.440,-TL/m²) bedelle satılıktır. 

(Emlakçı / 0533 013 78 62)  

5. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 542 m² yüzölçümü büyüklüğüne 

sahip olduğu beyan edilen Konut imarlı arsa 4.500.000,-TL (8.303,-TL/m²) bedelle satılıktır. 

(Emlakçı / 0532 640 82 52)  

 
 

7. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 
 

7.1 GAYRİMENKULÜN DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 
VE NEDENLERİ 

 
Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; Pazar yaklaşımı, Gelir yaklaşımı ve 

Maliyet yaklaşımı kullanılır.  

Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin 

kullanılabilirliğine göre değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım 

pazar verileriyle desteklenmektedir. 
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Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder. 

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir 

cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, 

varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü 

değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, 

aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen 

geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi 

etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla 

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha 

fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki 

değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya 

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer 

belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde pazar yaklaşımı 

kullanılmıştır. 

 
8. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ 
 

8.1 PAZAR YAKLAŞIMIİLEPAZAR DEĞERİ HESABI ve ANALİZİ 
 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdam hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve 

satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler 

çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu gayrimenkul/gayrimenkulleriçin m² 

birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde 

karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile 

görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulünpazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin 

sahip oldukları olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre karşılaştırılması ve 

uyumlaştırılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, 



 

 21 
 2021/4306 

büyüklük, imar durumu, yapılaşma hakkı, fiziksel özellik gibi kriterler doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme kriterleri ise çok kötü, kötü, kötü-orta, orta, iyi-orta, iyi 

ve çok iyi olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu kriterlerin puanlama aralıkları 

sunulmuş olup ayrıca büyüklük bazındaki değerlendirmeler de aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. Puan aralıkları mesleki deneyim ve şirketimizdeki diğer verilerden elde 

edilmiştir.   

  Oran Aralığı 
Çok Kötü Çok Büyük % 20 üzeri 

Kötü Büyük % 11 - % 20 
Orta Kötü Orta Büyük % 1 - % 10 

Benzer Benzer % 0 
Orta İyi Orta Küçük - % 10 – (-% 1) 

İyi Küçük - % 20 – (-% 11) 
Çok İyi Çok Küçük -  % 20 üzeri 

  

EMSALLERİN KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ 
Emsal No 1 2 3 4 5 
Yüzölçümü (m²) 140 314 250 125 542 
İstenen Fiyat (TL) 1.120.000 4.200.000 2.000.000 1.180.000 4.500.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 1.008.000 3.780.000 1.800.000 1.062.000 4.050.000 
Birim Değer (TL/m²) 7.200 12.038 7.200 8.496 7.472 
Konum Düzeltmesi (%) 20% 25% 20% 15% 15% 
Alan Düzeltmesi (%) -10% 20% 10% 14% 15% 
İmar Düzeltmesi (%) 25% 25% 10% 15% 15% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) 35% 70% 40% 44% 45% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 5.335 7.080 5.145 5.900 5.155 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 5.725 

 
Rapora konu parsel ile bölgede yer alan benzer özelliklerde, daha az yapılaşma 

şartlarına sahip, veya daha iyi yapılaşma şartlarına sahip arsa emsalleri araştırılmıştır. 

Emsallerin pazarlık payları ve şerefiyeleri dikkate alınarak düzeltilmiş birim değeri olarak 

arsa birim m² değeri 5.725,-TL/m² hesaplanmıştır.  

 

8.1.1 ULAŞILAN SONUÇ 
Yapılan piyasa araştırmaları, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle 

belirtilen özellikler gözönünde bulundurularak konu taşınmaz için takdir edilen arsa m2 

birim değeri, toplam değeri ve Torunlar GYO hissesine tekabül eden hisse değeri aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 

ADA / 
PARSEL NO 

YÜZÖLÇÜMÜ 
(m²) 

KİLER HOLDİNG 
HİSSESİNE 

TEKEBÜL EDEN 
YÜZÖLÇÜMÜ 

(m²) 

m2 BİRİM 
DEĞERİ 

(TL) 

PARSELİN 
YUVARLATILMIŞ 

DEĞERİ (TL) 

KİLER HOLDİNG 
HİSSESİNE TEKEBÜL 

EDEN KISMIN 
YUVARLATILMIŞ 

DEĞERİ (TL) 
0 /      15704 1.886,50 104,81 5.725 10.800.000 600.000 
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8.2 GELİR YAKLAŞIMI İLE PAZAR DEĞERİ HESABI VE ANALİZİ 
Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari 

değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık 

tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü 

değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, 

aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen 

geçerlidir. 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) Yöntemi İNA yönteminde, tahmini nakit akışları 

değerleme tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın bugünkü değeriyle 

sonuçlanmaktadır. Uzun ömürlü veya sonsuz ömürlü varlıklarla ilgili bazı durumlarda, İNA, 

varlığın kesin tahmin süresinin sonundaki değeri temsil eden devam eden değeri içerebilir. 

Diğer durumlarda, varlığın değeri kesin tahmin süresi bulunmayan bir devam eden değer 

tek başına kullanılarak hesaplanabilir. Bu bazen gelir kapitalizasyonu yöntemi olarak 

nitelendirilir. (UDS 2017) 

Gelir indirgeme yöntemi ile arsanın toplam değerine ulaşmak için, arsa maliyetinin, 

arazi üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projedeki geliştirme maliyetinin İndirgenmiş 

Nakit Akımları yöntemiyle (İNA) hesaplanan bugünkü finansal değeri ile, satış hasılatının 

yine İNA yöntemiyle hesaplanan bugünkü finansal değerleri arasındaki farka eşit olacağı 

varsayılmıştır.  

Projeksiyonlardan elde edilen nakit akımları ekonominin, sektörün ve taşınmazın risk 

seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenerek taşınmazın değeri bulunur. 

Parsel üzerinde bina bulunmaması ve kamuya ait park alanı bulunması 

sebebiyle gelir yöntemi kullanılamamıştır.  

 

8.3 MALİYET HESABI YÖNTEMİ İLE ULAŞILAN SONUÇ PAZAR DEĞERİ 
HESABI VE ANALİZİ 

 
Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi 

etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla 

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha 

fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki 

değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya 

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer 

belirlenmektedir. 
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Özetle bu yöntemde taşınmazın arsa ve üzerindeki inşai yatırımlar olmak üzere 2 

bileşen dikkate alınarak değer tespiti yapılmaktadır. Rapora konu taşınmazüzerinde yapı 

olmadığından bu yöntemin kullanılması mümkün olmamıştır. 

 

8.4 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uluslararası Değerleme Standartları’nda yer alan “Mülkün değerlemesinde genellikle 

emsal karşılaştırma, gelir indirgeme ve maliyet yaklaşımları ve bu yaklaşımlarla bağlantılı 

metotlar uygulanır. Değerleme Uzmanı bu yaklaşımlardan iki veya daha fazlasını ve onlara 

bağlı metotları kullanarak elde ettiği göstergeleri birbiriyle mutabık kılar. Her üç yaklaşım 

da ortada benzer veya uygun mal, eşya veya hizmet varken, içlerinde fiyatı en düşük olanın 

en çok talep topladığı ve en yaygın şekilde dağıtıldığını savunan ikame ilkesine dayanır.” 

ifadesine istinaden en düşük değerin tespiti emsal karşılaştırma yöntemi ile yapılmıştır.  

Gelir indirgeme yöntemi gelecekteki tahmini gelir kazançlarının günümüzdeki değerini 

bulma işlemidir. Bu yöntemde kullanılan geleceğe yönelik tahmin ve projeksiyonlar, güncel 

piyasa şartları, beklenen kısa vadeli arz ve talep faktörleri ve sürekli istikrarlı bir ekonomiye 

dayalıdır. Ayrıca gelir indirgeme ile bulunan değer içerisinde geliştirici karı da yer 

almaktadır.   

Ekonominin çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olumlu ya da olumsuz faktörlere bağlı 

olarak değişkenlik arz edebilecek olması ve gayrimenkul rayiçlerinin ise her dönemde kendi 

içinde daha tutarlı bir denge taşıdığından hareketle nihai değer olarak Pazar yaklaşımı ile 

bulunan değerin alınması uygun görülmüştür.  

Buna göre rapor konusu 15704 parseldeki Kiler Holding A.Ş.’ nin hissesinin değeri    

600.000,-TL olarak belirlenmiştir.  

8.4.1 BOŞ ARAZİ VE GELİŞTİRİLMİŞ PROJE DEĞERİ ANALİZİ VE KULLANILAN VERİ 
VE VARSAYIMLAR 

 
Değerlemeye konu parselden elde edilecek hak ve fayanınbugünkü değeri 

10.800.000,-TL olarak hesaplanmıştır.  

Pazar yaklaşımı ile Kiler Holding A.Ş. hissesine düşen arsa alanının değeri ise 600.000,-

TL olarak hesaplanmıştır. 

 
8.4.2 ASGARİ BİLGİLERDEN RAPORDA VERİLMEYENLERİN NEDEN 

VERİLMEDİKLERİNİN GEREKÇELERİ 
 

Asgari bilgilerden verilmeyen yoktur.  

 
8.4.3 MÜŞTEREK VEYA BÖLÜNMÜŞ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALİZİ 
 

Rapor konusu parselin fiziki olarak bölünmüş ya da müşterek kısımları 

bulunmamaktadır. Konu parsel hisseli olup arsa değerinde yalnızca Kiler Holding A.Ş. 

mülkiyetindeki hisse dikkate alınmıştır. Hisse değeri fiyatlandırma bölümünde verilmiştir.   
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9. BÖLÜM DEĞERLEME KONUSU GAYRIMENKULİÇİN SON ÜÇ YILDA 
HAZIRLANMIŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARI 

 
Raporda yer alan değerleme konusu gayrimenkul için, şirketimiz tarafından son üç yıl 

içerisinde sermaye piyasası mevzuatına ilişkin olarak değerleme raporu hazırlanmamıştır.  

 

10. BÖLÜM NİHAİ DEĞER TAKDİRİ VESONUÇ 
 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen parseldeki Kiler Holding A.Ş. hissesinin yerinde 

yapılan incelemesindekonumuna, yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumuna fiziksel 

özelliklerine ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları 

itibariyle takdir edilen toplam değerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

PARSELDEKİ KİLER HOLDİNG A.Ş. HİSSESİNİN DEĞERİ İÇİN TAKDİREDİLEN 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 600.000,-TL 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 708.000,-TL 
 

Bulunduğu bölge, konumu, imar durumu, ulaşımı ve kullanım olanakları göz önünde 

bulundurularak, değerleme konusu taşınmazın “SATILABİLİR” nitelikte olduğu 

kanaatindeyiz. 

İş bu rapor e-imzalı dokuman ve 2 (iki) orijinal suret olarak hazırlanmıştır.  

KDV oranı tüm gayrimenkuller için %18 kabul edilmiştir.  

Bu rapor Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslararası 

Değerleme Standartları (2017) kapsamında ve Sermaye Piyasası Hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 31 Aralık 2021 

(Ekspertiz tarihi: 28 Aralık 2021) 

 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 
 

Abdulkadir ÜSTÜNER 
Değerleme Uzmanı  
(Lisans No: 405698) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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DIŞ GÖRÜNÜMLER 
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İMAR PLANI VE PARSEL BİLGİLERİ 
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DEĞERLEME RAPORU 
 

 

DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN  : Kiler Holding A.Ş. 

 
DEĞERLEMESİ YAPILAN               
GAYRİMENKULÜN ADRESİ  :  Hürriyet Mahallesi, 

   Malazgirt Caddesi 
   Bağcılar/İSTANBUL 
 

MÜŞTERİ NUMARASI   : 143 

 

RAPOR NUMARASI   : 2021/0879 

 

EKSPERTİZ TARİHİ   : 15 Mart 2021 

 

RAPOR TARİHİ    : 16 Mart 2021 

 

RAPORUN KONUSU : Bu rapor yukarıda adresi belirtilen arsadaki 
Kiler Holding A.Ş. hissesinin değerinin 

tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. 
 

RAPORU HAZIRLAYANLAR : Abdulkadir ÜSTÜNER 
   Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 405698) 
 
   M. Mustafa YÜKSEL  
   Sorumlu Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 401651) 
 
  Halil Sertaç GÜNDOĞDU  
   Sorumlu Değerleme Uzmanı (SPK Lisans No: 401865) 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞ SERMAYESİ : 1.000.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği doğrultusunda İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 15704 nolu parseldeki 

Kiler Holding A.Ş. hissesinin değerleme çalışması yapılmış olup herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 

 
3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

 Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Resmi dairelerde gayrimenkulün araştırmasına yönelik olarak yapılan temaslarda bazı bilgiler belgeye 

dayalı olmaksızın elde edilebilmektedir. Bu bilgiler yetkililerin beyanlarına dayalı olduğu ve yazılı bir 

dokümanla desteklenmediği için ilgili resmi kuruluşun sonraki beyanlarında farklılıklar söz konusu olabilir.  

h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/
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gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri 

kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya 

sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş 

bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme 

tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya 

uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil 

sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir 

alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun 

kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar 

gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın 

gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında 

yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 

ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 
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edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel 

bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her 

biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi 

için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları 

altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda 

mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 
 
5.1. Tapu Kayıtları 

TAŞINMAZ KİMLİK NO : 25823509 

SAHİBİ  : Kiler Holding A.Ş.   1/18 1 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Bahçelievler 

MAHALLESİ  : Kocasinan 

MEVKİİ  : Ayazma 

PAFTA NO  : 1 

ADA NO  : - 

PARSEL NO  : 15704 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : Tarla  

ARSA ALANI  : 1.886,50 m² 

YEVMİYE NO : 18023 

CİLT NO  : 304 

SAHİFE NO  : 30015 

TAPU TARİHİ : 26.06.2015 

 
5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Portalı’ndan temin edilen 16.03.2021 tarih ve saat 13:15 itibariyle 

temin edilen Taşınmaza ait tapu kayıt belgesine göre rapor konusu taşınmazın üzerinde çok sayıda haciz şerhi 

bulunmaktadır. 

Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesi eklerde sunulmuş olup Kiler Holding A.Ş. hissesi üzerindeki takyidatlar 

aşağıdaki gibidir.  

Beyanlar Bölümü: 

• BAKIRKÖY 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 27/11/2018 tarih 2018/42 TEREKE sayılı Mahkeme 

Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır. (27/11/2018 tarih ve 27824 yevmiye no ile) 

• BAKIRKÖY 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 10/12/2018 tarih 2018/1532 ESAS sayılı Mahkeme 

Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır. (14/12/2018 tarih ve 29313 yevmiye no ile) 

Şerhler Bölümü: 

• İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 03/06/2011 tarih 2011/4416 E. sayılı Haciz Yazısı sayılı 

yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (03.06.2011 - 13990) 

 
1  Değerlemede Kiler Holding A.Ş.’ne ait 1/18 hisse esas alınmış olup parselin çok sayıda hissedarı bulunmaktadır. Diğer 

hissedarlara ait bilgiler rapor ekindeki Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesindedir. Kiler Holding A.Ş.’nin hissesine 
takebül eden alan 104,81 m²dir. 
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• İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 03/06/2011 tarih 2011/4273 E. sayılı Haciz Yazısı sayılı 

yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (03.06.2011 – 13991) 

• Haciz: İSTANBUL 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 30/05/2011 tarih 2011/3772 E. Sayılı Haciz Yazısı sayılı 

yazıları ile BEYHAN ERMİŞE İNTİKAL EDEN HİSSE hissesi üzerine Borç: 0 TL . (Alacaklı: - ) (16.06.2011 - 

15190) 

• İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 26/08/2011 tarih 2011/9377 ESAS sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (07.09.2011 - 21104) 

• İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 26/08/2011 tarih 2011/9378 sayılı Haciz Yazısı sayılı 

yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (07.09.2011 - 21105) 

• İcrai Haciz : BAKIRKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 10/04/2012 tarih 2012/5172 ESAS sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile HÜSEYİN ERMİŞ'TEN BEYHAN ERMİŞ'E İNTİKAL EDECEK HİSSEYE 0 TL bedel ile Alacaklı 

: - lehine haciz işlenmiştir. (13.04.2012 - 8145) 

 
5.3. İmar Durumu 

Bağcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan incelemelere göre rapor konusu gayrimenkulün konumlu 

olduğu 15704 nolu parsel; 15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planı kapsamında; 

PARK ALANI olarak belirlenen alanda kalmaktadır.  
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6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKÜLE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkulün Yeri ve Konumu  

Değerlemeye konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Malazgirt Caddesi üzerinde yer 

alan 15704 nolu parseldeki Kiler Holding A.Ş.’ne ait 1/18 hisseye takabül eden kısımdır.  

Gayrimenkulün konumlandığı bölge çevresinde orta gelir grupları tarafından mesken olarak kullanılan, 

bitişik veya ikiz nizamlarda inşa edilmiş, 5-7 katlı apartmanlar ile eğitim ve sağlık kurumları bulunmaktadır.  

Gayrimenkulün yakın çevresinde Özel Eda İstanbul Anadolu Lisesi, Nevin-Mehmet Bilginer İlkokulu, Hacı 

Mehmet Camii, Plevne Parkı, Güneşli Park Gardenya Sitesi vd. bulunmaktadır.  
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Taşınmaz Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinin sınırını oluşturan Malazgirt Caddesi üzerinde Plevne Parkı’nın 

yanında konumlu ve yaklaşık olarak, Atatürk Caddesi’ne 315 m, Mimar Sinan Caddesi’ne 360 m, Mahmutbey 

Caddesi’ne 525 m mesafededir. Taşınmaza ulaşım çeşitli toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla sağlanabilmektedir.  

Gayrimenkulün Bağcılar Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup tamamlanmış altyapıya sahiptir.  

 

6.2. Taşınmazın Genel Özellikleri 

• Değerlemeye konu 15704 nolu parsel 1.886,50 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahiptir.  

• Parsel eğimsiz bir yapıdadır. 

• Parsel güneyde Malazgirt Caddesi’ne, batıda Plevne Parkı’na, doğuda 132. Sokak’a ve kuzeyde 

komşu parsellere cephelidir. 

• Taşınmazın Malazgirt Caddesi’ne yaklaşık 77 m cephesi bulunmaktadır. 

• Parselin cephesi 77 m, derinliği ise yaklaşık 25 m’dir.  

• Bölgede altyapı unsurları mevcut olup taşınmaz altyapı hizmetlerinden faydalanabilecektir. 

• Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Ayrıca parsel üzerinde ağaçlar bulunmaktadır.  

• Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. 

• Parsel etrafında sınırlarını belirleyici çit, tel vb. herhangi bir şey bulunmamaktadır.  

• Parsel yeşil alan imarlı olduğundan kısıtlı alıcı kitlesine hitap etmektedir. Be sebeple satış kabiliyeti 

Satışı Güç olarak değerlendirilmiştir.  

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumu ve ulaşım rahatlığı,  

• Tamamlanmış altyapı, 

• Düzgün geometrik forma sahip olması, 

• Ana cadde üzerinde konumlu olması,  

• Gelişmekte olan bir bölgede yer alması. 

Olumsuz etkenler: 

• Kısıtlı alıcı kitlesine hitap etmesi, 

• Park imarlı olması sebebiyle yapılaşmaya 

uygun ve proje geliştirilebilir nitelikte 

olmaması, 

• Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk. 
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8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazlara birebir emsal teşkil edebilecek nitelikte satılık 

gayrimenkul bulunamamış olup bölge genelinde yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur. 

1. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 124 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip, 

Hmax: 12,50 m. yapılaşma şartlarına sahip olduğu beyan edilen Konut imarlı arsa 975.000,-TL 

(7.862,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0532 724 96 85) 

2. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 222 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 222 

m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip, imar paftasıdna Teknik Alt Yapı Alanı olarak belirlenen bölgede 

yer alan arsa 1.250.000,-TL (5.631,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı /530 080 22 40) 

3. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 1.525m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 

olduğu beyan edilen, Emsal:2,07, Ticari +Konut imarlı arsa 6.500.000,-TL (4.662.,-TL/m²) bedelle 

satılıktır. (Emlakçı / 0532 791 11 24) 

4. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 227 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 

olduğu beyan edilen Konut imarlı arsa 1.500.000,-TL (6.608,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 

0533 775 40 41)  

5. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 164 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip Hmax: 

12,50 m yapılaşma şartlarına sahip olduğu beyan edilen Ticaret + Konut imarlı arsa 1.000.000,-TL 

(6.098,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0533 661 37 73)  

 

9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkulün pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, 

nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 
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Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen 

tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar ve hisse değerlerinin tespitinde pazar yaklaşımı 

kullanılmıştır.  

9.2. Taşınmazın Pazar ve Hisse Değerlerinin Tespiti 

Taşınmazın mevcut piyasa koşullarındaki pazar ve kira değerlerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi 

kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, mimari ve inşai 

kalite gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi için 

bölgede faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden faydalanılarak 

taşınmazın m² birim değeri takdir edilmiştir.  

Emsallerin konu taşınmazların yer aldığı arsaya göre analizi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Emsal No 1 2 3 4 5 
Yüzölçümü (m²) 124 222 1.525 227 164 
İstenen Fiyat (TL) 975.000 1.250.000 6.500.000 1.500.000 1.000.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 877.500 1.125.000 5.850.000 1.350.000 900.000 
Birim Değer (TL/m²) 7.077 5.068 3.836 5.947 5.488 
Konum Düzeltmesi (%) 10% 10% 10% 15% 10% 
Alan Düzeltmesi (%) 20% 15% 10% 25% 20% 
İmar Düzeltmesi (%) 20% 10% 10% 15% 10% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) 50% 35% 30% 55% 40% 
Düzeltilmiş Birim Değer 
(TL/m²) 4.720 3.755 2.950 3.835 3.920 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 3.835 
 

Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle rapor konusu taşınmazın 

konumu, yüzölçümü büyüklüğü, imar durumu ve fiziksel özellikleri dikkate alınmak suretiyle günümüz 

ekonomik koşulları itibariyle m² birim değeri için 3.500,-TL/m² birim değer takdir edilmiş ve taşınmazın değeri; 

3.835,-TL/m² x 1.886,50 m²   7.230.000,-TL 

Parseldeki Kiler Holding A.Ş.’nin 1/18 hissesinin değeri ise; 

3.835,-TL/m² x 1.886,50 m² x 1/18   400.000,-TL olarak hesap ve takdir edilmiştir. 
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen parseldeki Kiler Holding A.Ş. hissesinin yerinde yapılan incelemesinde 

konumuna, yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumuna, fiziksel özelliklerine ve bölgedeki benzer taşınmazlar 

üzerinde yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle değeri için, 

 400.000,-TL (Dörtyüzbin Türk Lirası) kıymet hesap ve takdir edilmiştir. 

 (400.000,-TL ÷ 9,0073 TL/Euro (*)     44.408,-Euro) 

 (400.000,-TL ÷ 7,5510 TL/USD (*)     52.973,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 9,0073 TL; 1,- USD = 7,5510 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

. 

Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla / taşınmazlarla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı 

kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine e-imzalı dokuman ve iki (2) orijinal olarak 

düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 16 Mart 2021 

  (Ekspertiz tarihi: 15 mart 2021)  
 

 
 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 
 

 

e-imzalıdır. 

 

 

e-imzalıdır. 

 

 
e-imzalıdır. 

 
Abdulkadir ÜSTÜNER 
Değerleme Uzmanı 
(Lisans No: 405698) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞ SERMAYESİ : 275.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği doğrultusunda İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 15704 nolu parseldeki 

Kiler Holding A.Ş. hissesinin değerleme çalışması yapılmış olup herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 

 
3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

 Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Resmi dairelerde gayrimenkulün araştırmasına yönelik olarak yapılan temaslarda bazı bilgiler belgeye 

dayalı olmaksızın elde edilebilmektedir. Bu bilgiler yetkililerin beyanlarına dayalı olduğu ve yazılı bir 

dokümanla desteklenmediği için ilgili resmi kuruluşun sonraki beyanlarında farklılıklar söz konusu 

olabilir.  

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/
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h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik 

vb.) veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve 

geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı 

veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden 

belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu 

fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru 

veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte 

değil sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan 

bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var 

olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade 

mevcut pazar gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir 

alıcı pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı 

oluşturanlar arasında yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 
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ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve 

özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, 

her biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini 

çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce 

gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat 

koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar 

o anda mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 
 
5.1. Tapu Kayıtları 

SAHİBİ  : Kiler Holding A.Ş.   1/18 1 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Bahçelievler 

MAHALLESİ  : Kocasinan 

MEVKİİ  : Ayazma 

PAFTA NO  : 1 

ADA NO  : - 

PARSEL NO  : 15704 

ANA GAYRİMENKULÜN 

NİTELİĞİ  : Tarla  

ARSA ALANI  : 1.886,50 m² 

YEVMİYE NO : 18023 

CİLT NO  : 304 

SAHİFE NO  : 30015 

TAPU TARİHİ : 26.06.2015 

 
5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Portalı’ndan temin edilen 12.02.2019 tarihli takyidatlı tapu kayıt 

belgesine göre rapor konusu taşınmazın üzerinde çok sayıda haciz şerhi bulunmaktadır. 

Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesi eklerde sunulmuş olup Kiler Holding A.Ş. hissesi üzerindeki takyidatlar 

aşağıdaki gibidir.  

Beyanlar Bölümü: 

 BAKIRKÖY 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 27/11/2018 tarih 2018/42 TEREKE sayılı Mahkeme 

Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır. (27/11/2018 tarih ve 27824 yevmiye no ile) 

 BAKIRKÖY 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 10/12/2018 tarih 2018/1532 ESAS sayılı Mahkeme 

Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır. (14/12/2018 tarih ve 29313 yevmiye no ile) 

Şerhler Bölümü: 

 İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 03/06/2011 tarih 2011/4416 E. sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (03.06.2011 - 13990) 

 İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 03/06/2011 tarih 2011/4273 E. sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (03.06.2011 – 13991) 

                                                           
1  Değerlemede Kiler Holding A.Ş.’ne ait 1/18 hisse esas alınmış olup parselin çok sayıda hissedarı bulunmaktadır. 

Diğer hissedarlara ait bilgiler rapor ekindeki Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesindedir. Kiler Holding A.Ş.’nin 

hissesine takebül eden alan 104,81 m²dir. 
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 Haciz: İSTANBUL 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 30/05/2011 tarih 2011/3772 E. Sayılı Haciz Yazısı sayılı 

yazıları ile BEYHAN ERMİŞE İNTİKAL EDEN HİSSE hissesi üzerine Borç: 0 TL . (Alacaklı: - ) (16.06.2011 - 

15190) 

 İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 26/08/2011 tarih 2011/9377 ESAS sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (07.09.2011 - 21104) 

 İcrai Haciz : BAKIRKÖY 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 26/08/2011 tarih 2011/9378 sayılı Haciz Yazısı sayılı 

yazıları ile 0 TL bedel ile Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (07.09.2011 - 21105) 

 İcrai Haciz : BAKIRKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 10/04/2012 tarih 2012/5172 ESAS sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile HÜSEYİN ERMİŞ'TEN BEYHAN ERMİŞ'E İNTİKAL EDECEK HİSSEYE 0 TL bedel ile 

Alacaklı : - lehine haciz işlenmiştir. (13.04.2012 - 8145) 

 
5.3. İmar Durumu 

Bağcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan incelemelere göre rapor konusu gayrimenkulün konumlu 

olduğu 15704 nolu parsel; 15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planı kapsamında; 

PARK ALANI olarak belirlenen alanda kalmaktadır.  

 
 



 

 

   8 

2019/0671 

 

6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKÜLE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkulün Yeri ve Konumu  

Değerlemeye konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Malazgirt Caddesi üzerinde 

yer alan 15704 nolu parseldeki Kiler Holding A.Ş.’ne ait 1/18 hisseye takabül eden kısımdır.  

Gayrimenkulün konumlandığı bölge çevresinde orta gelir grupları tarafından mesken olarak kullanılan, 

bitişik veya ikiz nizamlarda inşa edilmiş, 5-7 katlı apartmanlar ile eğitim ve sağlık kurumları bulunmaktadır.  

Gayrimenkulün yakın çevresinde Özel Eda İstanbul Anadolu Lisesi, Nevin-Mehmet Bilginer İlkokulu, Hacı 

Mehmet Camii, Plevne Parkı, Güneşli Park Gardenya Sitesi vd. bulunmaktadır.  
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Taşınmaz Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinin sınırını oluşturan Malazgirt Caddesi üzerinde Plevne 

Parkı’nın yanında konumlu ve yaklaşık olarak, Atatürk Caddesi’ne 315 m, Mimar Sinan Caddesi’ne 360 m, 

Mahmutbey Caddesi’ne 525 m mesafededir. Taşınmaza ulaşım çeşitli toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla 

sağlanabilmektedir.  

Gayrimenkulün Bağcılar Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup tamamlanmış altyapıya sahiptir.  

 

6.2. Taşınmazın Genel Özellikleri 

 Değerlemeye konu 15704 nolu parsel 1.886,50 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahiptir.  

 Parsel eğimsiz bir yapıdadır. 

 Parsel güneyde Malazgirt Caddesi’ne, batıda Plevne Parkı’na, doğuda 132. Sokak’a ve kuzeyde 

komşu parsellere cephelidir. 

 Taşınmazın Malazgirt Caddesi’ne yaklaşık 77 m cephesi bulunmaktadır. 

 Parselin cephesi 77 m, derinliği ise yaklaşık 25 m’dir.  

 Bölgede altyapı unsurları mevcut olup taşınmaz altyapı hizmetlerinden faydalanabilecektir. 

 Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Ayrıca parsel üzerinde ağaçlar 

bulunmaktadır.  

 Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. 

 Parsel etrafında sınırlarını belirleyici çit, tel vb. herhangi bir şey bulunmamaktadır.  

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

 Merkezi konumu ve ulaşım rahatlığı,  

 Tamamlanmış altyapı, 

 Düzgün geometrik forma sahip olması, 

 Ana cadde üzerinde konumlu olması,  

 Gelişmekte olan bir bölgede yer alması. 

Olumsuz etkenler: 

 Kısıtlı alıcı kitlesine hitap etmesi, 

 Park imarlı olması sebebiyle yapılaşmaya 

uygun ve proje geliştirilebilir nitelikte 

olmaması. 
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8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazlara birebir emsal teşkil edebilecek nitelikte satılık 

gayrimenkul bulunamamış olup bölge genelinde yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur. 

 Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 190 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 2890 

ada, 24 parsel nolu 58 m² taban oturumuna sahip ve normal katları 72 m² alanlı, Hmaks: 12,50 m 

(4 kat) yapılaşma şartlarına sahip olduğu beyan edilen Konut imarlı arsa 550.000,-TL (2.895,-

TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı – 0532 432 12 09) 

 Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede, 193. Sokak üzerinde konumlu, 1525 ada 3 parsel 

nolu 181 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip olduğu beyan edilen, Hmaks: 12,50 m (4 Kat),  Konut 

imarlı arsa 1.000.000,-TL (5.525,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Sahibinden – 0533 485 08 04) 

 Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 370 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 1237 

ada, 19 parsel nolu 190 m² oturum, normal katları 240 m² alanlı 12,50 m yapılaşma şartlarına 

sahip olduğu beyan edilen Konut imarlı arsa 2.000.000,-TL (5.405,-TL/m²) bedelle satılıktır. 

(Emlakçı – 0532 582 84 44) 

 Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede konumlu, 117 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 2775 

ada, 14 parsel nolu 12,50 m yapılaşma şartlarına sahip olduğu beyan edilen Konut imarlı arsa 

680.000,-TL (5.812,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Sahibinden – 0506 027 55 06)  

 

9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkulün pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan 

gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 
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sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar ve hisse değerlerinin tespitinde pazar yaklaşımı 

kullanılmıştır.  

9.2. Taşınmazın Pazar ve Hisse Değerlerinin Tespiti 

Taşınmazın mevcut piyasa koşullarındaki pazar ve kira değerlerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi 

kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, mimari ve 

inşai kalite gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi 

için bölgede faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden 

faydalanılarak taşınmazın m² birim değeri takdir edilmiştir.  

Emsallerin konu taşınmazların yer aldığı arsaya göre analizi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Emsal No 1 2 3 4 

Yüzölçümü (m²) 190 181 370 117 
İstenen Fiyat (TL) 550.000 1.000.000 2.000.000 680.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 510.000 940.000 1.800.000 610.000 
Birim Değer (TL/m²) 2684,21 5193,37 4864,86 5213,68 
Konum Düzeltmesi (%) 0% 0% 0% 0% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 0% 0% 0% 0% 
İmar Düzeltmesi (%) 0% -35% -35% -40% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) 0% -35% -35% -40% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 2.684 3.375 3.162 3.218 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 3.110 

 

Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle rapor konusu taşınmazın 

konumu, yüzölçümü büyüklüğü, imar durumu ve fiziksel özellikleri dikkate alınmak suretiyle günümüz 

ekonomik koşulları itibariyle m² birim değeri için 3.110,-TL/m² birim değer takdir edilmiş ve taşınmazın 

değeri; 

3.110,-TL/m² x 1.886,50 m²   5.865.000,-TL 

Parseldeki Kiler Holding A.Ş.’nin 1/18 hissesinin değeri ise; 

3.110,-TL/m² x 1.886,50 m² x 1/18   325.000,-TL olarak hesap ve takdir edilmiştir. 
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen parseldeki Kiler Holding A.Ş. hissesinin yerinde yapılan 

incelemesinde konumuna, yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumuna, fiziksel özelliklerine ve bölgedeki benzer 

taşınmazlar üzerinde yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle değeri için, 

 325.000,-TL (Üçyüzyirmibeşbin Türk Lirası) kıymet hesap ve takdir edilmiştir. 

 (325.000,-TL ÷ 5,9994 TL/Euro (*)   54.172 Euro) 

 (325.000,-TL ÷ 5,3018 TL/USD (*)   61,300 USD) 

 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 5,9994 TL; 1,- USD = 5,3018 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla / taşınmazlarla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı 

kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine ve iki (2) orijinal olarak düzenlenmiş olup 

kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 15 Şubat 2019 

  (Ekspertiz tarihi: 12 Şubat 2019)  
                                  Saygılarımızla, 

INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 

 
Orçun Anıl TÜMER 

Değerleme Uzmanı 

              (Lisans No: 409714) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Muhammed Mustafa YÜKSEL 

Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401651) 
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1. BÖLÜM RAPOR ÖZETİ 
 

Değerlemeyi Talep Eden  
Kurum/Kişi 

: Kiler Holding A.Ş.  

Raporu Hazırlayan Kurum : İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

Dayanak Sözleşme Tarihi  : 24 Aralık 2021 

Değerlenen Mülkiyet Hakları : Hisseli Mükiyet 

Ekspertiz Tarihi : 28 Aralık 2021 

Rapor Tarihi : 31 Aralık 2021 

Raporun Türü: 
Müşteri / Rapor No : 

Gayrimenkul Değerleme Raporu 

143 - 2021/4309 

Değerleme Konusu  
Gayrimenkulün Adresi : 

Çubuklu Mahallesi, 

Orhan Veli Kanık Caddesi, No: 57 Beykoz/ İSTANBUL 

Tapu Bilgileri Özeti : 

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 

814 Ada, 1 Parsel no’lu, 2.788,83 m² yüzölçümlü, ana 

gayrimenkul bünyesinde yer alan bina 

Sahibi : Kiler Holding A.Ş. (1/1) 

İmar Durumu : 

26.09.2009 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Beykoz İlçesi 
Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı 
Revizon Uygulama İmar Planı’nda Emsal:0,60, Taks: 0,30, 
Hmaks:13,50 m yapılaşma şartları ile “Kısmen Ticaret Alanı, 
Kısmen Yol Alanı” lejantlı alanında kalmaktadır. 

Raporun Konusu : 
Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen gayrimenkulün pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.1 

 

814 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE YER ALAN BİNANIN 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 75.000.000,-TL 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 88.500.000,-TL 

 
RAPORU HAZIRLAYANLAR 

Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı 
 
 

e-imzalıdır. 
 

Fahri ŞAHİN 
(SPK Lisans Belge No: 411563) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Muhammed Mustafa YÜKSEL 
(SPK Lisans Belge No: 401651) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
(SPK Lisans Belge No: 401865) 

 
 
 

 
1 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları 

Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası 
Değerleme Standartları (2017) esas alınarak hazırlanmıştır. 
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2. BÖLÜM ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 

2.1 ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
ŞİRKETİN ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, Gülay Apartmanı, No: 61/4 
  Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 – 77 

FAALİYET KONUSU      : Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul 
danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri- NACE KODU: 
68.31.02(Rev.2) 

KURULUŞ TARİHİ : 04.10.2011 

SERMAYESİ : 1.000.000,-TL 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞUN YAYINLANDIĞI 
TİCARET SİCİL GAZETESİ’NİN 
TARİH VE NO.SU : 10 Ekim 2011 / 7917 

Not-1 : Şirket, 16 Şubat 2012 tarihi itibariyle Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 
“Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi'ne alınmıştır.  

Not-2 : Şirkete, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 07.03.2013 tarih ve 
6697no’lu kararı ile değerleme hizmeti yetkisi verilmiştir. 

 
 
2.2 MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI : Kiler Holding A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : Büyükdere Cad. Emniyet Evleri Mah. No:1/1 Kat:7    

34415 Kağıthane/İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 (212) 456 70 00 

FAKS NO : 0 (212) 690 00 00 

KAYITLI SERMAYE TAVANI : - 

ÖDENMİŞ SERMAYESİ : - 

KURULUŞ TARİHİ : 1983 

FAALİYET KONUSU : Holding grup şirketlerine iştirak edilmesi ve danışmanlık 

verilmesi 
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3. BÖLÜM DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK 
BEYANI 

 

3.1 DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI 
 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri:  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, 

istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama 

altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el 

değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması 

gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden 

ifade edilen fiyat anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda 

pazar değeri tanımına uygun olarak makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu 

fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en iyi ve alıcı tarafından makul 

şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla ilişkili 

herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir 

finansman, sat ve geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak 

arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik 

herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün 

değerinin, önceden belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir 

değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri 

tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini 

ve o zamana özgü olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, 

tahmini değer başka bir zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın 

durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil sadece değerleme tarihi 

itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak 

zorunlu kalmış olmayan bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya 

hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi 

mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar gerçeklerine 

ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı 

pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise 

pazarı oluşturanlar arasında yer almaktadır.  
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(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, 

ya da mevcut pazar tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı 

anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama 

faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde edilebilecek en iyi fiyattan 

satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, yukarıda 

anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına 

veya yükseltmesine yol açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve 

kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında 

yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her biri bağımsız olarak 

hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en 

uygun şekilde pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek 

en iyi fiyattan satılmış olması anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime 

sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en uygun yöntem olduğu kabul edilir. 

Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve pazar koşullarına 

göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini 

çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme 

tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının 

ve istekli alıcının değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili 

ve potansiyel kullanımları hakkında makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. 

Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili konumları açısından en avantajlı fiyatı 

elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, faydası sonradan 

anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin 

altında bir fiyattan varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi 

durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer 

işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda mevcut en iyi pazar 

bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış 

olmaksızın veya baskı altında kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş 

olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı 

peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine 

azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 
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- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa 

faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

3.2 MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN 
SINIRLAMALAR 

 
Bu rapor, müşteri talebine istinaden, gayrimenkulün/gayrimenkullerin pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul 

Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme 

Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası Değerleme Standartları (2017) esas 

alınarak hazırlanan gayrimenkul değerleme raporudur.  

Tarafımıza müşteri tarafından getirilen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

 

3.3 UYGUNLUK BEYANI 
Bilgimiz ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz: 

- Raporda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur. 

- Raporda belirtilen analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve 

koşullarla kısıtlı olup kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve 

sonuçlardan oluşmaktadır. 

- Değerleme konusunu oluşturan mülklerle ilgili olarak güncel veya geleceğe 

dönük hiçbir ilgimiz yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi kişisel bir 

çıkarımız veya ön yargımız bulunmamaktadır.  

- Bu görevle ilgili olarak verdiğimiz hizmet ve aldığımız ücret, müşterinin amacı 

lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi 

ve bildirilmesine veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili 

sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 

- Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 

- Raporlama aşamasında görev alanlar mesleki eğitim şartlarına sahiptir. 

- Bu raporun konusu olan mülkler şahsen incelenmiştir. Değerleme çalışmasında 

görev alanların değerlemesi yapılan mülklerin yeri ve türü konusunda daha 

önceden deneyimi bulunmaktadır. 

- Raporda belirtilen kişiler haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında 

mesleki bir yardımda bulunmamıştır. 

 

 

4. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN HUKUKİ TANIMI VE RESMİ 
KURUMLARDA YAPILAN İNCELEMELER 
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4.1 GAYRİMENKULLERİN MÜLKİYET DURUMU 
SAHİBİ : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 
İLİ  : İstanbul 

İLÇESİ : Beykoz 

MAHALLESİ  : Çubuklu 

PAFTA NO  : 247EAIIB 

ADA NO : 814 

PARSEL NO : 1 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 2.788,83m² 

KAT NO : Zemin 

YEVMİYE NO : 6723 

CİLT NO : 16 

SAYFA NO : 1546 

TAPU TARİHİ : 25.06.2015 
 
 

4.2 TAKYİDAT İNCELEMESİ 
 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Webtapu sistemi üzerinden temin edilen taşınmaza ait 

tapu kayıt belgesine göre değerlemeye konu taşınmaz üzerinde aşağıdaki takyidatların 

bulunduğu belirtilmiştir.  

Yazının bir sureti ise eklerde sunulmuştur.  

Beyanlar Hanesinde; 

• 0.01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ((31,98 M2 LİK KISMINDA TEDAŞ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 13/10/2017 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 99 YILLIĞI 

1 KRŞ BEDELLE KİRA ŞERHİ)) (10.05.2018 / 3966) 

Şerhler Hanesinde; 

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine 31.500.000 TL bedelle 1. Dereceden ipotek şerhi. 

 
4.2.1 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDEKİ TAKYİDATLAR HAKKINDA GÖRÜŞ 
 

Gayrimenkuller üzerinde yukarıdada belirtildiği üzere TEDAŞ lehine irtifak hakkı ve 

ipotelk bulunmaktadır. İrtifak hakkının kısıtlayıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Taşınmazın 

satışı söz konusu olduğunda ipoteğin terkin edilmesi gerekecektir.  
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4.2.2 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDE TAKYİDAT VAR İSE TAKYİDAT 
GAYRIMENKULÜN SPK MEVZUATI HÜKÜMLERİNCE GYO PORTFÖYÜNDE 
BULUNMASINA ENGEL Mİ? 

 
Gayrimenkulün üzerindeki ipotek dışında iktisabı kısıtlayıcı takyidat 

bulunmamaktadır. Rapor konusu gayrimenkulün tapu incelemesi itibariyle ipotek haricinde 

sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde herhangi bir engeli bulunmamaktadır.  

 
4.3 BELEDİYEDE YAPILAN İNCELEMELER 
4.3.1 İMAR DURUMU 
 

Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde 

rapora konu taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 Ölçekli, 26.09.2009 tastik tarihli Beykoz 

İlçesi Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizon Uygulama İmar 

Planı’nda “Kısmen T4 Ticaret Alanı, Kısmen Yol Alanı” lejantlı sahada kaldığı ve 

yapılaşma şartlarının, 

Emsal   = 0,60 

Taks  = 0,30 

Hmaks  = 13,50 m şeklinde olduğu ve parselin yaklaşık olarak 520 m² yola 

terki olduğu şifahen öğrenilmiştir.  

 
 

4.3.2 SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE İMAR DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
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Değerleme konusu taşınmazlar 26.09.2009 tasdik tarihli plan kapsamında yer 

almakta olup imar durumunun son üç yıl içerisinde değişmemiş olduğu şifahen 

öğrenilmiştir. 

 
4.3.3 BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ’NDE GAYRİMENKULA AİT ARŞİV 

DOSYASI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 
 
Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan dosya incelemelerinde 

taşınmazlara ait aşağıdaki belgeler incelenmiştir. 

• 28.05.1996 tarih ve 3000/034 nolu A1 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  
• 28.05.1996 tarih ve 3000/035 nolu A2 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  

• 28.05.1996 tarih ve 3000/036 nolu A3 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  

• 26.01.1993 tarih ve 3000974 nolu A1 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

• 26.01.1993 tarih ve 3000980 nolu A2 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

• 26.01.1993 tarih ve 3000980 nolu A3 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

• 30.12.1992 tarih ve bila sayılı Mimari Proje 

• 25.05.1993 tarih ve bila sayılı Tadilat Ruhsatı 

• 08.09.1994 tarih ve 1509 sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

• 01.05.2000 tarih ve bila sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

• 03.12.1998 tarih ve 2230 sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

• 05.07.1999 tarih ve 2551 sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

• 24.09.1999 tarih ve 9901059 sayılı Encümen Kararı 

• 22.03.1995 tarih ve bila sayılı Encümen Kararı 

• 04.07.1995 tarih ve bila sayılı Encümen Kararı 

Taşınmazın dosyasında yapılan incelemelerde parsel üzerinde A1, A2 ve A3 olmak üzere 

3 adet blok tasarlandığı ancak yerinde 3 blok arasında kalan boşlukların çelik konstrüksiyon 

taşıyıcı sistem ve dış cephede reflekte cam kaplama yapılarak birleştirilerek inşa edildiği ve 

yanı sıra proje harici çatı katı yapıldığı tespit edilmiş olup bu hususlar hakkında düzenlenmiş 

yapı tatil ve encümen tutanakları yer almaktadır. Ayrıca imar dosyasında 01.07.2019 tarih 

ve M7N1RS9H no’lu yapı kayıt belgesinin bulunduğu belirtilmiş olup, ilgili dosyasında yapı 

kayıt belgesine ulaşılamamıştır. Ancak bu yapı kayıt belgesi Kiler Holding A.Ş.’den temin 

edilmiştir. Ancak ikinci aşamaya geçilmemiş ve tapuda cins tashihi yapılmamıştır. Yapı Kayıt 

Belgesi 6.028,93 m² inşaat alanı için düzenlenmiştir. Yapı kayıt belgesindeki alan yerinde 

yapılan ölçümler ile örtüşmektedir. Yapı Kayıt Belgesi belediyedeki arşiv dosyasında 

bulunamamıştır. Ancak doğruluğu edevlet üzerinden teyit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde 

çok sayıda yapı tatil tutanağı ve encümen kararı bulunmakta olup Yapı Kayıt Belgesinin 

belediyeye teslim edilerek ve taşınmaz üzerindeki tutanak, encümen, yıkım kararı vb. gibi 

cezaların iptal edildiğine dair resmi bir yazı alınması önerilmektedir. 

4.3.4 YAPI DENETİME İLİŞKİN BİLGİLER 
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Değerleme konusu gayrimenkuller 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun’dan önce inşa edilmiş olup kanun kapsamında olmadığı ndan yapı 

denetime ilişkin bir zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 

4.3.5 ENERJİ VERİMLİLİK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ 
Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivindeki incelenen belgelere göre taşınmaza ait 

Enerji Kimlik Belgesi’ne rastlanmamıştır.  

 

4.3.6 RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA İMAR KANUNU’NUN 21. MADDESİ 
KAPSAMINDA YENİDEN RUHSAT ALINMASINI GEREKTİRİR DEĞİŞİKLİKLER 
OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ 

 
Taşınmazın dosyasında yapılan incelemelerde parsel üzerinde A1, A2 ve A3 olmak üzere 

3 adet blok tasarlandığı ancak yerinde 3 blok arasında kalan boşlukların çelik konstrüksiyon 

taşıyıcı sistem ve dış cephede reflekte cam kaplama yapılarak birleştirilerek inşa edildiği ve 

yanı sıra proje harici çatı katı yapıldığı tespit edilmiş olup bu hususlar hakkında düzenlenmiş 

yapı tatil ve encümen tutanakları yer almaktadır. Ayrıca imar dosyasında 01.07.2019 tarih 

ve M7N1RS9H no’lu yapı kayıt belgesinin bulunduğu belirtilmiş olup, ilgili dosyasında yapı 

kayıt belgesine ulaşılamamıştır. Ancak bu yapı kayıt belgesi Kiler Holding A.Ş.’den temin 

edilmiştir. Ancak ikinci aşamaya geçilmemiş ve tapuda cins tashihi yapılmamıştır. Yapı Kayıt 

Belgesi 6.028,93 m² inşaat alanı için düzenlenmiştir. Yapı kayıt belgesindeki alan yerinde 

yapılan ölçümler ile örtüşmektedir. Yapı Kayıt Belgesi belediyedeki arşiv dosyasında 

bulunamamıştır. Ancak doğruluğu edevlet üzerinden teyit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde 

çok sayıda yapı tatil tutanağı ve encümen kararı bulunmakta olup Yapı Kayıt Belgesinin 

belediyeye teslim edilerek ve taşınmaz üzerindeki tutanak, encümen, yıkım kararı vb. gibi 

cezaların iptal edildiğine dair resmi bir yazı alınması önerilmektedir. 

 
4.3.7 MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE BELGELERİN TAM VE 

EKSİKSİZ OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ 
 

Taşınmazın dosyasında yapılan incelemelerde imar dosyasında 01.07.2019 tarih ve 

M7N1RS9H no’lu yapı kayıt belgesinin bulunduğu belirtilmiş olup, ilgili dosyasında yapı kayıt 

belgesine ulaşılamamıştır. Ancak bu yapı kayıt belgesi Kiler Holding A.Ş.’den temin 

edilmiştir. Ancak ikinci aşamaya geçilmemiş ve tapuda cins tashihi yapılmamıştır. Yapı Kayıt 

Belgesi 6.028,93 m² inşaat alanı için düzenlenmiştir. Yapı kayıt belgesindeki alan yerinde 

yapılan ölçümler ile örtüşmektedir. Yapı Kayıt Belgesi belediyedeki arşiv dosyasında 

bulunamamıştır. Ancak doğruluğu edevlet üzerinden teyit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde 

çok sayıda yapı tatil tutanağı ve encümen kararı bulunmakta olup Yapı Kayıt Belgesinin 

belediyeye teslim edilerek ve taşınmaz üzerindeki tutanak, encümen, yıkım kararı vb. gibi 

cezaların iptal edildiğine dair resmi bir yazı alınması önerilmektedir. 
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4.4 GAYRIMENKULÜN SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE MÜLKİYET VE 
HUKUKİ DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 
Değerlemesi yapılan gayrimenkullere ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen 

alım satım işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere 

ilişkin bilgi aşağıda belirtilmiştir. 

 
4.4.1 TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMESİ 

Yapılan incelemelerde son üç yıllık dönemde tapu kaydında herhangi bir değişiklik 

olmadığı şifahen öğrenilmiştir.  

 
4.4.2 HUKUKİ DURUM İNCELEMESİ 
  

Taşınmazın üzerinde çok sayıda yapı tatil tutanağı ve encümen kararı bulunmakta olup 

Yapı Kayıt Belgesinin belediyeye teslim edilerek ve taşınmaz üzerindeki tutanak, encümen, 

yıkım kararı vb. gibi cezaların iptal edildiğine dair resmi bir yazı alınması önerilmektedir. 

 

4.5 YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

Gayrimenkule ilişkin olarak yapılmış herhangi bir Satış Vaadi Sözleşmesi, Kat Karşılığı 

İnşaat Sözleşmesi ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri ile ilgili bir bilgi bulunmamakta olup 

halihazırda kiracı olarak bulunan Carrefour Market, Züccaciye ve Düğün Organizasyonları 

yapan firmalar ile yapılmış kira sözleşmesi bulunmaktadır. Kira sözleşmesine ilişkin detaylı 

bilgi edinilememiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN ÇEVRESEL VEFİZİKİ BİLGİLERİ 
 

5.1 GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ 
Değerlemeye konu taşınmaz, İstanbul İli,  Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kınık 

Caddesi ile Polatlı Sokak’ ın kesiştiği köşede yer alan ve 814 ada, 1 parselde yer alan binadır. 
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Kavacık Mezarlığı’nın karşısında yer alan Cumhuriyet Caddesi üzerinden batı istikametne doğru 

yaklaşık olarak, 140 m devam edildikten sonra sağ tarafta girişi yer alan Orhan Veli Kınık Caddesine 

girilir ve 300 m decam edildikten sonra taşınmaza ulaşım sağlanmış olunur. 

Taşınmazın konumlu olduğub bölgede genellikle orta ve üst gelir grupları tarafından kullanılan 

bir yerleşim bölgesidir. Bölgenin sürekli gelişim göstermesi, ana arterlere yakın olması, alt yapı ulaşım 

imkânları bölgenin tercih sebepleri olarak sıralanabilir.   

Taşınmaz yaklaşık olarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne 145 m, Boğaziçi Caddesi’ne 200 m, 

Cumhuriyet Caddesi’ne 300 m, Litvanya İstanbul Fahri Konsolosluğu’ na 270 m, Anadolu Hisarı E-80 

Baplantı Yolu’na 540 m, Celal Aras Anadolu Lisesi’ne ve Mehmet Emin Pulakonak Ortaokulu’na 600 m,  

D-100 (E-5) Karayolu’ na 1,2 km, Barış Manco (Sahil Yolu) Caddesi’ne 2,1 km. mesafededir. 

Taşınmaza Orhan Veli Kanık Caddesi üzerinden toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşım 

sağlananabilmektedir. Taşınmazın konumlu olduğu Orhan Veli Kanık günboyu araç ve yaya trafiği yoğun 

seviyededir.  

 
 

 

5.2 GAYRİMENKUL KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
• Rapora konu taşınmaz, 2.788,83 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 814 ada 1  nolu 

parsel üzerinde konumludur. 
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• Taşınmazların konumlu olduğu parsel geometrik olarak yamuk şekle sahip olup 

kuzeyde Öztürk Sokak’a,  batıda Bulut Sokak’a,  doğuda Polatlı Sokak’a, güneyde 

ise Orhan Veli Kanık Caddesi’ne cephelidir. 

• Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nde incelenen mimari projesine göre 

parsel üzerinde bodrum katı yaygın kitle temel olmak üzere her bir blok bodrum, 

zemin, normal toplamda üç katlı zemin katları dükkan normal katları mesken olarak 

tasarlanmış üç adet bloktan oluşmaktadır.   

• Mimari projesine göre binanın bodrum katı brüt 1.192 m² kullanım alanlı otopark 

alanı; zemin katta her bir blok brüt 135’ er m² kullanım alanlı 1’ er adet mağaza 

hacimleri ile normal katta brüt 216’ şar m² kullanım alanlı  1’ er adet daire olmak 

üzere parselin toplam inşaat alanı brüt 2.245 m² olararak toplam 6 adet bağımsız 

bölümden oluşacak şekilde tasarlanmıştır 

• Yerinde yapılan incelemelerde mimari projesine aykırı olarak 3 adet bloğun 

birleştirilerek tek bir bina hacmi oluşturulmuş ve mimari projesinden tamamen farklı 

inşa edilmiştir.  

• Halihazırdaki binanı kullanım alanları ve mimari bölümlemeleri aşağıda tabloda 

verilmiştir. 

KAT NO KULLANIM ALANI (m²) KULLANIM ŞEKLİ 

1.Bodrum 2.364 
Zemin kata yer alan dükkanlara ait 
depo alanı ve otopark ile oto 
yıkama 

Zemin 1.585 Carrefour Market ve Züccaciye 
1. Normal 1.040 Davetli ve düğün salonu (2 adet 
2. Normal 1.040 Davetli ve düğün salonu  

TOPLAM  6.029 
 

• Yerinde yapılan incemelerde binanın zemin katında Carrefour market tarafından 

kullanılan 1 adet depolu dükkan, züccaciye tarafından kullanın 1 adet depolu dükkan 

ve 1. İla 2. normal katları düğün ve davetli salonları bulunmaktadır. 

• Yapının dış cephesi ön cephede cam kaplama, diğer cephelerde ise sıva üzeri 

boyalıdır.  

• Carrefour Market ve züccaciye girişleri Orhan Veli Kanık Caddesi üzerinden, normal 

katlara girişi ve otopark girişi ise Orhan Veli Kanık Caddesinden bakınca sağ 

cephedeki Polatlı Sokak üzerinden ve zemin kattan sağlanmaktadır.  

• Depoların ise batı ve doğu cephelerden müstakil girişleri bulunmaktadır.  

• Binada 1 adet yük asansörü vardır. 

• Taşınmazlar kullanım amaçlarına uygun şekilde kaliteli malzeme ve işçilikle tefriş 

edilmiştir. 

• Bodrum katında, market kısmında zeminler seramik kaplı, duvarları ise plastik 

boyalıdır.  
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• Bodrum katta oto yıkamanın olduğu bölümde ise zeminler beton kaplı, duvarları 

plastik boyalıdır.  

• Zemin katta ise market kısmında zeminler seramik kaplı, duvarları plastik boyalıdır.  

• 1. normal katta ve 2. normal katta bulunan düğün salonlarının zemini büyük ebatlı 

seramik kaplı, duvarları ise saten boyalıdır. Düğün salonlarının her biri kendine özgü 

dizaynları olup tavanları spotlu asma tavanlıdır. 

 

5.3 DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA 
SINIRLAYAN FAKTÖRLER 

 
Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör 

bulunmamaktadır.  

 
5.4 EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM ANALİZİ 
  

Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-1. Maddesine göre “en verimli ve en 

iyi kullanım, katılımcının bakış açısından, bir varlıktan en yüksek değerin elde edileceği 

kullanımdır.”şeklindedir. 

Ayrıca Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-5. Maddesi’nde ise “En verimli 

ve en iyi kullanım belirlenirken:  

(a) Bir kullanımın fiziksel olarak mümkün olup olmadığını değerlendirmek için, 

katılımcılar tarafından makul olarak görülen noktalar,  

(b) Yasal olarak izin verilen şartları yansıtmak için, varlığın kullanımıyla ilgili şehir 

planlamaları/imar durumu gibi tüm kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların değişme olasılığı,  

(c) Kullanımın finansal karlılık şartı bakımından, fiziksel olarak mümkün olan ve yasal 

olarak izin verilen alternatif bir kullanımın, tipik bir katılımcıya, varlığın alternatif kullanıma 

dönüştürme maliyetleri hesaba katıldıktan sonra, mevcut kullanımından elde edeceği 

getirinin üzerinde yeterli bir getiri üretip üretmeyeceği dikkate alınır.” denilmektedir. 

Bu tanım ve detaylardan hareketle gayrimenkullerin lokasyonu, kullanım 

fonksiyonları, fiziksel özellikleri ile yasal izinleri dikkate alındığında en verimli kullanım 

seçeneğinin mevcut hallerindeki gibi kullanılmaları olduğu görüş ve kanaatindeyiz. 

 

 

 

 

6. BÖLÜM GENEL VERİLER, BÖLGE VERİLERİ VE PAZAR BİLGİLERİNE 
İLİŞKİN ANALİZLER 
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6.1 MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN VE GAYRİMENKUL 
PİYASASININ ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERİLER 

 
 Ülkemizde özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik krizle başlayan dönem, yaşanan 

diğer krizlere paralel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul piyasasında da önemli 

ölçüde bir daralmayla sonuçlanmıştır. 2001-2003 döneminde gayrimenkul fiyatlarında 

eskiye oranla ciddi düşüşler yaşanmış, alım satım işlemleri yok denecek kadar azalmıştır. 

 Sonraki yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerle, gayrimenkul sektörü canlanmaya 

başlamış; gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyüme kaydedilmiştir. Ayrıca 2004-2005 

yıllarında oluşan arz ve talep dengesindeki tutarsızlık, yüksek talep ve kısıtlı arz, fiyatları 

hızla yukarı çekmiştir. Bu dengesiz büyüme ve artışların sonucunda 2006 yılının sonuna 

doğru gayrimenkul piyasası sıkıntılı bir sürece girmiştir. 2007 yılında Türkiye için iç 

siyasetin ağır bastığı ve seçim ortamının ekonomiyi ve gayrimenkul sektörünü 

durgunlaştırdığı gözlenmiştir. 2008 yılı ilk yarısında iç siyasette yaşanan sıkıntılar, dünya 

piyasasındaki daralma, Amerikan Mortgage piyasasındaki olumsuz gelişmeler devam 

etmiştir. 2008 yılında ise dünya ekonomi piyasaları çok ciddi çalkantılar geçirmiştir. 

Yıkılmaz diye düşünülen birçok finansal kurum devrilmiş ve global dengeler değişmiştir. 

 Daha önce Türkiye’ye oldukça talepkar davranan birçok yabancı gayrimenkul yatırım 

fonu ve yatırım kuruluşu şu anda faaliyetlerini bekletme aşamasında tutmaktadır. Global 

krizin etkilerinin devam ettiği dönemde reel sektör ve ülkemiz olumsuz etkilenmiştir.  

 Öte yandan 2009 yılı gayrimenkul açısından dünyada ve Türkiye’de parlak bir yıl 

olmamıştır. İçinde bulunduğumuz yıllar gayrimenkul projeleri açısından finansmanda seçici 

olunan yıllardır. Finans kurumları son dönemde gayrimenkul finansmanı açısından 

kaynaklarını kullandırmak için araştırmalara başlamışlardır. 

 2010 ila 2014 yılları içerisinde ise siyasi ve ekonomik verilerin inşaat sektörü lehine 

gelişmesiyle birlikte gayrimenkul yatırımlarında daha çok nakit parası olan yerli 

yatırımcıların gayrimenkul portföyü edinmeye çalıştığı bir dönem yaşanmış, ayrıca 2012 ile 

2015 yılları arasında ise faizlerin düşük seviyelerde (2013 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet 

tarihinin en düşük seviyesi olan %5 oranına kadar düşmüştür)  olması orta sınıfın konut 

ihtiyacını karşılamaya yöenldiği ve gayrimenkul fiyatlarının sürekli arttığı bir dönem 

olmuştur.  

 2014 yılından sonra faiz oranlarındaki artışla birlikte gayrimenkule olan ilgide 

azalmalar başlamış, 2016 yılındaki darbe girişimi, dünya piyasalarındaki daralma ve diğer 

jeopolitik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisinde de durağanlık başlamış, ancak ülkedeki 

gayrimenkulün getirisinin ve faizlerin halen makul düzeyde olması en etken faktör olmak 

üzere 2016 ve 2017 yıllarındaki satılan konut sayısı bir önceki yıla göre daha yüksek sayıda 

gerçekleşmiştir.  

 Yüksek satış oranlarına rağmen oluşan yüksek konut stoğu ile birlikte 2018 yılı 

başında gerçekleşen döviz haraketliliği Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektöründe 
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daralmaya yol açmış ve fazilerin de artması ile birlikte 2018 beklentilerin çok altında 

başlamış ve yatayda seyretmiştir.  

 2019 yılı ve 2020 yılı ilk çeyreği de da 2018 yılı boyunca süren daralmanın devam 

ettiği bir dönem olarak geçmiştir. 2020 yılının 2 ve 3. çeyrekleri ise özellikle Haziran ve 

Temmuz aylarındaki kredi kampanyalarıyla gayrimenkul fiyatlarının daha yüksek bedellerle 

talep gördüğü ve hatta piyasada oluşan yüksek taleple gayrimenkullerin fiyatlarında artış 

yaşandığı bir dönem olmuştur.  

 Geçmiş dönem bize gayrimenkul sektöründe her dönemde ihtiyaca yönelik 

gayrimenkullerin “erişilebilir fiyatlı” olduğu sürece satılabilmekte mesajını vermektedir. 

Kısa bir projeksiyonda dış ya da doğal etkenlerin (Ortadoğu’da yaşanılan bölgesel savaş, 

global para politikaları, COVİD19 Pandemisi vs.) mevcut piyasa şartlarına etkisinin 

minimum düzeyde olacağı kabulüyle gayrimenkul piyasasında toparlanma olacağı 

düşünülebilir. Ancak 2018 ve 2019 yıllarında gayrimenkul fiyatlarında yaşanan düşüşlerle 

birlikte piyasada minimum seviyeye kadar gerileyen gayrimenkul fiyatlarının her ne kadar 

2020 Haziran ve Temmuz aylarındaki düşük faizli kredilerle piyasa normallerine ulaştığı 

görülmüşse de 2020 yılının kalan döneminde ve 2021 yılı ilk 2 çeyreğinde stabil kaldığı ve 

sonrasında ise döviz kurunda yaşanan artışların inşaat maliyetlerine yansıması ile birlikte 

gayrimenkul fiyatlarının bu sefer piyasa normallerinin üzerinde artış gösterdiği 

görülmüştür. Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında kısa sürede %60-70’lere varan 

artışlar yaşanmış ve piyasadaki gayrimenkuller erişebilir fiyatların üzerinde pazarlanmaya 

başlanmıştır.  

 Gayrimenkul fiyatlarındaki piyasa normallerinin üzerinde yaşanan bu artışlarla birlikte 

2022 ilk çeyreğinde daha çok nakit parası olan yerli ve yabancı yatırımcıların gayrimenkül 

portföyü edinmeye çalışacağı bir dönem olacağı öngörülmektedir.  

 

6.2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL PİYASASINI BEKLEYEN FIRSAT VE 
TEHDİTLER 

Tehditler: 

• FED’in parasal genişleme politikasını yavaşlatarak faiz artırım sürecine girmesi, 

bunun sonucu olarak da Türkiye piyasası üzerinde baskı yaratması, 

• Türkiye’nin mevcut durumu itibariyle jeopolitik risklere açık olması sebebiyle 

mevcut ve gelecekteki yatırımları yavaşlaması ve talebin azalması,  

• Son dönemde döviz kurundaki artışın faizler üzerindeki baskıyı artıyor olması. 

 

Fırsatlar: 

• Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının uluslararası standartlarda gelen taleplere 

cevap verecek düzeyde olması, 

• Son dönemde gayrimenkule olan yabancı ilgisinin artıyor olması, 
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• Özellikle kentsel dönüşümün hızlanmasıyla daha modern yapıların inşa edilmesi, 

• Konut alımında devlet desteği gibi teşvik amacıyla alınan önlemler, 

• Genç bir nüfus yapısına sahip olmanın getirdiği doğal talebin devam etmesi. 

 

6.3 BÖLGE ANALİZİ 
6.3.1 İSTANBUL İLİ 

İstanbul, 42° K, 29° D 

koordinatlarında yer alır. İstanbul 

Boğazı boyunca ve Haliç'i çevreleyecek 

şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında 

kurulmuştur. İstanbul, batıda Avrupa 

yakası ve doğuda Asya yakası olmak 

üzere iki kıta üzerinde kurulu tek 

metropoldür.  

İstanbul'un yazları sıcak ve nemli; kışları soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Yıllık 

yağmur düşüşü 870mm’dir. Nem yüzünden, hava sıcak olduğundan daha sıcak; soğuk 

olduğundan daha soğuk hissedilebilir. Kış aylarındaki ortalama sıcaklık 7°C ile 9°C 

civarındadır. Kış aylarında bir iki hafta kar yağabilir. Haziran'dan Eylül'e kadar otalama 

sıcaklık 28°C’dir. 

Dünyanın en eski şehirlerinden olan İstanbul, 330 - 395 yılları arasında Roma 

İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204 - 

1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı 

İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. 

İstanbul'un kuzey ve güneyi denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde 

Marmara Denizi vardır. Batısında Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Saray 

ilçeleri, doğusunda Kocaeli'nin Gebze, Körfez ve Kandıra ilçeleri bulunur. Boğaziçi'ndeki 

Fatih Sultan Mehmet, Boğaziçi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri şehrin iki yakasını birbirine 

bağlar. İstanbul, idari olarak 39 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin 25'i Avrupa Yakası'nda, 

14'ü ise Anadolu Yakası'ndadır. İstanbul'un ilçeleri üç ana bölgeye ayrılmaktadır. 

Yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un 

nüfusu son 25 yılda 4 katına çıkmıştır. İstanbul'da yaşayanların yaklaşık %65'i Avrupa 

yakasında; %35'si de Anadolu yakasında yaşar. İşsizlik sebebi ile birçok insan İstanbul'a 

göç etmiş, genelde şehir etrafında gecekondu mahalleleri oluşturmuştur. 

İstanbul kent ölçeğinde son yirmi yılda hızlı bir dönüşüm yaşamıştır. Kent merkezinde 

yaşayan üst gelir gurubu mensupları, Avrupa ve Amerika’daki dönüşüme benzer şekilde 

kent çeperinde bulunan doğayla iç içe düşük yoğunluklu konut alanlarına taşınmışlardır. 

 

6.3.2 BEYKOZ İLÇESİ 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hali%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metropol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkezk%C3%B6y%2C_Tekirda%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze%2C_Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Faz_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Yakas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Yakas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fsizlik
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6%C3%A7
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Beykoz, İstanbul'un bir ilçesidir. Çatalca-Kocaeli bölümünün Kocaeli Yarımadası 

batısında yer almakta olup; batıdan İstanbul Boğazı, doğudan Şile ilçesi, kuzeyden 

Karadeniz ve güneyden de Çekmeköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri ile çevrelenmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan sanayi ağırlıklı çalışmaların etkisiyle 

fabrikaların çoğalması sonucu genelde işçi kesimin tercih ettiği yerleşim yeri olan Beykoz, 

son yıllarda üst gelir seviyesi kesimden de talep görmektedir. 

İlçede en çok Giresun, Ordu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Ardahan, Sivas, Samsun ve 

Sinoplu vatandaşlar bulunur. 2020 TÜİK verilerine göre ilçede 246.110 kişi yaşamaktadır. 

İlçe, 45 mahalleden oluşmaktadır. Büyükşehir yasası ile köyden mahalleye 

dönüştürülen yerleşimlerin nüfusları düşüktür. Elmalı Mahallesi orman içine sonradan 

yerleşilerek oluşmuş köy niteliğinde olup, Karadeniz köyleri özelliğini taşır. 

Beykoz'da gözle görülür bir plansız yapılaşma ve konut sıkıntısı yaşanmakta olup, 

nüfusun 1/4’e yakını tapusuz gecekondu tipi evlerde oturmaktadır. İmar durumu yakın 

zamana kadar imar mevzuatının tatbikatındaki gecikmeler yüzünden son derece 

düzensizdir. Büyük ölçüde eksik olan altyapı tamamlanmaya çalışılmaktadır. İlçe nüfusunun 

büyük bölümünü Beykoz’a bölge dışından iç göçle gelen vatandaşlar oluşturmuştur. 

Yaşanan aşırı iç göç sonucunda birçok yerde doğal bitki örtüsünün yok edilmesi ile yerleşim 

alanları meydana gelmiştir Yer şekillerinin de engebeli olması;plansız yapılaşmanın 

sebeplerinden biridir. Arazi mülkiyeti genellikle orman ve hazineye ait olup, şahıs 

mülkiyetindeki arazilerin sınırlı olması ve büyük parseller içermesi yüzünden işgallerle 

konut alanı haline dönüştürülmüştür. Eski yerleşim alanı olarak Merkez, Yalıköy, 

Paşabahçe, Anadolu Hisarı, Kanlıca’nın bir kısmı müstakil ve eski tip konut tarzını 

koruyabilen mahalleler arasındadır. 

Beykoz merkezindeki Abraham Paşa Korusu çeşitli turistik tesislerle yeniden 

düzenlenmiştir. Kanlıca’da bulunan Mihrabad Korusu Boğaz manzaralı görünümüyle en 

gözde mesire alanları arasında yer almaktadır. Beykoz tarihi yalıları ile de ünlüdür. Anadolu 

Hisarı’ndan Beykoz Yalıköy’e kadar birçok özel mülk konumunda olan tarihi yalılar, Boğaz 

görünümüne güzellik katmaktadır. Bu yalıların en önemlisi Anadolu Hisarı’ndaki Hekim Paşa 

Yalısı’dır. %60’ı orman alanı olan Beykoz, İstanbul halkının hafta sonu dinlenme ihtiyacının 

büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri, Poyraz Köy, Riva 

(Çayağazı), Cumhuriyet Köyü, Ali Bahadır, Değirmen Dere, Bozhane, Göllü Köyü, Akbaba, 

Polonezköy en çok ilgi çeken mesire alanlarıdır. Turizm alt yapısı ve tesisleri yetersizdir. 

Polonezköy’de bulunan otel ve pansiyonlar dışında turizm amaçlı tesis çok azdır. 

Boğaz eskiden beri balıkçılığı ile meşhur olmasına rağmen Beykoz bu açıdan da 

istenilen ölçüde tanıtılamamıştır. Anadolu Kavağı’ndaki balık lokantaları deniz ve kara 

yoluyla gelen yerli ve yabancı turistlerin rağbet ettikleri yerlerdendir. 

 

6.4 GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN ÖZET FAKTÖRLER 
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Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumu, 

• Ulaşım imkanlarının kolaylığı, 

• Tamamlanmış altyapı, 

• Tercih edilen bir bölgede yer alması, 

• Bölgenin ticari potansiyeli, 

• Reklam kabiliyeti, 

• Taşınmazın konumlu olduğu Orhan Veli Kanık Caddesinin yaya ve araç trafiği 

bakımından yoğun seviyede olması, 

Olumsuz etken: 

• Yüksek bir değere sahip olması sebebiyle alıcı kitlesinin sınırlı olması, 

• Parsel üzerinde yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak büyütülmüş olması, 

• Ruhsat harici alanlar için düzenlenmiş yapı tatil tutanağı ve encümen kararlarının 

mevcudiyeti 

 
6.5 EMSALLER VE PİYASA ARAŞTIRMASI 

Piyasa araştırması yapılırken Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin yayınladığı 

Uluslararası Değerleme Standartları hükümleri esas alınmak suretiyle konu taşınmazla aynı 

veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklar seçilmiştir.  

Rapor konusu gayrimenkullere emsal teşkil edebilecek aynı bölgede yer alan ve benzer 

nitelikteki gayrimenkuller aşağıda sıralanmıştır. 

Bölgede Konumlu Olan Satılık Arsa Emsali; 

1. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan, Ticaret + Konut lejantında imarlı, 

Hmax: 15,50 / 5 Kat, 855 m² yüzölçümüne sahip olduğu beyan edilen arsa 

20.000.000,-TL (23.392,-TL/m²) bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları bakımından 

avantajlıdır. (Emlak Ofisi / 0 532 281 80 20) 

2. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan, Ticari lejantlı, Kaks: 2,07 , Hmaks: 

24,50 m yapılaşma koşullarına sahip, 3.000 m² yüzölçümüne sahip arsa 

85.000.000,-TL (28.333,-TL/m²) bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları bakımından 

avantajlıdır. (Emlak Ofisi / 0 536 699 89 20) 

3. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan, Konut lejantlı, Taks: 0,15 , Hmaks: 

12,50 yapılaşma koşullarına sahip, 386 m² yüzölçümüne sahip arsa 4.500.000,-TL 

(11.658,-TL/m²) bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları ve konumu bakımından 

dezavantajlıdır.  (Emlak Ofisi / 0532 514 57 67) 

4. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede yer almayan, Konut lejantlı, Taks: 0,15 , 

Hmaks: 15,50 yapılaşma koşullarına sahip, 315 m² yüzölçümüne sahip arsa 

4.500.000,-TL (14.286,-TL/m²) bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları bakımından 

dezavantajlıdır.  (Emlak Ofisi / 0532 514 57 67) 
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Bölgede Konumlu Olan Satılık Bina ve Plaza Emsalleri;  

1. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan bodrum, zemin ve 5 normal 

katlı olmak üzere toplam 7 katlı 1400 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen 

ticari bina 30.000.000,-TL  (21.428,-TL/m²) bedel ile satılık olup pazarlık payı 

bulunmaktadır. (Emlakçı / 0532 425 10 52) 

2. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan bodrum, zemin, 5 normal kat 

ve çatı katı olmak üzere toplam 8 katlı 3250 m² kullanım alanlı olduğu beyan 

edilen ticari bina 74.000.000,-TL (22.769,-TL/m²) bedel ile satılık olup pazarlık 

payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0532 202 19 52) 

3. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan bodrum, zemin, 3 normal kat 

ve çatı katı olmak üzere toplam 6 katlı 508 m² kullanım alanlı olduğu beyan 

edilen ticari + konut bina 8.000.000,-TL (15.748,-TL/m²) bedel ile satılık olup 

pazarlık payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0538 984 87 89) Ara sokakta yer alması 

nedeniyle ticari potansiyeli düşüktür. 

4. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan 2 bodrum zemin ve 4 normal 

katlı olmak üzere toplam 7 katlı 1100 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen 

ticari + konut bina 16.500.000,-TL (15.000,-TL/m²) bedel ile satılık olup 

pazarlık payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0532 502 21 22) Ara sokakta yer alması 

nedeniyle ticari potansiyeli düşüktür. 
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Bölgede Konumlu Olan Kiralık Bina ve Plaza Emsalleri;  

1. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan toplamda 6 kattan oluşan, 980 

m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen plaza 70.000,-TL (71,42-TL/m²) bedel 

ile kiralıktır. (Emlakçı / 0532 346 26 00) Yeni inşa edilmiş olması sebebiyle 

avantajlıdır. 

2. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan toplamda 6 kattan oluşan, 1725 

m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen plaza 90.000,-TL (52,17,-TL/m²) bedel 

ile kiralıktır. (Emlakçı / 0532 297 97 68) 

3. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan toplamda 8 kattan oluşan, 2250 

m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen plaza 250.000,-TL (111,11,-TL/m²) 

bedel ile kiralıktır. (Emlakçı / 0534 930 75 32) Genç bina olması ve komple 

mobilyalı olması sebebiyle avantajlıdır. 

4. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan toplamda 10 kattan oluşan, 

3.900 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen plaza 300.000,-TL (76,92-TL/m²) 

bedel ile kiralıktır. (Sahibinden / 0530 323 64 18) Yeni inşa edilmiş bina olması 

sebebiyle avantajlıdır. 
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7. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 
 

7.1 GAYRİMENKULÜN DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 
VE NEDENLERİ 

 
Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımıve 

maliyet yaklaşımı kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine 

ve verilerin kullanılabilirliğine göre değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her 

tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder. 

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir 

cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, 

varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü 

değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, 

aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen 

geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi 

etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla 

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha 

fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki 
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değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya 

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer 

belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazların pazar değerinin tespitinde Pazar 

yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı kullanılmıştır. 

 

8. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ 
 

8.1 PAZAR YAKLAŞIMIİLE ULAŞILAN SONUÇ, PAZAR DEĞERİ HESABI 
ve ANALİZİ 

 
Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdam hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve 

satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler 

çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu gayrimenkul/gayrimenkulleriçin m² 

birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde 

karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile 

görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulünpazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin 

sahip oldukları olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre karşılaştırılması ve 

uyumlaştırılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, 

büyüklük, imar durumu, yapılaşma hakkı, fiziksel özellik gibi kriterler doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme kriterleri ise çok kötü, kötü, kötü-orta, orta, iyi-orta, iyi 

ve çok iyi olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu kriterlerin puanlama aralıkları 

sunulmuş olup ayrıca büyüklük bazındaki değerlendirmeler de aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. Puan aralıkları mesleki deneyim ve şirketimizdeki diğer verilerden elde 

edilmiştir.   

  Oran Aralığı 
Çok Kötü Çok Büyük % 20 üzeri 

Kötü Büyük % 11 - % 20 
Orta Kötü Orta Büyük % 1 - % 10 

Benzer Benzer % 0 
Orta İyi Orta Küçük - % 10 – (-% 1) 

İyi Küçük - % 20 – (-% 11) 
Çok İyi Çok Küçük -  % 20 üzeri 
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8.1.1 SATILIK EMSALLERİNİN KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ 
 

Emsal No 1 2 3 4 

Kullanım Alanı (m²) 1.400 3.250 508 1.100 

İstenen Fiyat (TL) 30.000.000 74.000.000 8.000.000 16.500.000 

Pazarlıklı Fiyat (TL) 25.500.000 63.000.000 6.750.000 14.000.000 

Birim Değer (TL/m²) 18.214 19.385 13.287 12.727 

Konum Düzeltmesi (%) 0% 10% 20% 25% 

Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) -15% -10% -25% -20% 

İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) -20% -35% 0% -5% 

Toplam Düzeltme Miktarı (%) -35% -35% -5% 0% 

Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 11.839 12.600 12.623 12.727 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 12.447 
 
8.1.2 KİRALIK EMSALLERİNİN KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ 
 

Emsal No 1 2 3 4 

Kullanım Alanı (m²) 980 1.725 2.250 3.900 

İstenen Fiyat (TL) 70.000 90.000 250.000 300.000 

Pazarlıklı Fiyat (TL) 63.000 81.000 175.000 270.000 

Birim Değer (TL/m²) 64,29 46,96 77,78 69,23 

Konum Düzeltmesi (%) 10% 20% 0% 0% 

Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) -20% -15% -15% -10% 

İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) -15% 0% -20% -15% 

Toplam Düzeltme Miktarı (%) -25% 5% -35% -25% 

Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 48,22 49,31 50,56 51,92 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 50 
 
8.1.3 ULAŞILAN SONUÇ 
 

Yapılan piyasa araştırmaları, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle 

belirtilen özellikler gözönünde bulundurularak taşınmazın satış ve kirası için m² birim 

değerleri takdir edilmiş ve satışa esas kullanım alanları ile çarpılarak pazar değerleri 

aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanmıştır.  

 

Ada/Parsel 
No 

Kullanım 
Alanı (m²) 

m² Birim 
Değeri (TL) 

m² Birim Kira 
Değeri (TL) 

Yuvarlatılmış 
Değeri (TL) 

Yuvarlatılmış 
Kira Değeri (TL) 

814/1 6.029 12.447 50 75.000.000 300.000 
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8.2 GELİR YAKLAŞIMI İLE PAZAR DEĞERİ HESABI VE ANALİZİ 

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari 

değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık 

tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü 

değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, 

aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen 

geçerlidir. 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) Yöntemi İNA yönteminde, tahmini nakit akışları 

değerleme tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın bugünkü değeriyle 

sonuçlanmaktadır. Uzun ömürlü veya sonsuz ömürlü varlıklarla ilgili bazı durumlarda, İNA, 

varlığın kesin tahmin süresinin sonundaki değeri temsil eden devam eden değeri içerebilir. 

Diğer durumlarda, varlığın değeri kesin tahmin süresi bulunmayan bir devam eden değer 

tek başına kullanılarak hesaplanabilir. Bu bazen gelir kapitalizasyonu yöntemi olarak 

nitelendirilir. (UDS 2017) 

Gelir bazlı değerleme yaygınlıkla, iki ayrı yaklaşım baz alınarak yapılmaktadır. 

Bunlar; “direkt kapitalizasyon yaklaşımı” denilen ve gayrmenkulün yıllık getirisini baz 

alan yaklaşım veya “indirgenmiş nakit akımları yaklaşımı” denilen ve gayrimenkulün belli 

bir süre içerisinde oluşturacağı gelecek gelir akımlarından bugünkü değerini hesaplayan 

yöntemdir.  

Taşınmazın yakın çevresinde bire bir emsal teşkil edebilecek hem satılık hem de kiralık 

gayrimenkul bulunmadığından kapitalizasyon oranının tespiti yapılamamış ve bu yöntemin 

kullanılması uygun görülmemiştir.  

 

8.3 MALİYET YAKLAŞIMI İLE ULAŞILAN SONUÇ ve DEĞER HESABI 
Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi 

etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla 

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha 

fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki 

değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya 

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer 

belirlenmektedir.  

a. Parselin değeri 

b. Parsel üzerindeki inşai yatırımların değeri  
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8.3.1 PARSELİN DEĞERİ 
Parselin mevcut piyasa koşullarındaki mevcut durum değerinin takdirinde Pazar 

Yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdan hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve 

satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler 

çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu gayrimenkul için m² birim değeri 

belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde 

karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile 

görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

 
Emsal No 1 2 3 4 
Yüzölçümü (m²) 855 3.000 386 315 
İstenen Fiyat (TL) 20.000.000 85.000.000 4.500.000 4.500.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 18.000.000 68.000.000 4.275.000 4.050.000 
Birim Değer (TL/m²) 21.053 22.667 11.075 12.857 
Konum Düzeltmesi (%) 20% 10% 80% 80% 
Yüzölçümü Düzeltmesi (%) -10% 0% -20% -20% 
Yapılaşma Hakkı Düzeltmesi (%) -20% -10% 0% 0% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) -10% 0% 60% 60% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 18.948 22.667 17.720 20.570 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 19.976 

 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan gayrimenkuller sahip oldukları olumlu, 

olumsuz ve benzer özelliklere göre; konum / lokasyon, büyüklük, imar durumu, yapılaşma hakkı, fiziksel 

özellik gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi 

için bölgede faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden 

faydalanılarak taşınmazın yer aldığı parselin m² birim değeri takdir edilmiştir.  

Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle konu taşınmazın 

konumu, yüzölçümü büyüklüğü, fiziksel özellikleri, imar durumu ve bölgede yapılan piyasa araştırmaları 

dikkate alınarak takdir edilen m² birim ve toplam değeri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

ADA 
NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) m2 BİRİM DEĞERİ (TL) YUVARLATILMIŞ DEĞERİ (TL) 

814 1 2.268,83 19.976 45.320.000 
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8.3.2 İNŞAİ YATIRIMLARIN DEĞERİ 
 

Parsel üzerinde yukarıda özellikleri belirtilmiş olan yapı inşa edilmiş olup tamamlanmış 

ve kullanılır haldedir. İnşaat yatırımlarının değerlendirmeye esas m² birim bedelleri binanın 

yapılış tarzı ve nitelikleri ile hâlihazır durumu dikkate alınarak saptanmıştır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2021 yılı m² birim maliyet listesine göre yapı sınıfı      

4-A olan yapının m² birim bedeli 1.920,-TL’dir. Ancak mevcut yapının kalitesi, kullanım 

fonksiyonu ve bu gibi binaların mevcut piyasada daha yüksek bedellere mal olduğu 

bilinmekte olup bhu değer %60 artırılarak 3.072,-TL olarak esas alınmıştırç. Yanı sıra bina 

inşaat giderlerine ilişkin kalemlerin oluşturduğu toplam inşaat maliyeti dikkate alınarak 

diğer proje giderleri yine aşağıdaki tablodaki oran ve kalemlerin yüzdesel dağılımı şeklinde 

maliyete ilave edilmiştir.  

ilk ruhsat tarihi 1993 olan yapının 27 yıl için amortisman oranı kapsamlı tadilat gördüğü 

ve bakımlı olması da dikkate alınarak %20 olarak hesap edilmiştir.  

Yapının güncel maliyet değeri genel inşaat maliyetinden bu amortisman oranı 

çıkarılarak hesaplanmıştır.  

Tüm bu kabullerden hareketle taşınmaz için hesaplanan inşaat maliyeti, yapı için yapı 

kayıt belgesi alınmış olması da dikkate alınarak mevcut durum aşağıdaki gibidir.  

FONKSİYON MEVCUT 
ALAN (m²) m² BİRİM MALİYETİ (TL) YUVARLATILMIŞ 

MALİYET (TL) 
BİNA 6.029 3.072 18.520.000 

DİĞER MALİYET KALEMLERİ 
Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri 2,00% - 370.000 
Proje Yönetim Giderleri 3,50% - 648.000 
Yapı Denetim Giderleri 3,00% - 556.000 
Yatırımcı Sabit Giderleri 1,50% - 278.000 
Müteahhit Ücreti 15,00% - 2.778.000 

TOPLAM İNŞAAT MALİYETİ 23.150.000 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE ALTYAPI KALEMLERİ 

PEYZAJ, ALT YAPI VD - Maktuen 350.000 
GENEL TOPLAM 23.500.000 

AMORTİSMAN 20,00%   4.700.000 
NİHAİ İNŞAİ DEĞER 18.800.000 

 

Taşınmazın hesaplanan değerleri ve toplamı aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

  DEĞERİ (TL) 
ARSA DEĞERİ 45.320.000 
BİNA / İNŞAİ YATIRIM DEĞERİ 18.800.000 

TOPLAM 64.120.000 
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8.4 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Kullanılan yöntemlere göre ulaşılan pazar değerleri aşağıda tablo halinde listelenmiştir. 

DEĞERLEME YÖNTEMİ ULAŞILAN DEĞER (TL) 

PazarYaklaşımı 75.000.000 

Gelir Yaklaşımı 64.120.000 

Uyumlaştırılmış Değer 75.000.000 
 

Her iki yöntemle bulunan değerler arasında bir miktar fark vardır.  

Uluslararası Değerleme Standartları’nda yer alan “Mülkün değerlemesinde genellikle 

emsal karşılaştırma, gelir indirgeme ve maliyet yaklaşımları ve bu yaklaşımlarla bağlantılı 

metotlar uygulanır. Değerleme Uzmanı bu yaklaşımlardan iki veya daha fazlasını ve onlara 

bağlı metotları kullanarak elde ettiği göstergeleri birbiriyle mutabık kılar. Her üç yaklaşım 

da ortada benzer veya uygun mal, eşya veya hizmet varken, içlerinde fiyatı en düşük olanın 

en çok talep topladığı ve en yaygın şekilde dağıtıldığını savunan ikame ilkesine dayanır.” 

ifadesine istinaden en düşük değerin tespiti emsal karşılaştırma yöntemi ile yapılmıştır.  

Ekonominin çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olumlu ya da olumsuz faktörlere bağlı 

olarak değişkenlik arz edebilecek olması ve gayrimenkul rayiçlerinin ise her dönemde kendi 

içinde daha tutarlı bir denge taşıdığından hareketle nihai değer olarak pazar yaklaşımı  

ile bulunan değerin alınması uygun görülmüştür.  

Buna göre rapor konusu taşınmazların pazar değerleri toplamı 75.000.000,-TL olarak 

takdir olunmuştur.  

 
8.4.1 BOŞ ARAZİ VE GELİŞTİRİLMİŞ PROJE DEĞERİ ANALİZİ VE KULLANILAN VERİ 

VE VARSAYIMLAR 
 

Değerleme, proje geliştirme niteliğinde değildir. 

 

8.4.2 ASGARİ BİLGİLERDEN RAPORDA VERİLMEYENLERİN NEDEN 
VERİLMEDİKLERİNİN GEREKÇELERİ 

 
Asgari bilgilerden verilmeyen yoktur.  

 
8.4.3 MÜŞTEREK VEYA BÖLÜNMÜŞ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALİZİ 
 

Taşınmazların müşterek ya da bölünmüş kısımları bulunmamaktadır.   

 

8.4.4 HASILAT PAYLAŞIMI VEYA KAT KARŞILIĞI YÖNTEMİ İLE YAPILACAK 
PROJELERDE, EMSAL PAY ORANLARI 

 
Hasılat paylaşımı ya da kat karşılığı yöntemleri kullanılmamıştır. 
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8.4.5 KİRA DEĞERİ ANALİZİ VE KULLANILAN VERİLER 
Pazar yaklaşımı yöntemi ile taşınmazın aylık kira değeri KDV hariç 300.000,-TL, KDV 

dahil 354.000,-TL, ve yıllık kira değeri KDV hariç 3.600.000,-TL ve KDV dahil              

4.248.000,-TL olarak takdir edilmiştir.  

 
9. BÖLÜM DEĞERLEME KONUSU GAYRIMENKULÜN SON ÜÇ YILDA 

HAZIRLANMIŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARI 
 

Raporda yer alan değerleme konusu gayrimenkul için, şirketimiz tarafından son 3 yıl 

içerisinde SPK Mevzuatı kapsamında hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporu 

bulunmamaktadır.  

 
10. BÖLÜM NİHAİ DEĞER TAKDİRİ VE SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen taşınmazın yerinde yapılan incelemelerinde 

konumuna, kullanım alanı büyüklüğüne, inşai kalitesine, mimari özelliklerine ve çevrede 

yapılan piyasa araştırmalarına günümüz ekonomik koşulları itibariyle takdir edilen değeri 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

814 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ YER ALAN BİNA İÇİN TAKDİR EDİLEN 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 75.000.000,-TL 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 88.500.000,-TL 

Bulundukları bölge, konumları, ulaşımı ve kullanım olanakları göz önünde 

bulundurularak, değerleme konusu taşınmazların “SATILABİLİR” nitelikte olduğu 

kanaatindeyiz. 

İş bu rapor e-imzalı dokuman ve 2 (iki) orijinal suret olarak hazırlanmıştır.  

KDV oranı %18 kabul edilmiştir.  

Bu rapor Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslararası 

Değerleme Standartları (2017) kapsamında ve Sermaye Piyasası Hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 31 Aralık 2021 

(Ekspertiz tarihi: 28 Aralık 2021) 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 

Fahri ŞAHİN 
Değerleme Uzmanı  
(Lisans No: 411563) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞ SERMAYESİ : 1.000.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği üzerine rapor içeriğinde adresi belirtilen gayrimenkulün değerleme çalışması yapılmış olup 

herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 

3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Resmi dairelerde gayrimenkulün araştırmasına yönelik olarak yapılan temaslarda bazı bilgiler belgeye 

dayalı olmaksızın elde edilebilmektedir. Bu bilgiler yetkililerin beyanlarına dayalı olduğu ve yazılı bir 

dokümanla desteklenmediği için ilgili resmi kuruluşun sonraki beyanlarında farklılıklar söz konusu olabilir.  

 

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/
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h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri 

kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya 

sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş 

bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme 

tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya 

uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil 

sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir 

alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun 

kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar 

gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın 

gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında 

yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 
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ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel 

bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her 

biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi 

için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları 

altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda 

mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 

5.1. Tapu Kayıtları 

TAŞINMAZ KİMLİK NO : 25766777 

SAHİBİ  : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Beykoz 

MAHALLESİ  : Çubuklu 

MEVKİİ  : Kireç Ocağı Yolu 

PAFTA NO  : 247EAIIB 

ADA NO  : 814 

PARSEL NO  : 1 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : Arsa 1 

ARSA ALANI  : 2.788,83 m² 

YEVMİYE NO : 6723  

CİLT NO  : 16 

SAHİFE NO  : 1546 

TAPU TARİHİ : 25.06.2015 

 
5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi’nden 30.04.2020 tarih ve saat 09:04 itibariyle temin edilen 

Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesine göre taşınmaz üzerinde aşağıdaki şerhlerin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesi ekte sunulmuştur. 

Şerhler Bölümü: 

• 0.01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( (31,98 M2 LİK KISMINDA TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

LEHİNE 13/10/2017 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 99 YILLIĞI 1 KRŞ BEDELLE KİRA ŞERHİ) ) (Tarih: 

10.05.2018, Yevmiye: 3966)  

Rehinler Bölümü: 

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine 29.09.2016 tarih ve 11099 yevmiye no ile  1. dereceden 31,500,000.00TL 

tutarında ipotek şerhi.  

 
5.3. Proje, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi Bilgileri 

Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan dosya incelemelerinde taşınmazlara ait aşağıdaki 

belgeler incelenmiştir. 

• 28.05.1996 tarih ve  3000/034  nolu A1 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  
 

1    Cins tashihi yapılmamıştır. 
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• 28.05.1996 tarih ve  3000/035  nolu A2 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  

• 28.05.1996 tarih ve  3000/036  nolu A3 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  

• 26.01.1993 tarih ve  3000974 nolu A1 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

• 26.01.1993 tarih ve  3000980 nolu A2 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

• 26.01.1993 tarih ve  3000980 nolu A3 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

• 30.12.1992 tarih ve bila sayılı Mimari Proje 

• 25.05.1993 tarih ve bila sayılı Tadilat Ruhsatı 

• 08.09.1994 tarih ve 1509 sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

• 01.05.2000 tarih ve bila  sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

• 03.12.1998 tarih ve 2230  sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

• 05.07.1999 tarih ve 2551  sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

• 24.09.1999 tarih ve 9901059 sayılı Encümen Kararı 

• 22.03.1995 tarih ve bila sayılı Encümen Kararı 

• 04.07.1995 tarih ve bila sayılı Encümen Kararı 

Taşınmazın dosyasında yapılan incelemelerde parsel üzerinde A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 adet blok 

tasarlandığı ancak yerinde 3 blok arasında kalan boşlukların çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem ve dış cephede 

reflekte cam kaplama yapılarak birleştirilerek inşa edildiği ve yanı sıra proje harici çatı katı yapıldığı tespit 

edilmiş olup bu hususlar hakkında düzenlenmiş yapı tatil ve encümen tutanakları yer almaktadır. Ayrıca imar 

dosyasında 01.07.2019 tarih ve M7N1RS9H no’lu yapı kayıt belgesinin bulunduğu belirtilmiş olup, ilgili 

dosyasında yapı kayıt belgesine ulaşılamamıştır. Ancak bu yapı kayıt belgesi Kiler Holding A.Ş.’den temin 

edilmiştir. Ancak ikinci aşamaya geçilmemiş ve tapuda cins tashihi yapılmamıştır. Yapı Kayıt Belgesi 6.028,93 m² 

inşaat alanı için düzenlenmiştir. Yapı kayıt belgesindeki alan yerinde yapılan ölçümler ile örtüşmektedir. Yapı 

Kayıt Belgesi belediyedeki arşiv dosyasında bulunamamıştır. Ancak doğruluğu edevlet üzerinden teyit edilmiştir. 

Taşınmazın üzerinde çok sayıda yapı tatil tutanağı ve encümen kararı bulunmakta olup Yapı Kayıt Belgesinin 

belediyeye teslim edilerek ve taşınmaz üzerindeki tutanak, encümen, yıkım kararı vb. gibi cezaların iptal 

edildiğine dair resmi bir yazı alınması önerilmektedir. 

 

5.4. İmar Durumu 

Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 Ölçekli, 26.09.2009 tastik tarihli Beykoz İlçesi Boğaziçi Gerigörünüm ve 

Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizon Uygulama İmar Planı’nda “Kısmen T4 Ticaret Alanı, Kısmen Yol 

Alanı” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, 

Emsal   = 0,60 

Taks  = 0,30 
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Hmaks  = 13,50 m şeklinde olduğu ve parselin yaklaşık olarak 520 m² yola terki olduğu şifahen 

öğrenilmiştir.  

 
 

6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkullerin Yeri ve Konumu  

Değerlemeye konu taşınmaz, İstanbul İli,  Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kınık Caddesi ile 

Polatlı Sokak’ ın kesiştiği köşede yer alan ve 814 ada, 1 parselde yer alan binadır. 

Kavacık Mezarlığı’nın karşısında yer alan Cumhuriyet Caddesi üzerinden batı istikametne doğru yaklaşık 

olarak, 140 m devam edildikten sonra sağ tarafta girişi yer alan Orhan Veli Kınık Caddesine girilir ve 300 m 

decam edildikten sonra taşınmaza ulaşım sağlanmış olunur. 

Taşınmazın konumlu olduğub bölgede  genellikle orta ve üst gelir grupları tarafından kullanılan bir yerleşim 

bölgesidir. Bölgenin sürekli gelişim göstermesi, ana arterlere yakın olması, alt yapı ulaşım imkânları bölgenin 

tercih sebepleri olarak sıralanabilir.   

Taşınmaz yaklaşık olarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne 145 m, Boğaziçi Caddesi’ne 200 m, Cumhuriyet 

Caddesi’ne 300 m, Litvanya İstanbul Fahri Konsolosluğu’ na 270 m, Anadolu Hisarı E-80 Baplantı Yolu’na 540 m, 

Celal Aras Anadolu Lisesi’ne ve Mehmet Emin Pulakonak Ortaokulu’na 600 m,  D-100 (E-5) Karayolu’ na 1,2 km, 

Barış Manco (Sahil Yolu) Caddesi’ne 2,1 km. mesafededir. 

Taşınmaza Orhan Veli Kanık Caddesi üzerinden toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşım 

sağlananabilmektedir. Taşınmazın konumlu olduğu Orhan Veli Kanık günboyu araç ve yaya trafiği yoğun 

seviyededir.  
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6.2. Gayrimenkulün Teknik ve Yapısal İnşaat Özellikleri  

YAPI TARZI : B.A.K. + Çelik konstrüksiyon 
İNŞAAT NİZAMI : Ayrk 
YAPININ YAŞI : ~ 21 

KAT ADEDİ : 
Yasal: 4 (Bodrum +  Zemin + 2 Normal) 
Mevcut: 5 (Bodrum +  Zemin + 2 Normal + Çatı) 

TOPLAM ALANI : 
Yasal: 2.245 m² 
Mevcut: 4.770 m² 

ELEKTRİK : Şebeke 
JENERATÖR : Mevcut 
ISITMA SİSTEMİ : Kısmen doğalgaz yakıtlı merkezi sistem 
SOĞUTMA SİSTEMİ : Kısmen merkezi klima sistemi 
ASANSÖR : Mevcut  
SU-KANALİZASYON : Şebeke 
HİDROFOR : Mevcut 
TELEFON TESİSATI : Mevcut 
YANGIN SİSTEMİ : Mevcut 
YANGIN MERDİVENİ : Mevcut 
OTOPARK : Mevcut 
SATILABİLİRLİK : Satılabilir 2 

 

6.3. Açıklamalar 

• Rapora konu taşınmazların konumlu olduğu bina, 2.788,83 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 814 ada 

1  nolu parsel üzerinde konumludur. 

• Taşınmazların konumlu olduğu parsel geometrik olarak yamuk şekle sahip olup kuzeyde Öztürk 

Sokak’a,  batıda Bulut Sokak’a,  doğuda Polatlı Sokak’a, güneyde ise Orhan Veli Kanık Caddesi’ne 

cephelidir. 

• Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nde incelenen mimari projesine göre parsel üzerinde bodrum 

katı yaygın kitle temel olmak üzere her bir blok bodrum, zemin, normal toplamda üç katlı zemin katları 

dükkan normal katları mesken olarak tasarlanmış üç adet bloktan oluşmaktadır.  

• Mimari projesine göre binanın bodrum katı brüt 1.192 m² kullanım alanlı otopark alanı; zemin katta 

her bir blok brüt 135’ er m² kullanım alanlı 1’ er adet mağaza hacimleri ile normal katta brüt 216’ şar 

m² kullanım alanlı  1’ er adet daire olmak üzere parselin toplam inşaat alanı brüt 2.245 m² olararak 

toplam 6 adet bağımsız bölümden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. 

• Yerinde yapılan incelemelerde mimari projesine aykırı olarak 3 adet bloğun birleştirilerek tek bir bina 

hacmi oluşturulmuş ve mimari projesinden tamamen farklı inşa edilmiştir.  

 
2 Taşınmaz satılabilirlik özelliğine sahiptir. Taşınmazın niteliği ve yüksek değerli bir gayrimenkul olmasından dolayı dar 

bir alıcı kesimine hitap etmesi nedeniyle satış kabiliyeti alıcısı az olarak belirtilmiştir. 
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• Halihazırdaki binanın kullanım alanları ve mimari bölümlemeleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

KAT NO   KULLANIM ALANI (m²) KULLANIM ŞEKLİ 

1. Bodrum 2.364 
Zemin kata yer alan dükkanlara ait depo 

alanı ve otopark ile oto yıkama 

Zemin 1.585 Carrefour Market ve Kafe  

1. Normal 1.040 Davetli ve düğün salonu 

2. Normal 1.040 Davetli ve düğün salonu (2 adet) 

TOPLAM  6.029 

  
• Yerinde yapılan incemelerde binanın zemin katında Carrefour market tarafından kullanılan 1 adet 

depolu dükkan, 1 adet boş durumda depolu dükkan ve 1. İla 2. normal katları düğün ve davetli 

salonları bulunmaktadır. 

• Yapının dış cephesi ön cephede cam kaplama, diğer cephelerde ise sıva üzeri boyalıdır.  

• Carrefour Market ve cafe girişleri Orhan Veli Kanık Caddesi üzerinden, normal katlara girişi ve 

otopark girişi ise Orhan Veli Kanık Caddesinden bakınca sağ cephedeki Polatlı Sokak üzerinden ve 

zemin kattan sağlanmaktadır.  

• Depoların ise batı ve doğu cephelerden müstakil girişleri bulunmaktadır.  

• Binada 1 adet yük asansörü vardır.  

• Taşınmazlar kullanım amaçlarına uygun şekilde kaliteli malzeme ve işçilikle tefriş edilmiştir. 

• Bodrum katında, market kısmında zeminler seramik kaplı, duvarları ise plastik boyalıdır.  

• Bodrum katta oto yıkamanın olduğu bölümde ise zeminler beton kaplı, duvarları plastik boyalıdır.  

• Zemin katta ise market kısmında zeminler seramik kaplı, duvarları plastik boyalıdır.  

• 1. normal katta ve 2. normal katta bulunan düğün salonlarının zemini büyük ebatlı seramik kaplı, 

duvarları ise saten boyalıdır. Düğün salonlarının her biri kendine özgü dizaynları olup tavanları 

spotlu asma tavanlıdır. 

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumu, 

• Ulaşım imkanlarının rahatlığı, 

• Tamamlanmış altyapı, 

• Tercih edilen bir bölgede yer alması, 

• Bölgenin ticari potansiyeli, 

• Reklam kabiliyeti, 
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• Taşınmazın konumlu olduğu Orhan Veli Kanık Caddesinin yaya ve araç trafiği 

bakımından yoğun seviyede olması, 

Olumsuz etkenler: 

• Yüksek bir değere sahip olması sebebiyle alıcı kitlesinin sınırlı olması, 

• Parsel üzerindeki yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak büyütülmüş olması, 

• Ruhsat harici alanlar için düzenlenmiş yapı tatil tutanağı ve encümen 

kararlarının mevcudiyeti. 

 

8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazlara birebir emsal teşkil edebilecek nitelikte satılık ya da 

kiralık gayrimenkul bulunamamış olup bölge genelinde yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur. 

SATILIK ARSALAR 

1. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede cadde üzerinde yer alan, Ticaret + Konut lejantında imarlı 

Hmax: 6 Kat, 800 m² yüzölçümüne sahip olduğu beyan edilen arsa 10.000.000,-TL (12.500,-TL/m²) 

bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları bakımından avantajlıdır. Konumu bakımından ise kısmen 

avantajlıdır. (Emlak Ofisi / 0 536 699 89 20) 

2. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan, Ticari+Konut lejantlı, Taks: 0,15 , Hmaks: 12,50 m 

yapılaşma koşullarına sahip, 1.166 m² yüzölçümüne sahip arsa 9.950.000,-TL (8.533,-TL/m²) 

bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları bakımından dezavantajlıdır. (Emlak Ofisi / 0 542 262 81 00) 
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3. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede yer almayan, Konut lejantlı, Taks: 0,15 , Hmaks: 12,50 

yapılaşma koşullarına sahip, 200 m² yüzölçümüne sahip arsa 1.300.000,-TL (6.500,-TL/m²) bedelle 

satılıktır. Yapılaşma şartları ve konumu bakımından dezavantajlıdır.  (Emlak Ofisi / 0533 341 45 13) 

4. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede yer almayan, Konut lejantlı, Taks: 0,15 , Hmaks: 15,50 

yapılaşma koşullarına sahip, 567 m² yüzölçümüne sahip arsa 4.000.000,-TL (7.054,-TL/m²) bedelle 

satılıktır. Yapılaşma şartları ve konumu bakımından dezavantajlıdır.  (Emlak Ofisi / 0535 206 93 90) 

Emsallerin konu taşınmazların yer aldığı arsaya göre analizi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Emsal No 1 2 3 4 
Yüzölçümü (m²) 800 1.166 200 567 
İstenen Fiyat (TL) 10.000.000 9.950.000 1.300.000 4.000.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 9.000.000 8.955.000 1.196.000 3.600.000 
Birim Değer (TL/m²) 11.250 7.680 5.980 6.349 
Konum Düzeltmesi (%) -5% 25% 40% 40% 
Yüzölçümü Düzeltmesi (%) 0% 0% 25% 20% 
İmar Düzeltmesi (%) 25% 15% 15% 20% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) 20% 50% 80% 80% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 13.500 11.520 10.764 11.428 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 11.803 

 

SATILIK BİNA VE PLAZALAR 

1. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan bodrum, zemin ve 5 normal katlı olmak üzere 

toplam 7 katlı 620 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen ticari bina 8.000.000,-TL                            

(12.903,-TL/m²) bedel ile satılık olup pazarlık payı bulunmaktadır. (Sahibinden / 0554 976 04 70) 

2. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan bodrum, zemin, 3 normal kat ve çatı katı olmak 

üzere toplam 6 katlı 508 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen ticari bina 5.000.000,-TL               

(9.842,-TL/m²) bedel ile satılık olup pazarlık payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0538 984 87 89) 

3. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan 2 bodrum, zemin, 2 normal kat ve çatı katı olmak 

üzere toplam 6 katlı 980 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen ticari bina 12.000.000,-TL               

(12.244,-TL/m²) bedel ile satılık olup pazarlık payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0532 346 26 00) 

4. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan zemin ve 3 normal katlı olmak üzere toplam 4 katlı 

615 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen ticari + konut bina 3.745.000,-TL (6.089,-TL/m²) bedel 

ile satılık olup pazarlık payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0530 158 04 28) Ara sokakta yer alması 

nedeniyle ticari potansiyeli düşüktür. 
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KİRALIK TİCARİ BİNA VE PLAZALAR 

1. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan toplamda 8 kattan oluşan, 2.100 m² kullanım alanlı 

olduğu beyan edilen plaza 45.000,-TL (21,42-TL/m²) bedel ile kiralıktır. (Emlakçı / 0533 251 51 68) 

2. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan toplamda 7 kattan oluşan, 1.200 m² kullanım alanlı 

olduğu beyan edilen plaza 35.000,-TL (29,16,-TL/m²) bedel ile kiralıktır. (Emlakçı / 0532 397 88 81) 

3. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan toplamda 5 kattan oluşan, 2.000 m² kullanım alanlı 

olduğu beyan edilen plaza 42.500,-TL (21,25,-TL/m²) bedel ile kiralıktır. (Emlakçı / 0532 542 33 54) 

 
4. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan toplamda 9 kattan oluşan, 3.000 m² kullanım alanlı 

olduğu beyan edilen plaza 94.500,-TL (31,50-TL/m²) bedel ile kiralıktır. (Emlakçı / 0532 654 38 73) 
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9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, 

nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen 

tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde Pazar Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı 

kullanılmıştır. 

 

9.2. Gayrimenkulün Pazar Değerinin Tespiti 

Taşınmazın mevcut durumu itibariyle ve mevcut piyasa koşullarındaki pazar değerinin tespitinde Pazar 

yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı kullanılmış olup yöntemlere ilişkin açıklamalar ve detaylar aşağıda maddeler 

halinde sunulmuştur.  

 

9.2.1. Maliyet Yaklaşımı ile Gayrimenkulün Değerinin Tespiti 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen 

tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.  
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Bu yöntemde aşağıdaki bileşenler 3  esas alınmaktadır.  

a. Parselin değeri 

b. Parsel üzerindeki inşai yatırımların değeri  

 

9.2.1.1. Parselin değeri 

Parselin mevcut piyasa koşullarındaki mevcut durum değerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi 

kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdan hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış benzer 

gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması 

yapıldıktan sonra konu gayrimenkul için m² birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak 

pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut 

data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan gayrimenkuller sahip oldukları olumlu, 

olumsuz ve benzer özelliklere göre; konum / lokasyon, büyüklük, imar durumu, yapılaşma hakkı, fiziksel özellik 

gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi için bölgede 

faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden faydalanılarak 

taşınmazın yer aldığı parselin m² birim değeri takdir edilmiştir.  

Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle konu taşınmazın konumu, 

yüzölçümü büyüklüğü, fiziksel özellikleri, imar durumu ve bölgede yapılan piyasa araştırmaları dikkate alınarak 

takdir edilen m² birim ve toplam değeri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) m2 BİRİM DEĞERİ (TL) YUVARLATILMIŞ DEĞERİ (TL) 

814 1 2.268,83 11.803 26.780.000 

 

9.2.1.2. İnşaî yatırımların değeri 

Parsel üzerinde yukarıda özellikleri belirtilmiş olan yapı inşa edilmiş olup tamamlanmış ve kullanılır 

haldedir. İnşaat yatırımlarının değerlendirmeye esas m² birim bedelleri binanın yapılış tarzı ve nitelikleri ile 

birlikte hâlihazır durumu dikkate alınarak saptanmıştır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020 yılı m² birim maliyet listesine göre yapı sınıfı 4-A olan yapının m² birim 

bedeli 1.920,-TL’dir. Ancak mevcut yapının kalitesi, kullanım fonksiyonu ve bu gibi binaların mevcut piyasada 

 
3  Bu bileşenler, arsa ve inşai yatırımların ayrı ayrı satışına esas alınabilecek değerler anlamında olmayıp, taşınmazın 

toplam değerinin oluşumuna ışık tutmak üzere verilmiş fiktif büyüklüklerdir. 
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daha yüksek bedellere mal olduğu bilinmekte olup bina inşaat giderlerine ilişkin kalemlerin oluşturduğu toplam 

inşaat maliyeti dikkate alınarak diğer proje giderleri yine aşağıdaki tablodaki oran ve kalemlerin yüzdesel 

dağılımı şeklinde maliyete ilave edilmiştir.  

ilk ruhsat tarihi 1993 olan yapının 27 yıl için amortisman oranı kapsamlı tadilat gördüğü ve bakımlı olması 

da dikkate alınarak %20 olarak hesap edilmiştir.  

Yapının güncel maliyet değeri genel inşaat maliyetinden bu amortisman oranı çıkarılarak hesaplanmıştır.  

Tüm bu kabullerden hareketle taşınmaz için hesaplanan inşaat maliyeti, yapı için yapı kayıt belgesi alınmış 

olması da dikkate alınarak mevcut durum aşağıdaki gibidir.  

FONKSİYON MEVCUT 
ALAN (m²) m² BİRİM MALİYETİ (TL) YUVARLATILMIŞ 

MALİYET (TL) 
BİNA 6.029 1.920 11.575.000 

İNŞAAT MALİYETİ 11.575.000 
DİĞER MALİYET KALEMLERİ 

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri 2,00% - 232.000 
Proje Yönetim Giderleri 3,50% - 405.000 
Yapı Denetim Giderleri 3,00% - 347.000 
Yatırımcı Sabit Giderleri 1,50% - 174.000 
Müteahhit Ücreti 20,00% - 2.315.000 

TOPLAM İNŞAAT MALİYETİ 3.473.000 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE ALTYAPI KALEMLERİ 

PEYZAJ, ALT YAPI VD - Maktuen 337.000 
GENEL TOPLAM 15.385.000 

AMORTİSMAN 22,00%   3.385.000 
NİHAİ İNŞAİ DEĞER 12.000.000 

 

Taşınmazın hesaplanan değerleri ve toplamı aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

  DEĞERİ (TL) 
ARSA DEĞERİ 26.780.000 
BİNA / İNŞAİ YATIRIM DEĞERİ 12.000.000 

TOPLAM 38.780.000 
 

9.3. Pazar Yaklaşımı 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış satılık / kiralık benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, 

pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu gayrimenkuller 

için birim fiyat belirlenmektedir. 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında konu taşınmaza emsal teşkil edebilecek ya da konu taşınmazla 

karşılaştırılabilecek nitelikte satılık ya da kiralık emsal bulunamadığından bu yöntemin kullanılması mümkün 

olmamamıştır.  



 

 

   18 

2021/0882 
 

9.4. Gelir Yaklışımı 

Bu yöntem, gayrimenkullerin gelecekteki tahmini gelirlerinden hareketle günümüzdeki değerlerinin 

belirlenmesi esasına dayalıdır.  

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında konu taşınmaza emsal teşkil edebilecek ya da konu taşınmazla 

karşılaştırılabilecek nitelikte kiralık emsal bulunamadığından bu yöntemin kullanılması mümkün olmamamıştır.  

 

9.5. Uzman Görüşü: 

Taşınmazın değerinin tespitinde ikame maliyet yöntemi kullanılabilmiş ve buna göre taşınmazın değeri 

38.780.000,-TL olarak belirlenmiştir.  

Değerlemeye konu taşınmaz Beykoz Belediye Başkanlığında incelenen tadilat projesi ile uyumlu olmayıp 

yerinde projesinden tamamen farklı inşa edilmiştir. Beykoz Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü dosyasında 

yapılan incelemede taşınmaz ile ilgili çok sayıda tutanak ve Encümen Kararı bulunmaktadır. Sonrasında 

değerleme konusu taşınmaz için 01.07.2019 tarihinde düzenlemiş M7N1RS9H belge nolu Yapı Kayıt Belgesi 

vardır. Ancak ikinci aşamaya geçilmemiş ve tapuda cins tashihi yapılmamıştır. Yapı Kayıt Belgesi 6.028,93 m² 

inşaat alanı için düzenlenmiştir. Yapı kayıt belgesindeki alan yerinde yapılan ölçümler ile örtüşmektedir. Yapı 

Kayıt Belgesi belediyedeki arşiv dosyasında bulunamamıştır. Ancak doğruluğu e-devlet üzerinden teyit 

edilmiştir. Taşınmazın üzerinde çok sayıda yapı tatil tutanağı ve encümen kararı bulunmakta olup Yapı Kayıt 

Belgesinin belediyeye teslim edilerek ve taşınmaz üzerindeki tutanak, encümen, yıkım kararı vb. gibi cezaların 

iptal edildiğine dair mutlaka resmi bir yazı alınması önerilmektedir. 
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen binanın yerinde yapılan incelemesinde taşınmazın lokasyonuna, yer 

aldığı parselin yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumuna, parsel üzerindeki yapının kullanım alanı büyüklüğüne, 

mevcut kullanım fonksiyonuna, mimari ve inşaî özelliklerine, yapı kayıt belgesinin mevcudiyetine ve bölgedeki 

benzer taşınmazlar üzerinde yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle arsa 

dahil değeri için, 

 38.780.000,-TL (Otuzyedimilyon Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. 

 (38.780.000,-TL ÷ 9,8194 TL/Euro (*)      3.949.325,-Euro) 

 (38.780.000,-TL ÷ 8,2513 TL/USD (*)      4.699.865,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 9,8194 TL; 1,- USD = 8,2513 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 
Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine ve iki (2) orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların 

kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 21 Mart 2021 

  (Ekspertiz tarihi: 15 Mart 2021)   

 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 
 

 

e-imzalıdır. 

 

e-imzalıdır. 

 

e-imzalıdır. 

 
Orçun Anıl TÜMER 
Değerleme Uzmanı 
(Lisans No: 409714) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞ SERMAYESİ : 275.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği üzerine rapor içeriğinde adresi belirtilen gayrimenkulün değerleme çalışması yapılmış olup 

herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 

3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik 

vb.) veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/
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h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik 

vb.) veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve 

geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı 

veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden 

belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu 

fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru 

veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte 

değil sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan 

bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var 

olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade 

mevcut pazar gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir 

alıcı pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı 

oluşturanlar arasında yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 
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ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve 

özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, 

her biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini 

çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce 

gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat 

koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar 

o anda mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 
 
5.1. Tapu Kayıtları 

SAHİBİ  : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Beykoz 

MAHALLESİ  : Çubuklu 

MEVKİİ  : Kireç Ocağı Yolu 

PAFTA NO  : 247EAIIB 

ADA NO  : 814 

PARSEL NO  : 1 

ANA GAYRİMENKULÜN 

NİTELİĞİ  : Arsa 1 

ARSA ALANI  : 2.788,83 m² 

YEVMİYE NO : 6723  

CİLT NO  : 16 

SAHİFE NO  : 1546 

TAPU TARİHİ : 25.06.2015 

 
5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi’nden 13.02.2019 tarih ve saat 18:20 itibariyle temin 

edilen Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesine göre taşınmaz üzerinde aşağıdaki şerhlerin bulunduğu tespit 

edilmiştir. Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesi ekte sunulmuştur. 

Şerhler Bölümü: 

 0.01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( (31,98 M2 LİK KISMINDA TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

LEHİNE 13/10/2017 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 99 YILLIĞI 1 KRŞ BEDELLE KİRA ŞERHİ) ) (Tarih: 

10.05.2018, Yevmiye: 3966)  

Rehinler Bölümü: 

 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine 29.09.2016 tarih ve 11099 yevmiye no ile  1. dereceden 

31500000.00TL tutarında ipotek şerhi.  

 
5.3. Proje, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi Bilgileri 

Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan dosya incelemelerinde taşınmazlara ait aşağıdaki 

belgeler incelenmiştir. 

 28.05.1996 tarih ve  3000/034  nolu A1 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  

                                                           
1    Cins tashihi yapılmamıştır. 
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 28.05.1996 tarih ve  3000/035  nolu A2 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  

 28.05.1996 tarih ve  3000/036  nolu A3 Blok için düzenlenmiş Tadilat Ruhsatı  

 26.01.1993 tarih ve  3000974 nolu A1 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

 26.01.1993 tarih ve  3000980 nolu A2 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

 26.01.1993 tarih ve  3000980 nolu A3 Blok için düzenlenmiş Yeni Yapı Ruhsatı 

 30.12.1992 tarih ve bila sayılı Mimari Proje 

 25.05.1993 tarih ve bila sayılı Tadilat Ruhsatı 

 08.09.1994 tarih ve 1509 sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

 01.05.2000 tarih ve bila  sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

 03.12.1998 tarih ve 2230  sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

 05.07.1999 tarih ve 2551  sayılı Yapı Tatil Tutanağı 

 24.09.1999 tarih ve 9901059 sayılı Encümen Kararı 

 22.03.1995 tarih ve bila sayılı Encümen Kararı 

 04.07.1995 tarih ve bila sayılı Encümen Kararı 

 

Taşınmazın dosyasında yapılan incelemelerde parsel üzerinde A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 adet blok 

tasarlandığı ancak yerinde 3 blok arasında kalan boşlukların çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem ve dış cephede 

reflekte cam kaplama yapılarak birleştirilerek inşa edildiği ve yanı sıra proje harici çatı katı yapıldığı tespit 

edilmiş olup bu hususlar hakkında düzenlenmiş yapı tatil ve encümen tutanakları yer almaktadır. 

 

5.4. İmar Durumu 

Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 Ölçekli, 26.09.2009 tastik tarihli Beykoz İlçesi Boğaziçi Gerigörünüm ve 

Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizon Uygulama İmar Planı’nda “Kısmen T4 Ticaret Alanı, Kısmen Yol 

Alanı” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, 

Emsal   = 0,60 

Taks  = 0,30 

Hmaks  = 13,50 m  

şeklinde olduğu ve parselin yaklaşık olarak 520 m² yola terki olduğu şifahen öğrenilmiştir.  
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6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkullerin Yeri ve Konumu  

Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli,  Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kınık Caddesi ile 

Polatlı Sokak’ ın kesiştiği köşede yer alan ve 814 ada, 1 parselde yer alan binadır. 

Kavacık Mezarlığı’nın karşısında yer alan Cumhuriyet Caddesi üzerinden batı istikametne doğru yaklaşık 

olarak, 140 m devam edildikten sonra sağ tarafta girişi yer alan Orhan Veli Kınık Caddesine girilir ve 300 m 

decam edildikten sonra taşınmaza ulaşım sağlanmış olunur. 

Taşınmazın konumlu olduğub bölged  genellikle orta ve üst gelir grupları tarafından kullanılan bir 

yerleşim bölgesidir. Bölgenin sürekli gelişim göstermesi, ana arterlere yakın olması, alt yapı ulaşım imkânları 

bölgenin tercih sebepleri olarak sıralanabilir.   

Taşınmaz yaklaşık olarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne 145 m, Boğaziçi Caddesi’ne 200 m, 

Cumhuriyet Caddesi’ne 300 m, Litvanya İstanbul Fahri Konsolosluğu’ na 270 m, Anadolu Hisarı E-80 Baplantı 

Yolu’na 540 m, Celal Aras Anadolu Lisesi’ne ve Mehmet Emin Pulakonak Ortaokulu’na 600 m,  D-100 (E-5) 

Karayolu’ na 1,2 km, Barış Manco (Sahil Yolu) Caddesi’ne 2,1 km. mesafededir. 

Taşınmaza Orhan Veli Kanık Caddesi üzerinden toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşım 

sağlananabilmektedir. Taşınmazın konumlu olduğu Orhan Veli Kanık günboyu araç ve yaya trafiği yoğun 

seviyededir.  
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6.2. Gayrimenkulün Teknik ve Yapısal İnşaat Özellikleri  

YAPI TARZI : B.A.K. + Çelik konstrüksiyon 
İNŞAAT NİZAMI : Ayrk 
YAPININ YAŞI : ~ 21 
KAT ADEDİ : Yasal: 4 (Bodrum +  Zemin + 2 Normal) 

Mevcut: 5 (Bodrum +  Zemin + 2 Normal + Çatı) 
TOPLAM ALANI 

: 
Yasal: 2.245 m² 
Mevcut: 4.770 m² 

ELEKTRİK : Şebeke 
JENERATÖR : Mevcut 
ISITMA SİSTEMİ : Kısmen doğalgaz yakıtlı merkezi sistem 
SOĞUTMA SİSTEMİ : Kımen merkezi klima sistemi 
ASANSÖR : Mevcut  
SU-KANALİZASYON : Şebeke 
HİDROFOR : Mevcut 
TELEFON TESİSATI : Mevcut 
YANGIN SİSTEMİ : Mevcut 
YANGIN MERDİVENİ : Mevcut 
OTOPARK : Mevcut 
SATILABİLİRLİK : Satılabilir 2 

 

6.3. Açıklamalar 

 Rapora konu taşınmazların konumlu olduğu bina, 2.788,83 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 814 ada 

1  nolu parsel üzerinde konumludur. 

 Taşınmazların konumlu olduğu parsel geometrik olarak yamuk şekle sahip olup kuzeyde Öztürk 

Sokak’a,  batıda Bulut Sokak’a,  doğuda Polatlı Sokak’a, güneyde ise Orhan Veli Kanık Caddesi’ne 

cephelidir. 

 Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nde incelenen mimari projesine göre parsel üzerinde 

bodrum katı yaygın kitle temel olmak üzere her bir blok bodrum, zemin, normal toplamda üç katlı 

zemin katları dükkan normal katları mesken olarak tasarlanmış üç adet bloktan oluşmaktadır.  

 Mimari projesine göre binanın bodrum katı brüt 1.192 m² kullanım alanlı otopark alanı; zemin katta 

her bir blok brüt 135’ er m² kullanım alanlı 1’ er adet mağaza hacimleri ile normal katta brüt 216’ şar 

m² kullanım alanlı  1’ er adet daire olmak üzere parselin toplam inşaat alanı brüt 2.245 m² olararak 

toplam 6 adet bağımsız bölümden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. 

 Yerinde yapılan incelemelerde mimari projesine aykırı olarak 3 adet bloğun birleştirilerek tek bir bina 

hacmi oluşturularak mimari projesinden tamamen farklı inşa edilmiştir.  

                                                           
2 Taşınmaz satılabilirlik özelliğine sahiptir.  
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 Halihazırdaki binanın kullanım alanları ve mimari bölümlemeleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

KAT NO   KULLANIM ALANI (m²) KULLANIM ŞEKLİ 

1. Bodrum 1.190 
Zemin kata yer alan dükkanlara ait 

depo alanı ve otopark 

Zemin 1.580 2 adet dükkan  

1. Normal 1.000 Davetli ve düğün salonu 

2. Normal 1.000 Davetli ve düğün salonu 

TOPLAM  4.770 

  
 Yerinde yapılan incemelerde binanın zemin katında Carrefour market tarafından kullanılan 1 adet 

depolu dükkan, 1 adet cafe tarafından kullanılan depolu dükkan ve 1. İla 2. normal katları düğün ve 

davetli salonu olarak kullanılmaktadır.  

 Bina girişi Polatlı Sokak üzerinden ve zemin kattan, dükkan girişleri ise Orhan Veli Kanık Caddesi 

üzerinden ve zemin kattan sağlanmaktadır.  

 Depoların ise batı ve doğu cephelerden müstakil girişleri bulunmakta olup projelerine uygun şekilde 

kullanılmaktadır. 

 Taşınmazlar kullanım amaçlarına uygun şekilde kaliteli malzeme ve işçilikle tefriş edilmiştir. 

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

 Merkezi konumu, 

 Ulaşım imkanlarının rahatlığı, 

 Tamamlanmış altyapı, 

 Tercih edilen bir bölgede yer alması, 

 Bölgenin ticari potansiyeli, 

 Reklam kabiliyeti, 

 Taşınmazın konumlu olduğu Orhan Veli Kanık Caddesinin yaya ve araç trafiği 

bakımından yoğun seviyede olması, 

Olumsuz etkenler: 

 Yüksek bir değere sahip olması sebebiyle alıcı kitlesinin sınırlı olması, 

 Parsel üzerindeki yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak büyütülmüş olması, 

 Ruhsat harici alanlar için düzenlenmiş yapı tatil tutanağı ve encümen 

kararlarının mevcudiyeti. 
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8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazlara birebir emsal teşkil edebilecek nitelikte satılık ya da 

kiralık gayrimenkul bulunamamış olup bölge genelinde yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur. 

SATILIK ARSALAR 

1. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede cadde üzerinde yer alan, Ticari lejantlı, Hmaks: 15,50 m 

yapılaşma koşullarına sahip, 750 m² yüzölçümüne sahip 2 bodrum, zemin ve 4 normal kat olmak 

üzere toplam 7 katlı toplam 3.000 m² inşa hakkına sahip olduğu beyan edilen arsa 7.000.000,-TL 

(9.333,-TL/m²) bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları bakımından avantajlıdır. Konumu bakımından 

ise kısmen avantajlıdır. (Emlakçı / 0 536 699 89 20) 

2. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan, Ticari lejantlı, Emsal: 1,00 , Hmaks: 24,50 m 

yapılaşma koşullarına sahip, 614 m² yüzölçümüne sahip arsa 9.000.000,-TL (14.658,-TL/m²) 

bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları bakımından avantajlıdır. (Emlakçı / 0 541 680 35 85) 

3. Rapora konu taşınmaz ile aynı bölgede Ekiciler Caddesi üzerinde yer alan, Ticari lejantlı, Emsal: 

1,00 , Hmaks: 8 kat yapılaşma koşullarına sahip, 570 m² yüzölçümüne sahip arsa 9.000.000,-TL 

(15.789,-TL/m²) bedelle satılıktır. Yapılaşma şartları bakımından avantajlıdır.  (Emlakçı / 0 533 045 

08 75) 

4. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan, Medipol Üniversitesi karşısında olsuğu belirtilen 

ve bu nedenle reklam ve ticari kabiliyeti yüksek olan, ticaret imarlı Emsal: 2,07 Taks: 0,40  Hmaks: 

34,00 m yapılaşma koşullarına sahip 1.416 m² yüzölçümlü arsa 32.000.000,-TL (22.599,-TL/m²) 

bedel ile satılıktır.  Yapılaşma şartları ve konumu bakımından avantajlıdır. (Emlakçı / 0 532 281 80 

21) 
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Emsallerin konu taşınmazların yer aldığı arsaya göre analizi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Emsal No 1 2 3 4 

Alanı (m²) 750 614 570 1.416 

İstenen Fiyat (TL) 7.000.000 9.000.000 9.000.000 32.000.000 

Pazarlıklı Fiyat (TL) 6.300.000 8.100.000 8.100.000 28.800.000 

Birim Değer (TL/m²) 8.400 13.192 14.211 20.339 

Konum Düzeltmesi (%) 10% 0% 0% 20% 

Yüzölçümü Büyüklüğü Düzeltmesi (%) 15% 15% 15% 5% 

Yapılaşma Hakkı Düzeltmesi (%) 15% 15% 15% 25% 

Toplam Düzeltme Miktarı (%) 40% 30% 30% 50% 

Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 6.000 10.150 10.930 13.560 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 10.160 

 

SATILIK BİNALAR 

1. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan bodrum, zemin ve 3 normal katlı olmak üzere 

toplam 4 katlı 680 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen bina 6.000.000,-TL (8.823,-TL/m²) 

bedel ile satılık olup pazarlık payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0 532 603 07 74) 

2. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan 280 m² arsa üzerinde inşa edilmiş zemin ve 2 

normal katlı olmak üzere toplam 3 katlı 400 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen ticari bina 

4.800.000,-TL (12.000,-TL/m²) bedel ile satılık olup pazarlık payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0 532 

274 77 03) 
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3. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan bodrum, zemin ve 2 normal katlı olmak üzere 

toplam 4 katlı 484 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen bina 2.499.999,-TL (5.165,-TL/m²) 

bedel ile satılık olup pazarlık payı bulunmaktadır. (Sahibinden / 0 533 207 48 83) 

4. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan bodrum, zemin ve 4 normal katlı olmak üzere 

toplam 6 katlı 220 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen deniz manzaralı bina 2.500.000,-TL 

(11.363 TL/m²) bedel ile satılık olup pazarlık payı bulunmaktadır. (Emlakçı / 0 535 555 94 05)  

KİRALIK BİNA VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 

1. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan binanın zemin katında konumlu, 51 m² kullanım 

alanlı olduğu beyan edilen dükkan 2.400,-TL (47,-TL/m²) bedel ile kiralıktır. (Sahibinden / 0 532 

152 19 53) 

2. Rapor konusu taşınmaz ile aynı cadde üzerinde yer alan binanın 2. normal katında konumlu, 180 

m² kullanım alnlı olduğu beyan edilen dükkan 3.600,-TL (20,-TL/m²) bedel ile kiralıktır. (Emlakçı / 

0 536 699 89 20) 

3. Rapor konusu taşınmaz ile aynı cadde üzerinde yer alan binanın zemin ve normal kat olmak üzere 

2 katlı, 270 m² kullanım alnlı olduğu beyan edilen bina 9.000,-TL (33,-TL/m²) bedel ile kiralıktır. 

(Emlakçı / 0 541 505 05 11) 

4. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan binanın 4. normal katında konumlu, 450 m² 

kullanım alnlı olduğu beyan edilen dükkan 12.000,-TL (26,-TL/m²) bedel ile kiralıktır. (Emlakçı / 0 

532 703 44 26) 
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9. FİYATLANDIRMA 

Taşınmazların satış/devir değerinin tespiti, aşağıda belirtilen yöntemlerden kullanımı mümkün olanlar ile 

saptanmış olup değerleme prosesi ayrıntılı olarak verilmiştir. 

a. Pazar Yaklaşımı 

b. Maliyet Yaklaşımı 

c. Gelir Yaklaşımı 

9.1. Pazar Yaklaşımı 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış satılık / kiralık benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, 

pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu gayrimenkuller 

için birim fiyat belirlenmektedir. 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında konu taşınmaza emsal teşkil edebilecek ya da konu taşınmazla 

karşılaştırılabilecek nitelikte satılık ya da kiralık emsal bulunamadığından bu yöntemin kullanılması mümkün 

olmamamıştır.  

 
9.2. Maliyet Yaklaşımı 

Taşınmazın değerinin tespiti amacıyla kullanılan bu yöntemde aşağıdaki bileşenler 3 dikkate alınmıştır. 

a. Parselin değeri 

b. Parsel üzerindeki inşaî yatırımların değeri 
 
9.2.1. Parselin değeri 

Parselin değer tespitinde Pazar Yaklaşımı yönteminden istifade edilmiştir.  

Bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar 

değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu 

gayrimenkul/gayrimenkuller için m² birim değeri belirlenmektedir.  

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak 

pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut 

data ve bilgilerden faydalanılmıştır.  

Yukarıda özetlenen değerleme prosesinden ve sayfa 10’daki emsal analizinden hareketle rapor konusu 

parselin konumu, mevcut yüzölçümü büyüklüğü, imar durumu ile üzerindeki yapının mevcudiyeti dikkate 

alınmak suretiyle günümüz ekonomik koşulları itibariyle (terk sonrası) m² birim değeri için 10.133,-TL kıymet 

takdir edilmiş olup parselin değeri, 

2.268,83 m²  x 10.160,-TL/m²  23.050.000,-TL (23.051.313,-TL) olarak hesaplanmıştır. 

                                                           
3  Bu bileşenler, arsa ve inşaî yatırımların ayrı ayrı satışına esas alınabilecek değerler anlamında olmayıp taşınmazın 

toplam değerinin oluşumuna ışık tutmak üzere verilmiş fiktif büyüklüklerdir. 
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9.2.2. Parsel üzerindeki inşai yatırımların değeri 

İnşaî yatırımların değerlendirmeye esas m² birim bedelleri (kârı havi satışa / devire esas rayiç tutarları), 

binanın yapılış tarzı ve niteliği ile birlikte halihazır fiziksel durumu dikkate alınarak tesisat, teçhizat, tefrişat ve 

mefruşat dahil belirlenmiştir. Buna göre parsel üzerindeki yapının mevcut durum değeri; 

Yapının toplam kullanım alanı = 4.770 m² 

m² birim değeri = 1.016,-TL/m² (4A) 

amortisman oranı = %15 olmak üzere 

İnşai yatırımların değeri ise; 

4.770 m² x 1.016,-TL/m² x (1 - 0,15)  4.120.000,-TL  

olarak hesaplanmıştır. 

 
 Özet olarak taşınmazın yasal durum değeri arsa değeri olmak üzere 23.050.000,-TL; mevcut durum 

değeri ise parsel ve üzerindeki yapının toplam değeri olarak aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

 DEĞERİ (TL) 

PARSELİN DEĞERİ 23.050.000 

PARSEL ÜZERİNDEKİ İNŞAİ YATIRIMLARIN DEĞERİ 4.120.000 

TOPLAM  27.170.000 

 

 

9.3. Gelir Yaklışımı 

Bu yöntem, gayrimenkullerin gelecekteki tahmini gelirlerinden hareketle günümüzdeki değerlerinin 

belirlenmesi esasına dayalıdır.  

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında konu taşınmaza emsal teşkil edebilecek ya da konu taşınmazla 

karşılaştırılabilecek nitelikte kiralık emsal bulunamadığından bu yöntemin kullanılması mümkün 

olmamamıştır.  

 

9.4. Uzman Görüşü: 

Taşınmazın değerinin tespitinde ikame maliyet yöntemi kullanılabilmiştir.  

Buna göre taşınmazın yasal durum değeri 23.050.000,-TL ; mevcut durum değeri ise 27.170.000,-TL 

olarak belirlenmiştir. 
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen binanın yerinde yapılan incelemesinde taşınmazın lokasyonuna, yer 

aldığı parselin yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumuna, parsel üzerindeki yapının kullanım alanı 

büyüklüklerine, mevcut kullanım fonksiyonuna, mimari ve inşaî özelliklerine ve bölgedeki benzer taşınmazlar 

üzerinde yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle arsa dahil değeri için, 

 27.170.000,-TL (Yirmiyed,milyonyüzyetmişbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. 

 (27.170.000,-TL ÷ 6,0180 TL/Euro (*)     4.515.000,-Euro) 

 (27.170.000,-TL ÷ 5,3059 TL/USD (*)     5.121.000,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 6,0180 TL; 1,- USD = 5,3059 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 
Taşınmazın yasal durum değeri arsa değeri olarak esas alınmak suretiyle 23.050.000,-TL olarak hesap ve 

takdir edilmiştir.  

Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla / taşınmazlarla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı 

kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine ve iki (2) orijinal olarak düzenlenmiş olup 

kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 18 Şubat 2019 

  (Ekspertiz tarihi: 18 Şubat 2019)                             Saygılarımızla, 

INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 

 

 

Orçun Anıl TÜMER 

Değerleme Uzmanı  

(Lisans No: 409714) 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed Mustafa YÜKSEL 

Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401651) 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

SERMAYE : 1.000.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği üzerine rapor içeriğinde adresi belirtilen gayrimenkullerin değerleme çalışması yapılmış olup 

herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 

3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Resmi dairelerde gayrimenkulün araştırmasına yönelik olarak yapılan temaslarda bazı bilgiler belgeye 

dayalı olmaksızın elde edilebilmektedir. Bu bilgiler yetkililerin beyanlarına dayalı olduğu ve yazılı bir 

dokümanla desteklenmediği için ilgili resmi kuruluşun sonraki beyanlarında farklılıklar söz konusu olabilir.  

 

 

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/
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h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

 
4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri 

kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya 

sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş 

bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme 

tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya 

uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil 

sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir 

alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun 

kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar 

gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın 

gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında 

yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 
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ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel 

bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her 

biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi 

için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları 

altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda 

mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 
5.1. Tapu Kayıtları 

TAŞINMAZ KİMLİK NO : 82450898 

SAHİBİ  : KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (1/1) 

İLİ   : Bursa 

İLÇESİ   : Nilüfer 

MAHALLESİ  : Balat 

MEVKİİ  : - 

PAFTA NO  : H21b24c1d  

ADA NO  : 4142 

PARSEL NO  : 3 

ANA GAYRİMENKULÜN 

NİTELİĞİ  : 6 ADET 8 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI RSA 

ARSA ALANI  : 9.424,24 m² 

BLOK NO  : F  

KAT NO  : ZEMİN 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO : 4 

ARSA PAYI  : 388/32536  

HİSSESİNE DÜŞEN  
ARSA PAYI MİKTARI : 112,38 m² 

CİLT NO  : 26 

SAHİFE NO  : 2519  

YEVMİYE NO : 26024 

TAPU TARİHİ : 06/07/2020 

 

5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi’nden 17/03/2021 tarih ve saat 16:46 itibariyle temin 

edilen Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgelerine göre taşınmaz üzerindeki aşağıdaki kayıtlar bulunmaktadır. 

Bağımsız bölüme ait kayıtlar ekte sunulmuştur. 

Beyanlar Bölümü: 

• Yönetim Planı : 09/10/2013( Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)  

• ....KM ne Çevrilmiştir.( Şablon: Bu Taşınmazmal KM ye Çevrilmiştir.)  
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5.3. Proje, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi Bilgileri 

Nilüfer Belediyesi İmar Müdürlüğü ve TKGM Portalı’nda arşivinde yapılan dosya incelemelerinde taşınmaza 

ait aşağıdaki belgeler incelenmiştir. 

• 19.09.2013  tarih ve 745/10 nolu Yapı Ruhsatı (F Blok için alınmıştır/ İskan belgesi üzerinden 

alınmıştır.)  

• 30.07.2015 tarih ve 337/16 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi (F Blok için alınmıştır.)  

• Bila tarih ve sayılı kat irtifakına esas mimari proje (F Blok) 

 

Taşınmazın yer aldığı anaa gayrimenkul genel olarak projesine uygun olup taşınmaz ise projelerine uygun  

konumdadır. Ancak yerinde yapılan incelemelerde proje ile taşınmazlar arasında bazı farklar bulunduğu ve 

alanının büyütüldüğü yanı sıra iç mekanlarda bazı değişiklikler (Bkz. Açıklamalar) yapıldığı tespit edilmiştir.  

 

5.4. İmar Durumu 

Nilüfer Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 ölçekli, 24.04.2001 tasdik tarihli Balat Uygulama İmar Planı’nda “Konut 

Alanı” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, 

T.A.K.S/K.A.K.S   = 0,40/1,25 

Hmaks  = 15,50 m  

şeklinde olduğu öğrenilmiştir.  
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6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkullerin Yeri ve Konumu  

Değerlemeye konu taşınmazlar, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, Beyşehir Sokak üzerinde 8 kapı 

nolu Foresta Balat Sitesinde, F Blokta, zemin katta konumlu, 4 nolu bağımsız bölümdür.  
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Sıhhiye Caddesi üzerinde batı istikametinde ilerlerken Barbaros Hayrettin Paşa Camii`ni geçtikten sonra 

kuzey yönünde bulunan Billur Sokak`a dönülür. Yaklaşık 1 km sonra batı yönünde bulunan Bozkır Sokak`a girilir. 

Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu Foresta Balat Sitesi bu sokak üzerinde yaklaşık 100 metre sonra 

Bozkır Sokak ile Beyşehir Sokak`ın kesişiminde köşe parselde konumludur.  

Taşınmazın yer aldığı bölge şehrin kuzeybatısında, Bursa Çevre Yolunun ise kuzeyinde yer almaktadır. 

Taşınmazın yakın çevresinde orta üstü ve üst gelir grupları tarafından zemin ve normal katları mesken olarak 

kullanılan ayrık nizamda inşa edilmiş, 5-7 katlı, havuzlu/havuzsuz konut siteleri ve 5-7 katlı apartmanlar ile 

eğitim ve sağlık kurumları bulunmaktadır. Taşınmaz yaklaşık olarak, BOSB`ne (Bursa Organize Sanayi Bölgesi) 

1,7 km, Endülüs Park AVM`ye 1,7 km, Ahmet Yesevi Mahallesi Camii`ne 1,1 km mesafededir. Taşınmaz 

topoğrafya açısından eğimli bir bölgede yer almaktadır. Bölgenin teknik altyapısı tamamlanmıştır. Taşınmaza 

ulaşım toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla sağlanmaktadır. 

 

6.2. Gayrimenkulün Teknik ve Yapısal İnşaat Özellikleri  

YAPI TARZI : B.A.K. 
İNŞAAT NİZAMI : Ayrık 
YAPININ YAŞI : ~ 8 
KAT ADEDİ : 9 (3 Bodrum + Zemin + 4 Normal + Çatı Kat) 
TOPLAM ALANI 
(Yasal / Mevcut) : 216 m² / 238 m² 

ELEKTRİK : Şebeke 
JENERATÖR : Mevcut 
ISITMA SİSTEMİ : Kombi 
SOĞUTMA SİSTEMİ : Klima 
ASANSÖR : Mevcut  
SU-KANALİZASYON : Şebeke 
HİDROFOR : Mevcut 
TELEFON TESİSATI : Mevcut 
YANGIN SİSTEMİ : Mevcut 
YANGIN MERDİVENİ : Mevcut 
OTOPARK : Mevcut 
SATILABİLİRLİK : Satılabilir  

 

6.3. Açıklamalar 

• Rapora konu taşınmazın konumlu olduğu Foresta Balat Sitesi, 9.424,24 m² yüzölçümü büyüklüğüne 

sahip 4142 ada 3 nolu parsel üzerinde bitişik nizamda, 3B yapı sınıfında, betonarme karkas yapı 

tarzında ve 6 Blok (A, B, C, D, E ve F) olarak inşa edilmiştir. 
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• Site bünyesinde kapalı otopark imkanı, açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ve kafeterya gibi 

sosyal imkanlar bulunmaktadır. 

• F Blok siteye Beyşehir Sokak üzerinden bakıldığında sağdan sola 2. Blok konumundadır.  

• Onaylı mimari projesine göre binanın 3. Ve 2. Bodrum katında; ortak alanlar ve kapalı otopark, 1. 

Bodrum katında; blok giriş ve 2 adet mesken, zemin ve 3 normal katın herbirinde 2 şer adet 

mesken, 4. Normal ve çatı katında; 2 adet dubleks mesken olmak üzere binada toplam 12 adet 

bağımsız bölüm bulunmaktadır.  

• Blok girişi güneydoğu yönünden, 1. Bodrum kat seviyesinden ve site içerisinden sağlanmaktadır. 

• Bina giriş kapısı camlı alüminyum doğramadır. 

• Binanın dış cephesi mantolama üzeri akrilik dış cephe boyalıdır.  

• Rapor konusu 4 nolu bağımsız bölüm, binanın zemin katında, bina girişine göre sağ tarafta konumlu 

ve üç yöne (güneydoğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı) cephelidir.  

• Taşınmaz onaylı mimari projesine göre brüt 216 m² kullanım alanlı, giriş holü, koridor, salon, 3 adet 

oda, ebeveyn yatak odası, dolap odası, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, misafir banyosu, WC, işlik 

ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. 

• Yerinde yapılan incelemelerde iç mimari planlamanın değiştirildiği, balkonların bir kısmının 

yanındaki oda, mutfak ve salon hacimlerine dahil edildiği ve kısmen büyütüldüğü tespit edilmiştir.  

• Mutfaktan çıkışlı balkonda 4 m² büyüme yapıldığı, salonun 5 m² büyütüldüğü, salondan çıkışlı 

balkonun 8 m² büyütüldüğü, yatak odalarından çıkışlı balkonun 5 m² büyük inşa edildiği tespit 

edilmiştir.  

• Taşınmaz halihazırda brüt 238 m² kullanım alanlı alanlı, giriş holü, koridor, salon, 3 adet oda, 

ebeveyn yatak odası, dolap odası, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, WC, işlik ve 3 balkon 

hacimlerinden oluşmaktadır. 

• Taşınmazın giriş holü, koridor ve mutfak hacimlerinin zeminleri seramik, salon ve oda hacimlerinin 

zeminleri laminant parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tavanları plastik boyalı ve asma 

tavan üzeri led uygulaması mevcuttur.  

• Banyo, duş ve WC hacimlerinin zeminleri seramik, duvarları fayans, tavanları plastik boyalıdır.  

• Mutfak dolapları lake kaplama mdf dolap, mutfak tezgahı ise granittir.  

• Banyo hacmi Türk Hamamı olacak şekilde düzenlenmiştir.  

• Balkon hacimlerinin zeminler ahşap görünümlü seramik ile kaplı olup duvarları plastik boyalıdır.  

• Pencere doğramaları PVC`den mamul ve çift camlıdır.  

• Dairenin kapısı çelik, iç kapıları ise amerikan panel kapıdır.  

• Değerlemeye konu taşınmaz akıllı ev sistemine sahip olup bakımlı ve masrafsız durumdadır. 
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7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

• Tercih edilen ve gelişmekte olan bir bölgede yer alması, 

• Ulaşım imkanlarının kolaylığı, 

• Tamamlanmış altyapı, 

• Nitelikli bir site içerisinde konumlu olması, 

• Yapı kullanma izin belgesinin bulunması. 

Olumsuz etkenler: 

• Ruhsat harici inşa edilmiş olan alanların mevcudiyeti, 

• Gayrimenkul piyasasında yaşanan dugunluk. 

 
8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazla karşılaştırılabilir nitelikteki gayrimenkullerin verilerine 

ulaşılmış olup bilgileri aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.  

1. Rapor konusu taşınmaz 4+1, 290 m² kullanım alanı üzerinden 2.100.000 TL bedelle 

pazarlanmaktadır. Pazarlık payı bulunmaktadır. (7.241,-TL/m²) (Realty World Jiva Gayrimenkul / 

0546 884 53 53) 

2. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede, nitelikli bir sitede, ara katta konumlu, 4+1, 256 m² olarak 

beyan edilen lüks iç mekan özelliklerine sahip daire için 2.520.000 TL istenmektedir. Pazarlık payı 

bulunmaktadır. (9.843,-TL/m²) (Ofisodak Gayrimenkul / 536 260 18 88) 

3. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede, nitelikli bir sitede, ara katta konumlu, 4+1, 230 m² olarak 

beyan edilen lüks iç mekan özelliklerine sahip daire için 2.400.000 TL istenmektedir. Pazarlık payı 

bulunmaktadır. (10.434,-TL/m²) (Nihat Ağırbaşlı Gayrimenkul / 536 945 45 02) 

4. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede, Güleç Egemen Evlerinde, bahçe katında konumlu, lüks iç 

mekan özelliklerine sahip, 4+1, 187 m² olarak beyan edilen daire için 1.795.000 TL istenmektedir. 

Pazarlık payı bulunmaktadır. (9.598,-TL/m²) (Egemen Mimarlık / 532 654 62 64) 

5. Rapor konusu taşınmaz ile aynı bölgede, yeni inşa edilen Turkuaz Garden Sitesinde, ara katta 

konumlu, 4+1, 185 m² olarak beyan edilen daire için 1.720.000 TL istenmektedir. Pazarlık payı 

bulunmaktadır. (9.297,-TL/m²) (Özgür Çakmak Gayrimenkul / 552 500 00 01) 
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9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, 

nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen 

tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde pazar yaklaşımı kullanılmıştır.  

 

9.2. Gayrimenkulün Pazar Değerinin Tespiti 

Taşınmazların mevcut piyasa koşullarındaki pazar değerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi 

kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdan hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış benzer 

gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması 

yapıldıktan sonra konu gayrimenkul için m² birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak 

pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut 

data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, mimari ve inşai 
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kalite gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi için 

bölgede faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden faydalanılarak 

taşınmazların m² birim değerleri takdir edilmiştir.  

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre karşılaştırılması ve uyumlaştırılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda 

emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, imar durumu, yapılaşma hakkı, fiziksel özellik gibi kriterler 

doğrultusunda aşağıdaki emsal karşılaştırma tablosundaki gibi değerlendirilmiştir.  

Emsal No 1 2 3 4 5 
Beyan Edilen Kullanım Alanı (m²) 290 256 230 187 185 
Düzeltilmiş Kullanım Alanı (m²) 238 225 210 175 170 
İstenen Fiyat (TL) 2.100.000 2.520.000 2.400.000 1.795.000 1.720.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 2.000.000 2.390.000 2.280.000 1.705.000 1.635.000 
Birim Değer (TL/m²) 8.405 10.620 10.855 9.745 9.620 
Konum Düzeltmesi (%) 0% -20% -15% -10% -10% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 0% 0% 0% -5% -5% 
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) 0% -5% -5% 5% 0% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) 0% -25% -20% -10% -15% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 8.405 7.965 8.685 8.770 8.175 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 8.400 

 

Tablodan da görüleceği üzere konu taşınmazın mevcut kullanım alanı itibariyle m² birim değeri için     

8.400,-TL/m² birim değer hesaplanmış yasal kullanım alanı itibariyle değeri ise %5 artırılarak 8.820,-TL/m² 

olarak takdir edilmiştir.  

Yapılan piyasa araştırmaları, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle belirtilen özellikler 

gözönünde bulundurularak taşınmazın yasal ve mevcut kullanım alanı itibariyle m² birim değerleri takdir 

edilmiş ve kullanım alanları ile çarpılarak pazar ve kira değerleri aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanmıştır.  

 

ADA / 
PARSEL NO 

BLOK/BAĞIMSIZ  
BÖLÜM NO 

KULLANIM ALANI (m²) 
(Yasal / Mevcut) 

m² BİRİM DEĞERİ 
(TL/m²) 

(Yasal / Mevcut) 

YASAL DEĞERİ 
(TL) 

MEVCUT DEĞERİ 
(TL) 

4142/3 F/4 216 / 238 8.820 / 8.400 1.905.000 2.000.000 
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen dairenin yerinde yapılan incelemesinde ana gayrimenkulün 

lokasyonuna, taşınmazların bina içerisindeki konumlarına, kullanım alanı büyüklüklerine, mevcut kullanım 

fonksiyonlarına, mimari ve inşaî özelliklerine ve bölgedeki benzer taşınmazlar üzerinde yapılan piyasa 

araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle arsa payı dahil yasal durum değeri için, 

 1.905.000,-TL (Birmilyondokuzyüzbeşbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. 

 (1.905.000,-TL ÷ 9,8194 TL/Euro (*)      194.004,-Euro) 

 (1.905.000,-TL ÷ 8,2513 TL/USD (*)      230.873,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 9,8194 TL; 1,- USD = 8,2513 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 
Taşınmazın mevcut kullanım alanı itibariyle değeri ise 2.000.000,-TL olarak hesap ve takdir edilmiştir.  

Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla / taşınmazlarla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı 

kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine ve iki (2) orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların 

kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 21 Mart 2021 

  (Ekspertiz tarihi: 17 Mart 2021) 

 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 
 
 

 
e-imzalıdır. e-imzalıdır. e-imzalıdır. 

Ersin ZORBA 
Değerleme Uzmanı  
(Lisans No: 404037) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 

ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, Gülay Apartmanı, No: 61/4 
  Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 
SERMAYE : 1.000.000,-TL 

LİSTEYE ALINMA TARİHİ (SPK) : 16.02.2012 
LİSTEYE ALINMA TARİHİ(BDDK) : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği üzerine rapor içeriğinde adresi belirtilen gayrimenkullerin değerleme çalışması yapılmış 

olup herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 
 

3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Resmi dairelerde gayrimenkulün araştırmasına yönelik olarak yapılan temaslarda bazı bilgiler belgeye 

dayalı olmaksızın elde edilebilmektedir. Bu bilgiler yetkililerin beyanlarına dayalı olduğu ve yazılı bir 

dokümanla desteklenmediği için ilgili resmi kuruluşun sonraki beyanlarında farklılıklar söz konusu 

olabilir.  

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/
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h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik 

vb.) veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

 
4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve 

geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı 

veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden 

belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu 

fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru 

veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte 

değil sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan 

bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var 

olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade 

mevcut pazar gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir 

alıcı pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı 

oluşturanlar arasında yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 
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ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve 

özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, 

her biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini 

çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce 

gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat 

koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar 

o anda mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 

5.1. Tapu Kayıtları  

649 PARSEL; 

       TAŞINMAZ ID   : 18881125 

    SAHİBİ   : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ    : İstanbul 

İLÇESİ   : Çatalca 

MAHALLESİ   : Bahşayiş 

MEVKİİ   : Ayazma  

PAFTA NO   : 1 

PARSEL NO   : 649 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ   :Tarla  

ARSA ALANI   : 7.100 m² 

   ARSA PAYI   : 1/1 

   CİLT NO   : 7 

   SAHİFE NO   : 638 

   YEVMİYE NO   : 7608 

   TAPU TARİHİ   : 08.06.2020  

650 PARSEL; 

       TAŞINMAZ ID   : 18881126 

    SAHİBİ   : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ    : İstanbul 

İLÇESİ   : Çatalca 

MAHALLESİ   : Bahşayiş 

MEVKİİ   : Ayazma  

PAFTA NO   : 1 

PARSEL NO   : 650 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ   :Tarla  

ARSA ALANI   : 2.000 m² 

   ARSA PAYI   : 1/1 

   CİLT NO   : 7 

   SAHİFE NO   : 639 

   YEVMİYE NO   : 7608 

   TAPU TARİHİ   : 08.06.2020  
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651 PARSEL; 

       TAŞINMAZ ID   : 18880673 

    SAHİBİ   : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ    : İstanbul 

İLÇESİ   : Çatalca 

MAHALLESİ   : Bahşayiş 

MEVKİİ   : Ayazma  

PAFTA NO   : 1 

PARSEL NO   : 651 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ   :Tarla  

ARSA ALANI   : 6.625 m² 

   ARSA PAYI   : 1/1 

   CİLT NO   : 7 

   SAHİFE NO   : 640 

   YEVMİYE NO   : 7608 

   TAPU TARİHİ   : 08.06.2020  

 

5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Portalı’ndan 17.03.2020 tarihinde, saat 15:01 itibariyle temin 

edilen Taşınmaza Ait Tapu Kaydı Belgesi’ne göre rapor konusu taşınmazların üzerinde aşağıdaki kayıtlar 

mevcuttur. Taşınmazlara ait tapu kaydı belgesi ekte sunulmuştur. 

Beyanar Bölümü: 

• Diğer (Konusu: Sayısallaştırma Çalışması Yapılmaktadır. ) (03.11.2020 tarih ve 21093 yevmiye no)  
 

5.3. Proje, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi Bilgileri 

Çatalca Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nde yapılan araştırmada taşınmazlara ait herhangi bir yasal 

belgeye ulaşılamamıştır.  

 
5.4. İmar Durumu 

Çatalca Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazların 15.06.2009 tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında, Büyükçekmece 

gölü Yakın Mesafe Koruma Alanı içerisinde kaldıkları bilgisi öğrenilmiştir. Bölgede hali hazırda plan 

çalışılmalarının bulunmadığı ve Kadastro Müdürlüğünün bölge genelinde harita sayısallaştırma çalışması 

yaptığı bilgisi şifahen öğrenilmiştir.  
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İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 
Kısa mesafeli koruma alanı 

MADDE 10 – (1) Kısa mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan 

tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, mutlak koruma alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki 

kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli 

koruma alanı havza sınırında son bulur. 

(2) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere 

yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve 

benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını 

değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik 

yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi 

tutmamak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidi ile yapı yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal 

değeri arttırılamaz. 

(3) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde ve köy gelişme ihtiyacına yönelik köy nüfusuna kayıtlı 

ve köyde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak yapılar, köyün genel 

ihtiyaçlarına yönelik yapılacak köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, 

sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı 

yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı 

veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin 

verilebilir. 

(4) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının gelişme alanındaki yapılaşmamış 

kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu 

planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği 

yapılamaz. Ancak 6360 sayılı Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle 

statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların doğal 

artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya izin verilebilir. 

(5) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde izin verilir. Bu alandaki tarım arazileri için yapılacak ifraz uygulamalarında 3/7/2005 

tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri esas alınır. 

(6) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez. 

(7) Mesire Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı 

kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geçmemek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. 
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Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkrada günübirlik tesisler için 

belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm 

tesislerine izin verilmez. 

(8) Bu alanda, mevcut yerleşim ve sanayi tesisleri ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapılardan 

kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik 

olarak mümkün olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan 

atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına 

imkân verecek yoğunlukta değil ise, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 

Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, 

uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Şayet, 

bunlar mümkün değilse içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar mevcut olan yerleşim 

ve sanayi tesisleri ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapılardan kaynaklanan atıksuların içme-

kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek 

deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir. 

(9) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez. 

(10) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler, 

2863 sayılı Kanun kapsamına giren uygulamalar ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapıların inşası 

haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının 

ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat 

toprağı dökümüne izin verilebilir. 

(11) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetiminde 

sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş 

kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak 

raporlandığı durumlarda, İyi Tarım Uygulamaları Koduna uyulması şartıyla tarımsal faaliyetlere izin verilebilir. 

(12) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı 

ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. 

(13) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı 

yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili 

standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda 

akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin 

verilmez. 

(14) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz 

etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat 

duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka bir alternatifin 

olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına ve söz konusu karayolunun erişme kontrollü karayolu 
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olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet 

tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine veya işlettirilmesine; karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-

kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlık uygun görüşü 

ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz. 

(15) Madencilik faaliyetlerine izin verilmez.  

 

 
 

6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkulün Yeri ve Konumu 

Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Bahşayiş Mahallesi, Aksaray Caddesi üzerinde 

konumlu olan 649, 650 ve 51nolu parsellerdir.  

Taşınmazın yakın çevresinde orta ve üst gelir grupları tarafından mesken olarak kullanılan çiftlik evleri, 

alt gelir grubu tarafından kullanılan 1-2 katlı köy evleri ve çok sayıda boş parsel bulunmaktadır.  

Çatalca Yolu Caddesi ve Tem Otoyoluna yakın konumda yer alan taşınmazlar ulaşım imkanlarının 

kolaylığı, tamamlanmış altyapı olanaklarına sahiptir.  

Taşınmazlar yaklaşık olarak, Hazerfen Havalimanına 950 m, Çatalca Yolu Caddesine 3,50 km, Tem 

Otoyolu Çatalca Kavşağına 4,50 km, Çatalca Merkeze 10 km mesafededir.  
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6.2. Gayrimenkulün Teknik ve Yapısal İnşaat Özellikleri 

YAPI TARZI : Betonarme 

İNŞAAT NİZAMI : Ayrık 

YAPININ YAŞI : ~  

KAT ADEDİ : 1,2,3 katlı 1 

KULLANIM ALANI 
(Yasal / Mevcut) : - / 1.634 m²  

ELEKTRİK : Şebeke 

JENERATÖR : Var 

ISITMA SİSTEMİ : Doğalgaz 

SOĞUTMA SİSTEMİ : Klima 

ASANSÖR : Yok 

SU-KANALİZASYON : Şebeke 

HİDROFOR : Yok 

TELEFON TESİSATI : Mevcut 

YANGIN SİSTEMİ : Yok 

YANGIN MERDİVENİ : Yok 

OTOPARK : Açık otopark alanı bulunmaktadır. 

SATILABİLİRLİK : Satılabilir  
 

 
1  649, 650 ve 651 parseller üzerinde yer alan mevcut tüm kapalı alanları oluşturmaktadır.   
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6.3. Açıklamalar 

• Rapora konu taşınmazlar 649, 650 ve 651 parsel numaralı tarla vasıflı taşınmazlardır.  

• Parseller üzerinde konut, müştemilat ve ahır olarak kullanılan yapılar yer almaktadır.  

• Parseller arasında hali hazırda sınır, çit, duvar vb. ayrıcı bölmeler bulunmamakta olup, bir arada 

kullanılmaktadır.  

• Parsellerin etrafı betonarme duvar ile çevrilidir. 

• Aksaray Caddesi üzerinden 649 parsele, Çınarlar Sokak üzerinden 651 parsele olacak şekilde toplam 

2 adet giriş bulunmaktadır.  

• Çatalca Belediyesi İmar Arşivinde parseller üzerinde yer alan yapılara ait herhangi bir ruhsat, proje, 

yapı kayıt belgesi vb. yasal evrak görülememiş olup, parseller üzerinde yer alan kullanımları aşağıda 

detaylandırılmıştır.  

649 Parsel; 

• 649 parsel 7.100 m² kullanım alanına sahiptir. Parsel geometrik olarak yamuk şeklindedir. Batıda 

Aksaray Caddesine 51 m, kuzeydoğuda Çuha Çiçeği Sokağa 63 m cepheli olup, diğer yönlerden 

komşu parsele cephelidir. Parsel topoğrafik olarak eğimsiz olup altyapı unsurları tamdır. 

• Parselin kuzey ucunda bodrum, zemin ve normal kattan oluşan 3 katlı, konut ve yemekhane amaçlı 

kullanılan, güneydoğu ucunda zemin ve normal kattan oluşan 2 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar 

ile parsel içerisinde, yüzme havuzu, kameriye, süs havuzu, çocuk oyun alanı ve açık yeşil alanlar yer 

almaktadır.  Ayrıca parsele batı cephesinde Aksaray Caddesi üzerinden araç ve yaya girişi 

bulunmaktadır. 

• Parselin kuzey ucunda yer alan villa 3 ayrı kısma ayrılmış olup, her bir kısım konut olarak 

kullanılmaktadır. Bodrum katı brüt 95 m² alanlı, depo; zemin katı brüt 250 m² kullanım alanlı, konut 

alanı ve yemekhane, normal katı brüt 303 m² kullanım alanlı konut alanı ve villa önünde brüt 140 m² 

alanlı tek katlı oturma alanı bulunmakta olup toplam brüt 788 m² kullanım alanlıdır. Orta ve sağ 

tarafta yer alan villa zemin katta giriş, hol, oda, mutfak, banyo ve WC; normal katta hol, 4 adet oda 

ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Sol köşede yer alan villanın zemin katı yemekhane, üst katı 

konut olarak kullanılmakta olup içerisinde girilememiştir. 

• Parselin güneydoğu kısmında 650 parselin sınırında yer alan villa 2 katlı olup, 2 adet konut yer 

almaktadır. Zemin kat brüt 215 m² kullanım alanlı, normal katı brüt 226 m² kullanım alanlı olup 

toplam brüt 441 m² kullanım alanlıdır. Villaların her biri benzer mimari ve iç mekan özelliklerine 

sahiptir. Zemin katta giriş, salon, mutfak nişi, 2 adet oda, WC ve banyo hacimleri; normal katta hol, 3 

adet oda, WC, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır.  

• Villaların her biri benzer iç mekan özelliklerine sahiptir. Giriş, antre, hol ve mutfak hacimleri 

zeminleri seramik kaplama, duvarlar saten boyalı, tavanlar spot aydınlatmalı asma tavan şeklindedir.  
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• Salon ve odalarda zeminler laminant parke, duvarlar saten boyalı, tavanlar spot aydınlatmalı asma 

tavan şeklindedir. Banyo, ebeveyn banyosu ve WC hacimlerinin zeminleri ve duvarları seramik, 

tavanlar spot aydınlatmalı asma tavan şeklindedir. Mutfak dolapları membran kaplama mdf, tezgahı 

policordur. Banyolarda dolaplı lavabo, klozet ve kabinli duş teknesi, ebeveyn banyosunda lavabo ve 

duşyeri, WC’de lavabo ve helataşı bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC`den mamul ve çift 

camlıdır. Villa giriş kapıları çelik, iç kapıları ise amerikan panel kapıdır. Binaların dış cepheleri 

amerikan siding dış cephe malzemesi ile kaplıdır. 

650 Parsel; 

• 650 parsel 2.000 m² kullanım alanına sahiptir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. Batıda 

Aksaray Caddesine 15 m, kuzeydoğuda Çuha Çiçeği Sokağa 15,60 m cepheli olup, diğer yönlerden 

komşu parsele cephelidir. Parsel topoğrafik olarak eğimsiz olup altyapı unsurları tamdır. 

• Parsel üzerinde kuzeydoğu kısımda bir kısmı 651 parsele taşan 2 katlı müştemilat olarak kullanılan 

yapı ile muhtelif sayıda meyve ve süs ağaçları yer almaktadır. 

• Müştemilatın zemin katı brüt 70 m² + 20 m² kömürlük kullanım alanlı, normal katı brüt 77 m² 

kullanım alanlı olacak şekilde toplam brüt 147 m² + 20 m² kömürlük kullanım alanlıdır. 

• Parsel üzerinde yer alan bu yapının çalışanlar tarafında konut amaçlı kullanıldığı bilgisi alınmış olup 

içerisine girilememiştir.  

651 Parsel; 

• 651 parsel 6.625 m² kullanım alanına sahiptir. Parsel geometrik olarak yamuk şeklindedir. Batıda 

Aksaray Caddesine 58 m, kuzeydoğuda Çuha Çiçeği Sokağa 42 m, güneyde Çınarlar Sokağa 127 m 

cepheli olup, diğer yönlerden komşu parsele cephelidir. Parsel topoğrafik olarak eğimsiz olup altyapı 

unsurları tamdır. Ayrıca parsele güneydoğu cephesinde Çınarlar Sokak üzerinden araç ve yaya girişi 

bulunmakta olup bu kısımda açık otopark alanı bulunmaktadır. 

• Parselin kuzey ucunda 650 parsel ile ortak kullanılan müştemilat binası yer almakta olup, bu yapıya 

ait bilgiler 650 parsel açıklamasında yer almaktadır. 

• Parselin orta kısmında basketbol sahası, güney ucunda tek katlı brüt 175 m² ala sahip ahır yapısı ve 

kuzeybatı ucunda tek katlı 63 m² alana sahip çalışanlar tarafından kullanılan müştemilat yapısı ile 

muhtelif sayıda meyve ve süs ağaçları ve ekili alanlar yer almaktadır. 

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazın değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

• Ulaşım imkanlarının kolaylığı, 

• Asfalt yol üzerinde yer almaları, 

• Tamamlanmış altyapı, 
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• Ana ulaşım yollarına yakın olması, 

• Geniş kullanım alanı ve bahçe alanına sahip olması, 

• Parseller içerisinde peyzajı yapılmış alanlar, yüzme havuzu, süs havuzu, spor alanı ve hobi bahçesi 

alanlarının bulunması. 

   Olumsuz etkenler: 

• Parseller üzerinde yer alan yapılara ait herhangi bir resmi kayıtın bulunmaması, 

• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının bulunmaması, 

• Kısa mesafeli havza koruma alanında yer almaları, 

• 650 parselin cadde cephesinin diğer parsellere göre daha dar olması, 

• Gayrimenkul piyasasındaki durgunluk. 

 

8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Taşınmazın yakın çevresinde ve bölge genelinde yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur. 

1. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Çuha Çiçeği Sokağa cepheli konumda yer alan 

5.375 m² alana sahip, 685 parsel numaralı tarla 1.900.000,-TL bedelle satılıktır. (358,-TL/m²) 

(Sahibinden / 0532 660 80 81) Emsal taşınmaz sokak cepheli olması nedeni ile konu taşınmazlara 

göre dezavatajlı olarak değerlendirilmiştir. 

2. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede aynı cadde üzerinde yer alan, 1.323 m² alana 

sahip, geniş cadde cephesi bulunan 718 parsel numaralı tarlaya 500.000,-TL teklif edildiği, mal 

sahibinin satmadığı daha yüksek bedel ile tekrardan satışa sunacağı bilgisi alınmıştır. Yetkili ile 

yapılan görüşmede parselin 600.000,-TL civarında alıcısının olabileceği ve mevcut şartlarda bu 

bedelden yukarı satılamayacağı bilgisi alınmıştır. (453,-TL/m²) (Emlak Ofisi / 0545 549 13 13) 

3. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Aksaray Caddesine 2. parsel konumlu, 1.747 m² 

alana sahip olan, 1100 parsel numaralı tarlanın yakın zaman önce 550.000,-TL bedelle satıldığı 

bilgisi alınmıştır. (315,-TL/m²) (Emlak Ofisi /0546 436 65 13) Emsal taşınmaz konum itibari ile 

taşınmazlara göre düşük şerefiyeli olarak değerlendirilmiştir.  

4. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Kuruçeşme Caddesine cepheli konumda yer alan 

toplamda 20.802 m² alana sahip, 1086 ve 1088 parsel numaralı 2 adet tarla 7.250.000,-TL bedelle 

satılıktır. (349,-TL/m²) (Emlak Ofisi / 0545 549 13 13) Emsal taşınmaz konum itibari ile konu 

taşınmazlara göre dezavatajlı olarak değerlendirilmiştir. 

5. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede İzzettin Caddesi üzerinde yer alan 6.456 m² alana 

sahip, 1090 parsel numaralı tarlanın 1.614 m²’lik kısmı 615.000,-TL bedelle satılıktır. (381,-TL/m²) 

(Sahibinden / 0532 400 21 00) Emsal taşınmaz sokak cepheli olması nedeni ile konu taşınmazlara 

göre dezavatajlı olarak değerlendirilmiştir. 
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Taşınmazların yer aldığı bölgede emlakçılık işi ile uğraşan yetkililer ile yapılan görüşmede taşınmazların 

yer aldığı kısmın köy içi olarak adı geçen bölgede yer alması ve çiftliklerin yer aldığı bölge ve asfalt yola 

cepheli olmaları nedeni ile bölgede beyan edilen benzer alanlı tarlalardan yüksek şerefiyeye sahip olabileceği 

bilgisi alınmıştır. Kadastronun yakın zamanda sayısallaştırma işlemi için bölgeye gelip ölçümler yapması bölge 

halkı ve maliklerde imar gelecek algısı yaratması açısından bazı mal sahiplerinin yüksek birim bedeller 

üzerinden parsellerini satışa sundukları ancak hali hazırda plan çalışmasının olmadığı bilgisi alınmıştır. 

 

9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan 

gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde Maliyet Yaklaşımı kullanılmıştır. 

Parsellerin değerinin takdirinde ise Pazar Yaklaşımı kullanılmıştır.  

 
9.2. Gayrimenkulün Pazar Değerinin Tespiti 

Taşınmazın mevcut durumu itibariyle ve mevcut piyasa koşullarındaki pazar değerinin tespitinde maliyet 

yaklaşımı kullanılmıştır.  

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 
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uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.  

Bu yöntemde aşağıdaki bileşenler 2  esas alınmaktadır.  

a. Parselin değeri 

b. Parsel üzerindeki inşai yatırımların değeri  

 

9.2.1. Parsellerin değeri 

Parselin mevcut piyasa koşullarındaki mevcut durum değerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi 

kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdan hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış benzer 

gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması 

yapıldıktan sonra konu gayrimenkul için m² birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak 

pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut 

data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre karşılaştırılması ve uyumlaştırılması yoluna gidilmiştir. Bu 

kapsamda emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, imar durumu, yapılaşma hakkı, fiziksel özellik 

gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş ve parsellerin m² birim değeri için aşağıdaki tabloda görülen 

emsal analizi yapılmıştır.  

Emsal No 1 2 3 4 5 

Yüzölçümü Büyülüğü (m²) 5.375 1.323 1.747 20.802 1.614 

İstenen Fiyat (TL) 1.900.000 600.000 550.000 7.250.000 615.000 

Pazarlıklı Fiyat (TL) 1.850.000 600.000 550.000 7.000.000 600.000 
Birim Değer (TL/m²) 344 454 315 337 372 
Konum Düzeltmesi (%) 30% 10% 35% 25% 25% 

Alan Düzeltmesi (%) 0% -5% 0% 15% -5% 

Yapılaşma Hakkı Düzeltmesi (%) 0% 0% 10% 0% 0% 

Toplam Düzeltme Miktarı (%) 30% 5% 45% 40% 20% 

Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 447 477 457 472 446 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 460 

Emsaller taşınmazlardan 649 ve 651 parsellere göre şerefiyelendirilmiştir. 
 

 
2  Bu bileşenler, arsa ve inşaî yatırımların ayrı ayrı satışına esas alınabilecek değerler anlamında olmayıp taşınmazın 

toplam değerinin oluşumuna ışık tutmak üzere verilmiş fiktif büyüklüklerdir. 
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Yapılan piyasa araştırmaları ve analizler sonrasında konu taşınmazların konumları ve yüzölçümü 

büyüklükleri ile bölgenin genel yapısı dikkate alınarak birim değerinin 460,-TL/m² olacağı yanı sıra 

taşınmazlardan 650 parsel numaralı tarlanın cadde cephesinin dar olması ve geometrik şekli nedeni ile diğer 

taşınmazlara göre birim değeri yaklaşık %20-25 düşük olacağı kanaatiyle 400,-TL/m² olacağı kanaatine 

varılmış ve taşınmazların yasal durum değerleri aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanmıştır.  

Parsel No Yüzölçümü (m2) m2 Birim Değeri (TL) Değeri (TL) 

649 7.100,00 460 3.265.000 

650 2.000,00 400 800.000 

651 6.625,00 460 3.045.000 

   TOPLAM  7.110.000 
 
9.3. İnşaî yatırımların değeri 

İnşaî yatırımların değerlendirmeye esas m² birim bedelleri (kârı havi satışa / devire esas rayiç tutarları), 

binanın yapılış tarzı ve nitelikleri ile birlikte halihazır fiziksel durumu dikkate alınarak mevcut durum için 

belirlenmiştir. 

Parseller üzerinde yer alan yapılar için hazırlanan maliyet tablosunda konut yapıları, müştemilat yapıları 

ile ahır ve kömürlük yapıları kendi aralarında sınıflandırılarak toplam kapalı alanları üzerinden 

değerlendirilmiş ve aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

MEVCUT YAPILAR ALAN BİRİM FİYAT TOPLAM DEĞER 
Bina adı İnşaat tarzı 
Konut Yapıları Betonarme 1.229,00 m² 1.500TL/m² 1.845.000 TL 
Müştmilat Yapıları Betonarme 210,00 m² 1.000TL/m² 210.000 TL 
Ahır ve Kömürlük Betonarme 195,00 m² 300TL/m² 60.000 TL 

Çevre Düzenlemesi, Saha Betonu, Şerefiye, Yatırımcı Karı 
vb. - - 565.000 TL 

TOPLAM YAPI MALİYETİ 1.634,00 m²  2.680.000 TL 
 
Taşınmazların yasal durum değerinin takdirinde tarla değerlerine itibar edilmiş olup mevcut durum 

değeri ise parseller ve üzerindeki yapılar dikkate alınarak takdir edilmiştir. Taşınmazların hesaplanan yasal 

ve mevcut durum değerleri toplamları aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

  YASAL DURUM DEĞERİ (TL) MEVCUT DURUM DEĞERİ (TL) 

PARSELLERİN TOPLAM DEĞERİ 7.110.000 7.110.000 

BİNA / İNŞAİ YATIRIM DEĞERİ - 2.680.000 

TOPLAM 7.110.000 9.790.000 
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10. SONUÇ 

Parseller üzerlerindeki yapılara ait herhangi bir ruhsat ya da başkaca bir belge bulunmadığından yasal 

durum değerinin takdirinde parseller üzerindeki yapılar dikkate alınmamıştır.  

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen taşınmazların yerinde yapılan incelemesinde parsellerin 

konumlarına, yüzölçümlerine ve imar durumlarına, parseller üzerinde kullanılan yapıların ise kullanım alanları 

büyüklüğüne, mimari ve inşaî özelliklerine ve bölgedeki benzer taşınmazlar üzerinde yapılan piyasa 

araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle parseller ve üzerlerindeki inşai yatırımların 

değerleri toplamı için; 

    9.790.000,-TL (Dokuzmilyonyediyüzdoksanbin Türk Lirası) kıymet hesap ve takdir edilmiştir. 

 (9.790.000,-TL ÷ 9,8194 TL/Euro (*)         977.006,-Euro) 

 (9.790.000,-TL ÷ 8,2513 TL/USD (*)      1.186.480,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 9,8194 TL; 1,- USD = 8,2513 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 

Taşınmazların yasal durum değeri için parsel değerine itibar edilmiş olup parsellerin toplam değeri ise 

7.110.000,-TL olarak hesap ve takdir edilmiştir.  

Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazlar ile ilgili devam eden bir dava olmadığı kabulüne 

dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine e-imzalı dokuman ve iki (2) orijinal olarak 

düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

Bilgilerinize sunulur. 21 Mart 2021  

(Ekspertiz tarihi: 18 Mart 2021) 

 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 
 

 

e-imzalıdır. 

 

e-imzalıdır. 

 

 

e-imzalıdır. 

 

Burak ERTAN 
Değerleme Uzmanı 
(Lisans No: 408859) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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1.BÖLÜM RAPOR ÖZETİ 
 

Değerlemeyi Talep Eden  
Kurum/Kişi 

: Kiler Holding A.Ş. 

Raporu Hazırlayan Kurum : İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

Dayanak Sözleşme Tarihi  : 20 Aralık 2021 

Değerlenen Mülkiyet Hakları : Tam Mülkiyet 

Ekspertiz Tarihi : 24 Aralık 2021 

Rapor Tarihi : 31 Aralık 2021 

Raporun Türü: 
Müşteri / Rapor No : 

Gayrimenkul Değerleme Raporu 
143 - 2021/4310 

Değerleme Konusu  
Gayrimenkulün Adresi  : 

Bahsayiş Mahallesi, Aksaray Caddesi,  
Çuha Çiçeği Sokak, 153 ada 10,11 ve 12 nolu parseller No: 
5, 18, 16, 14 ve 12 
Çatalca / İSTANBUL 

Tapu Bilgileri Özeti : 
İstanbul ili, Çatalca İlçesi, Bahsayiş Mahallesi,  
153 ada, 10,11,12 parseller (Bkz. Tapu Kayıtları) 

İmar Durumu : 
İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında, Büyükçekmece 
gölü Yakın Mesafe Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır. 
(Bkz. İmar Durumu) 

Raporun Konusu : 
Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen 153 ada 10,11 ve 12 
parsellerin pazar değerinin tespitine yönelik olarak 
hazırlanmıştır. 1 

 

153 ADA 10,11 VE 12 NOLU PARSELLERİN TOPLAM 

PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 11.455.000,-TL 

PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 13.516.900,-TL 

PARSELLER VE ÜZERLERİNDEKİ YAPILARIN TOPLAM 

PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 15.455.000,-TL 

PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 18.236.900,-TL 

 
RAPORU HAZIRLAYANLAR 

Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı 
 
 

e-imzalıdır. 
 

Burak ERTAN 
(SPK Lisans Belge No: 408859) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Muhammed Mustafa YÜKSEL 
(SPK Lisans Belge No: 401651) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
(SPK Lisans Belge No: 401865) 

 
1  Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları 

Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası 
Değerleme Standartları (2017) esas alınarak hazırlanmıştır. 
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2.BÖLÜM ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 

2.1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER  
 
ŞİRKETİN ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, Gülay Apartmanı, No: 61/4 
  Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAALİYET KONUSU      : Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul 
danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri - NACE KODU: 68.31.02 
(Rev.2) 

KURULUŞ TARİHİ : 04.10.2011  

SERMAYESİ : 1.000.000,-TL 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞUN YAYINLANDIĞI 
TİCARET SİCİL GAZETESİ’NİN 
TARİH VE NO.SU : 10 Ekim 2011 / 7917 

Not-1 : Şirket, 16 Şubat 2012 tarihi itibariyle Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 
“Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi'ne alınmıştır.  

Not-2 : Şirkete, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 07.03.2013 tarih ve 
6697 no’lu kararı ile değerleme hizmeti yetkisi verilmiştir. 

 
 
2.2. MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI : Kiler Holding  A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : Emniyet Evleri Mah., Eski Büyükdere Cad. No:1/1, Kat: 7, 
34415  Kağıthane /İstanbul 

TELEFON NO              : (0212 456 70 00) 

KAYITLI SERMAYE TAVANI : 650.000.000,00,-TL 

ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 650.000.000,00,-TL 

KURULUŞ TARİHİ : 05.01.2007 
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3.BÖLÜM DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK 
BEYANI 

 

3.1. DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI 
 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri:  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, 

istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama 

altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el 

değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması 

gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden 

ifade edilen fiyat anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda 

pazar değeri tanımına uygun olarak makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu 

fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en iyi ve alıcı tarafından makul 

şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla ilişkili 

herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir 

finansman, sat ve geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak 

arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik 

herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün 

değerinin, önceden belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir 

değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri 

tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini 

ve o zamana özgü olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, 

tahmini değer başka bir zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın 

durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil sadece değerleme tarihi 

itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak 

zorunlu kalmış olmayan bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya 

hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi 

mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar gerçeklerine 

ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı 

pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise 

pazarı oluşturanlar arasında yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, 

ya da mevcut pazar tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı 
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anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama 

faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde edilebilecek en iyi fiyattan 

satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, yukarıda 

anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına 

veya yükseltmesine yol açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve 

kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında 

yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her biri bağımsız olarak 

hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en 

uygun şekilde pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek 

en iyi fiyattan satılmış olması anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime 

sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en uygun yöntem olduğu kabul edilir. 

Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve pazar koşullarına 

göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini 

çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme 

tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının 

ve istekli alıcının değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili 

ve potansiyel kullanımları hakkında makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. 

Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili konumları açısından en avantajlı fiyatı 

elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, faydası sonradan 

anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin 

altında bir fiyattan varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi 

durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer 

işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda mevcut en iyi pazar 

bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış 

olmaksızın veya baskı altında kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş 

olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı 

peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine 

azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 
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- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa 

faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

3.2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN 
SINIRLAMALAR 

 
Bu rapor, müşteri talebine istinaden, gayrimenkulün/gayrimenkullerin pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul 

Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme 

Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası Değerleme Standartları (2017) esas 

alınarak hazırlanan gayrimenkul değerleme raporudur.  

Tarafımıza müşteri tarafından getirilen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

 

3.3. UYGUNLUK BEYANI 
Bilgimiz ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz: 

- Raporda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur. 

- Raporda belirtilen analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve 

koşullarla kısıtlı olup kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve 

sonuçlardan oluşmaktadır. 

- Değerleme konusunu oluşturan mülklerle ilgili olarak güncel veya geleceğe 

dönük hiçbir ilgimiz yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi kişisel bir 

çıkarımız veya ön yargımız bulunmamaktadır.  

- Bu görevle ilgili olarak verdiğimiz hizmet ve aldığımız ücret, müşterinin amacı 

lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi 

ve bildirilmesine veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili 

sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 

- Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 

- Raporlama aşamasında görev alanlar mesleki eğitim şartlarına sahiptir. 

- Bu raporun konusu olan mülkler şahsen incelenmiştir. Değerleme çalışmasında 

görev alanların değerlemesi yapılan mülklerin yeri ve türü konusunda daha 

önceden deneyimi bulunmaktadır. 

- Raporda belirtilen kişiler haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında 

mesleki bir yardımda bulunmamıştır. 
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4.BÖLÜM GAYRİMENKULÜN HUKUKİ TANIMI VE RESMİ 
KURUMLARDA YAPILAN İNCELEMELER 

4.1. GAYRİMENKULÜN MÜLKİYET DURUMU  
4.1.1. TAPU KAYITLARI 
 
153 ADA 10 PARSEL; 

       TAŞINMAZ ID   : 18881125 

    SAHİBİ   : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ    : İstanbul 

İLÇESİ   : Çatalca 

MAHALLESİ   : Bahşayiş 

MEVKİİ   : Ayazma  

PAFTA NO   : 1 

ADA NO   : 153 

PARSEL NO   : 10 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ   :Tarla  

ARSA ALANI   : 6.819,44 m² 

   ARSA PAYI   : 1/1 

   CİLT NO   : 7 

   SAHİFE NO   : 638 

   YEVMİYE NO   : 7608 

   TAPU TARİHİ   : 08.06.2020  

153 ADA 11; 

       TAŞINMAZ ID   : 18881126 

    SAHİBİ   : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ    : İstanbul 

İLÇESİ   : Çatalca 

MAHALLESİ   : Bahşayiş 

MEVKİİ   : Ayazma  

PAFTA NO   : 1 

ADA NO   : 153 

PARSEL NO   : 11 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ   :Tarla  

ARSA ALANI   : 1.895,15 m² 

   ARSA PAYI   : 1/1 
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   CİLT NO   : 7 

   SAHİFE NO   : 639 

   YEVMİYE NO   : 7608 

   TAPU TARİHİ   : 08.06.2020  

153 ADA 12 PARSEL 

       TAŞINMAZ ID   : 18880673 

    SAHİBİ   : Kiler Holding Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ    : İstanbul 

İLÇESİ   : Çatalca 

MAHALLESİ   : Bahşayiş 

MEVKİİ   : Ayazma  

PAFTA NO   : 1 

ADA NO   : 153 

PARSEL NO   : 12 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ   :Tarla  

ARSA ALANI   : 6.496,72 m² 

   ARSA PAYI   : 1/1 

   CİLT NO   : 7 

   SAHİFE NO   : 640 

   YEVMİYE NO   : 7608 

   TAPU TARİHİ   : 08.06.2020  

 

4.2. TAKYİDAT İNCELEMESİ 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Portalı’ndan temin edilen taşınmazlara ait 

Tapu Kaydı Belgeleri’ne göre rapor konusu taşınmazların üzerinde kayıtlı herhangi bri 

beyan, ipotek, şerh vb. takyidat bilgisi bulunmadığı görülmüştür.  

Taşınmazlara ait tapu kaydı belgesi ekte sunulmuştur. 

 
4.2.1. TAKYİDATLAR HAKKINDA GÖRÜŞ 

Taşımazlar üzerinde kayıtlı üzerinde kayıtlı herhangi bri beyan, ipotek, şerh vb. 

takyidat bilgisi bulunmadığı görülmüştür.  

 

4.2.2. GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDE TAKYİDATLARIN SPK MEVZUATI 
HÜKÜMLERİNCE GYO PORTFÖYÜNDE BULUNMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ 

 
Gayrimenkullerin üzerinde Kiler Holding A.Ş.’nin iktisabını kısıtlayıcı takyidat 

bulunmamaktadır. Rapor konusu gayrimenkuller üzerindeki ipoteklerin terkin edilmesi şartı 
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ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı 

portföyünde bulunmalarında herhangi bir sakınca yoktur. 

 
4.3. İLGİLİ BELEDİYE’DE YAPILAN İNCELEMELER  
 

Çatalca Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde 

rapora konu taşınmazların 15.06.2009 tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı 

kapsamında, Büyükçekmece gölü Yakın Mesafe Koruma Alanı içerisinde kaldıkları bilgisi 

öğrenilmiştir. Bölgede hali hazırda plan çalışılmalarının bulunmadığı ve Kadastro 

Müdürlüğünün bölge genelinde harita sayısallaştırma çalışması yaptığı bilgisi şifahen 

öğrenilmiştir.  

İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK 
Kısa mesafeli koruma alanı 
MADDE 10 – (1) Kısa mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya 

edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, mutlak koruma alanı sınırından 

itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-

kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında 

son bulur. 

(2) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün 

olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık 

bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat 

alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım 

ve onarım yapılabilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında 

değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları 

ifraz işlemine tabi tutmamak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidi ile yapı 

yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal değeri arttırılamaz. 

(3) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde ve köy gelişme ihtiyacına yönelik 

köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak 

amacı ile yapılacak yapılar, köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak köy konağı, 

ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, 

bakkal gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış 

ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; 

imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde izin verilebilir. 

(4) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının 

gelişme alanındaki yapılaşmamış kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme-kullanma 

suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı 

veya kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 
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sayılı Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle 

statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve 

bu nüfusların doğal artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya izin verilebilir. 

(5) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanlar 

İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir. Bu alandaki tarım arazileri için 

yapılacak ifraz uygulamalarında 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu hükümleri esas alınır. 

(6) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez. 

(7) Mesire Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine, bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planlarında yer alan 

rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 

metrekareyi geçmemek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri 

gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkrada günübirlik tesisler için belirlenen 

yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni 

turizm tesislerine izin verilmez. 

(8) Bu alanda, mevcut yerleşim ve sanayi tesisleri ile bu madde kapsamında izin 

verilen yeni yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli 

olarak havza dışına, teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda orta ve 

uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. 

Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân 

verecek yoğunlukta değil ise, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak 

Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak 

orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki 

arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Şayet, bunlar mümkün değilse içme-

kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar mevcut olan yerleşim ve sanayi 

tesisleri ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapılardan kaynaklanan atıksuların 

içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri 

arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir. 

(9) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf 

tesislerine izin verilmez. 

(10) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi 

teknik tesisler, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren uygulamalar ile bu madde kapsamında 

izin verilen yeni yapıların inşası haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda 

bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası 

ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı 

dökümüne izin verilebilir. 

(11) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının denetiminde sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun 
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görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı 

durumlarda, İyi Tarım Uygulamaları Koduna uyulması şartıyla tarımsal faaliyetlere izin 

verilebilir. 

(12) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde yerleşik halkın zati ihtiyacını 

karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. 

(13) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde 

depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz 

dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. 

Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme 

tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez. 

(14) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve 

miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının 

korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. 

Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda, 

yeni karayollarının yapımına ve söz konusu karayolunun erişme kontrollü karayolu olması 

halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü 

karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine veya işlettirilmesine; 

karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını 

engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlık uygun görüşü ile izin verilebilir. 

Dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz. 

(15) Madencilik faaliyetlerine izin verilmez.  

 

4.3.1. SON 3 YIL İÇERİSİNDE İMAR PLANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  
 
Değerleme konusu taşınmaz 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul 

Çevre Düzeni Planı kapsamında yer almakta olup imar durumunun son üç yıl içerisinde 

değişmemiş olduğu şifahen öğrenilmiştir.  

 



                                                                                                                                                         14 
 

2021/4310 

4.3.2. BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ’NDE GAYRİMENKULA AİT ARŞİV 
DOSYASI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER  

 
Çatalca Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nde yapılan araştırmada taşınmazlara ait 

herhangi bir yasal belgeye ulaşılamamıştır.  

 

4.3.3. YAPI DENETİME İLİŞKİN BİLGİLER 
Değerleme konusu gayrimenkuller üzerinde yer alan yapılara ait herhangi bir yapı 

ruhsatı bulunmamaktadır. Bu nedenle yapı denetim hizmerine tabii değildir. 

 

4.3.4. ENERJİ VERİMLİLİK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ  
Gayrimenkullere ait Enerji Kimlik Belgesi bulunmaktadır.  

 

4.3.5. RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA İMAR KANUNU’NUN 21. MADDESİ 
KAPSAMINDA YENİDEN RUHSAT ALINMASINI GEREKTİRİR DEĞİŞİKLİKLER 
OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ 

 
Değerleme konusu gayrimenkuller üzerinde yer alan yapılara ait herhangi bir yapı 

ruhsatı bulunmamaktadır. 

 

4.3.6. MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE BELGELERİN TAM VE 
EKSİKSİZ OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ 

 
İlgili mevzuat uyarınca parsel üzerinde yer alan gayrimenkullere ait herhangi bir yapı 

ruhsatı bulunmamaktadır. 

Rapor konusu taşınmazın belediye incelemesi itibariyle sermaye piyasası mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünde bulunmasında herhangi 

bir sakınca yoktur. 

 
4.4. SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE MÜLKİYET VE HUKUKİ DURUMUNDAKİ 

DEĞİŞİKLİKLER  
 

Değerlemesi yapılan gayrimenkullere ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen 

alım satım işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere 

ilişkin bilgi aşağıda belirtilmiştir. 

 
4.4.1. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMESİ 

Yapılan incelemelerde son üç yıllık dönemde taşınmazların tapu kaydında herhangi 

bir alım-satım işlemi görülmüştür.  

 
4.4.2. HUKUKİ DURUM İNCELEMESİ 
  

Gayrimenkuller için hukuki olarak herhangi bir kısıtlılık söz konusu değildir. 
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4.5. YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN BİLGİLER 
Gayrimenkule ilişkin olarak yapılmış herhangi bir Satış Vaadi Sözleşmesi, Kat Karşılığı 

İnşaat Sözleşmesi ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.  

 

5.BÖLÜM GAYRİMENKULÜN ÇEVRESEL VE FİZİKİ BİLGİLERİ 
 

5.1. GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ   

 Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Bahşayiş Mahallesi, 

Aksaray Caddesi üzerinde konumlu olan 153 ada 10,11 ve 12 nolu parsellerdir.  

 
Taşınmazın yakın çevresinde orta ve üst gelir grupları tarafından mesken olarak 

kullanılan çiftlik evleri, alt gelir grubu tarafından kullanılan 1-2 katlı köy evleri ve çok sayıda 

boş parsel bulunmaktadır.  

Çatalca Yolu Caddesi ve Tem Otoyoluna yakın konumda yer alan taşınmazlar ulaşım 

imkanlarının kolaylığı, tamamlanmış altyapı olanaklarına sahiptir.  

Taşınmazlar yaklaşık olarak, Hazerfen Havalimanına 950 m, Çatalca Yolu Caddesine 

3,50 km, Tem Otoyolu Çatalca Kavşağına 4,50 km, Çatalca Merkeze 10 km mesafededir.  
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5.2. GAYRİMENKUL KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

YAPI TARZI : Betonarme 

İNŞAAT NİZAMI : Ayrık 

YAPININ YAŞI : ~  

KAT ADEDİ : 1,2,3 katlı 2 

KULLANIM ALANI 
(Yasal / Mevcut) : - / 1.634 m²  3 

ELEKTRİK : Şebeke 

JENERATÖR : Var 

ISITMA SİSTEMİ : Doğalgaz 

SOĞUTMA SİSTEMİ : Klima 

ASANSÖR : Yok 

SU-KANALİZASYON : Şebeke 

HİDROFOR : Yok 

TELEFON TESİSATI : Mevcut 

YANGIN SİSTEMİ : Yok 

YANGIN MERDİVENİ : Yok 

OTOPARK : Açık otopark alanı bulunmaktadır. 

SATILABİLİRLİK : Satılabilir  
 

• Rapora konu taşınmazlar 153 ada 10,11 ve 12 parseller numaralı tarla vasıflı 

taşınmazlardır.  

• Parseller üzerinde konut, müştemilat ve ahır olarak kullanılan yapılar yer 

almaktadır.  

• Parseller arasında hali hazırda sınır, çit, duvar vb. ayrıcı bölmeler bulunmamakta 

olup, bir arada kullanılmaktadır.  

• Parsellerin etrafı betonarme duvar ile çevrilidir. 

• Aksaray Caddesi üzerinden 153 ada 10 parsele, Çınarlar Sokak üzerinden 153 ada 

12 parsele olacak şekilde toplam 2 adet giriş bulunmaktadır.  

• Çatalca Belediyesi İmar Arşivinde parseller üzerinde yer alan yapılara ait herhangi 

bir ruhsat, proje, yapı kayıt belgesi vb. yasal evrak görülememiş olup, parseller 

üzerinde yer alan kullanımları aşağıda detaylandırılmıştır.  

153 ada 10 parsel; 

• 153 ada 10 parsel 6.819,44 m² kullanım alanına sahiptir. Parsel geometrik olarak 

yamuk şeklindedir. Batıda Aksaray Caddesine 51 m, kuzeydoğuda Çuha Çiçeği 

Sokağa 63 m cepheli olup, diğer yönlerden komşu parsele cephelidir. Parsel 

topoğrafik olarak eğimsiz olup altyapı unsurları tamdır. 

 
 
1153 ada 10,11 ve 12 parseller üzerinde yer alan mevcut tüm kapalı alanları oluşturmaktadır.   
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• Parselin kuzey ucunda bodrum, zemin ve normal kattan oluşan 3 katlı, konut ve 

yemekhane amaçlı kullanılan, güneydoğu ucunda zemin ve normal kattan oluşan 2 

katlı konut amaçlı kullanılan yapılar ile parsel içerisinde, yüzme havuzu, kameriye, 

süs havuzu, çocuk oyun alanı ve açık yeşil alanlar yer almaktadır.  Ayrıca parsele 

batı cephesinde Aksaray Caddesi üzerinden araç ve yaya girişi bulunmaktadır. 

• Parselin kuzey ucunda yer alan villa 3 ayrı kısma ayrılmış olup, her bir kısım konut 

olarak kullanılmaktadır. Bodrum katı brüt 95 m² alanlı, depo; zemin katı brüt 250 

m² kullanım alanlı, konut alanı ve yemekhane, normal katı brüt 303 m² kullanım 

alanlı konut alanı ve villa önünde brüt 140 m² alanlı tek katlı oturma alanı 

bulunmakta olup toplam brüt 788 m² kullanım alanlıdır. Orta ve sağ tarafta yer 

alan villa zemin katta giriş, hol, oda, mutfak, banyo ve WC; normal katta hol, 4 

adet oda ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Sol köşede yer alan villanın zemin 

katı yemekhane, üst katı konut olarak kullanılmakta olup içerisinde girilememiştir. 

• Parselin güneydoğu kısmında 153 ada 11 parselin sınırında yer alan villa 2 katlı 

olup, 2 adet konut yer almaktadır. Zemin kat brüt 215 m² kullanım alanlı, normal 

katı brüt 226 m² kullanım alanlı olup toplam brüt 441 m² kullanım alanlıdır. 

Villaların her biri benzer mimari ve iç mekân özelliklerine sahiptir. Zemin katta giriş, 

salon, mutfak nişi, 2 adet oda, WC ve banyo hacimleri; normal katta hol, 3 adet 

oda, WC, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır.  

• Villaların her biri benzer iç mekân özelliklerine sahiptir. Giriş, antre, hol ve mutfak 

hacimleri zeminleri seramik kaplama, duvarlar saten boyalı, tavanlar spot 

aydınlatmalı asma tavan şeklindedir.  

• Salon ve odalarda zeminler laminant parke, duvarlar saten boyalı, tavanlar spot 

aydınlatmalı asma tavan şeklindedir. Banyo, ebeveyn banyosu ve WC hacimlerinin 

zeminleri ve duvarları seramik, tavanlar spot aydınlatmalı asma tavan şeklindedir. 

Mutfak dolapları membran kaplama mdf, tezgâhı policordur. Banyolarda dolaplı 

lavabo, klozet ve kabinli duş teknesi, ebeveyn banyosunda lavabo ve duşyeri, 

WC’de lavabo ve helataşı bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC`den mamul ve 

çift camlıdır. Villa giriş kapıları çelik, iç kapıları ise amerikan panel kapıdır. Binaların 

dış cepheleri amerikan siding dış cephe malzemesi ile kaplıdır. 

153 ada 11 parsel; 

• 153 ada 11 parsel 1.895,15 m² kullanım alanına sahiptir. Parsel geometrik olarak 

dikdörtgen şeklindedir. Batıda Aksaray Caddesine 15 m, kuzeydoğuda Çuha Çiçeği 

Sokağa 15,60 m cepheli olup, diğer yönlerden komşu parsele cephelidir. Parsel 

topoğrafik olarak eğimsiz olup altyapı unsurları tamdır. 

• Parsel üzerinde kuzeydoğu kısımda bir kısmı 153 ada 12 parsele taşan 2 katlı 

müştemilat olarak kullanılan yapı ile muhtelif sayıda meyve ve süs ağaçları yer 

almaktadır. 
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• Müştemilatın zemin katı brüt 70 m² + 20 m² kömürlük kullanım alanlı, normal katı 

brüt 77 m² kullanım alanlı olacak şekilde toplam brüt 147 m² + 20 m² kömürlük 

kullanım alanlıdır. 

• Parsel üzerinde yer alan bu yapının çalışanlar tarafında konut amaçlı kullanıldığı 

bilgisi alınmış olup içerisine girilememiştir.  

153 ada 12 Parsel; 

• 153 ada 12 parsel 6.496,72 m² kullanım alanına sahiptir. Parsel geometrik olarak 

yamuk şeklindedir. Batıda Aksaray Caddesine 58 m, kuzeydoğuda Çuha Çiçeği 

Sokağa 42 m, güneyde Çınarlar Sokağa 127 m cepheli olup, diğer yönlerden komşu 

parsele cephelidir. Parsel topoğrafik olarak eğimsiz olup altyapı unsurları tamdır. 

Ayrıca parsele güneydoğu cephesinde Çınarlar Sokak üzerinden araç ve yaya girişi 

bulunmakta olup bu kısımda açık otopark alanı bulunmaktadır. 

• Parselin kuzey ucunda 153 ada 11 parsel ile ortak kullanılan müştemilat binası yer 

almakta olup, bu yapıya ait bilgiler 153 da 11 parsel açıklamasında yer almaktadır. 

• Parselin orta kısmında basketbol sahası, güney ucunda tek katlı brüt 175 m² ala 

sahip ahır yapısı ve kuzeybatı ucunda tek katlı 120 m² alana sahip çalışanlar 

tarafından kullanılan müştemilat yapısı ile muhtelif sayıda meyve ve süs ağaçları 

ve ekili alanlar yer almaktadır. 

 

5.3. DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA 
SINIRLAYAN FAKTÖRLER  

 
Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör 

bulunmamaktadır.  

 
5.4. EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM ANALİZİ 
  

Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-1. Maddesine göre “en verimli ve en 

iyi kullanım, katılımcının bakış açısından, bir varlıktan en yüksek değerin elde edileceği 

kullanımdır.” şeklindedir.  

Ayrıca Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-5. Maddesi’nde ise “En verimli 

ve en iyi kullanım belirlenirken:  

(a) Bir kullanımın fiziksel olarak mümkün olup olmadığını değerlendirmek için, 

katılımcılar tarafından makul olarak görülen noktalar,  

(b) Yasal olarak izin verilen şartları yansıtmak için, varlığın kullanımıyla ilgili şehir 

planlamaları/imar durumu gibi tüm kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların değişme olasılığı,  

(c) Kullanımın finansal karlılık şartı bakımından, fiziksel olarak mümkün olan ve yasal 

olarak izin verilen alternatif bir kullanımın, tipik bir katılımcıya, varlığın alternatif kullanıma 

dönüştürme maliyetleri hesaba katıldıktan sonra, mevcut kullanımından elde edeceği 

getirinin üzerinde yeterli bir getiri üretip üretmeyeceği dikkate alınır.” denilmektedir. 
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Bu tanım ve detaylardan hareketle taşınmazın lokasyonu, fiziksel özelliği, mevcut 

imar durumu ve bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli dikkate alındığında mevcut AVM 

kullanımının devam etmesi gerektiğinin en uygun strateji olduğu görüş ve kanaatindeyiz. 

 

6.BÖLÜM GENEL VERİLER, BÖLGE VERİLERİ VE PAZAR BİLGİLERİNE 
İLİŞKİN ANALİZLER 

 

6.1. MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN VE GAYRİMENKUL 
PİYASASININ ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERİLER 

 
 Ülkemizde özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik krizle başlayan dönem, yaşanan 

diğer krizlere paralel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul piyasasında da önemli 

ölçüde bir daralmayla sonuçlanmıştır. 2001-2003 döneminde gayrimenkul fiyatlarında 

eskiye oranla ciddi düşüşler yaşanmış, alım satım işlemleri yok denecek kadar azalmıştır. 

 Sonraki yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerle, gayrimenkul sektörü canlanmaya 

başlamış; gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyüme kaydedilmiştir. Ayrıca 2004-2005 

yıllarında oluşan arz ve talep dengesindeki tutarsızlık, yüksek talep ve kısıtlı arz, fiyatları 

hızla yukarı çekmiştir. Bu dengesiz büyüme ve artışların sonucunda 2006 yılının sonuna 

doğru gayrimenkul piyasası sıkıntılı bir sürece girmiştir. 2007 yılında Türkiye için iç 

siyasetin ağır bastığı ve seçim ortamının ekonomiyi ve gayrimenkul sektörünü 

durgunlaştırdığı gözlenmiştir. 2008 yılı ilk yarısında iç siyasette yaşanan sıkıntılar, dünya 

piyasasındaki daralma, Amerikan Mortgage piyasasındaki olumsuz gelişmeler devam 

etmiştir. 2008 yılında ise dünya ekonomi piyasaları çok ciddi çalkantılar geçirmiştir. 

Yıkılmaz diye düşünülen birçok finansal kurum devrilmiş ve global dengeler değişmiştir. 

 Daha önce Türkiye’ye oldukça talepkar davranan birçok yabancı gayrimenkul yatırım 

fonu ve yatırım kuruluşu şu anda faaliyetlerini bekletme aşamasında tutmaktadır. Global 

krizin etkilerinin devam ettiği dönemde reel sektör ve ülkemiz olumsuz etkilenmiştir.  

 Öte yandan 2009 yılı gayrimenkul açısından dünyada ve Türkiye’de parlak bir yıl 

olmamıştır. İçinde bulunduğumuz yıllar gayrimenkul projeleri açısından finansmanda seçici 

olunan yıllardır. Finans kurumları son dönemde gayrimenkul finansmanı açısından 

kaynaklarını kullandırmak için araştırmalara başlamışlardır. 

 2010 ila 2014 yılları içerisinde ise siyasi ve ekonomik verilerin inşaat sektörü lehine 

gelişmesiyle birlikte gayrimenkul yatırımlarında daha çok nakit parası olan yerli 

yatırımcıların gayrimenkul portföyü edinmeye çalıştığı bir dönem yaşanmış, ayrıca 2012 ile 

2015 yılları arasında ise faizlerin düşük seviyelerde (2013 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet 

tarihinin en düşük seviyesi olan %5 oranına kadar düşmüştür)  olması orta sınıfın konut 

ihtiyacını karşılamaya yöenldiği ve gayrimenkul fiyatlarının sürekli arttığı bir dönem 

olmuştur.  

 2014 yılından sonra faiz oranlarındaki artışla birlikte gayrimenkule olan ilgide 

azalmalar başlamış, 2016 yılındaki darbe girişimi, dünya piyasalarındaki daralma ve diğer 
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jeopolitik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisinde de durağanlık başlamış, ancak ülkedeki 

gayrimenkulün getirisinin ve faizlerin halen makul düzeyde olması en etken faktör olmak 

üzere 2016 ve 2017 yıllarındaki satılan konut sayısı bir önceki yıla göre daha yüksek sayıda 

gerçekleşmiştir.  

 Yüksek satış oranlarına rağmen oluşan yüksek konut stoğu ile birlikte 2018 yılı 

başında gerçekleşen döviz haraketliliği Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektöründe 

daralmaya yol açmış ve fazilerin de artması ile birlikte 2018 beklentilerin çok altında 

başlamış ve yatayda seyretmiştir.  

 2019 yılı ve 2020 yılı ilk çeyreği de da 2018 yılı boyunca süren daralmanın devam 

ettiği bir dönem olarak geçmiştir. 2020 yılının 2 ve 3. çeyrekleri ise özellikle Haziran ve 

Temmuz aylarındaki kredi kampanyalarıyla gayrimenkul fiyatlarının daha yüksek bedellerle 

talep gördüğü ve hatta piyasada oluşan yüksek taleple gayrimenkullerin fiyatlarında artış 

yaşandığı bir dönem olmuştur.  

 Geçmiş dönem bize gayrimenkul sektöründe her dönemde ihtiyaca yönelik 

gayrimenkullerin “erişilebilir fiyatlı” olduğu sürece satılabilmekte mesajını vermektedir. 

Kısa bir projeksiyonda dış ya da doğal etkenlerin (Ortadoğu’da yaşanılan bölgesel savaş, 

global para politikaları, COVİD19 Pandemisi vs.) mevcut piyasa şartlarına etkisinin 

minimum düzeyde olacağı kabulüyle gayrimenkul piyasasında toparlanma olacağı 

düşünülebilir. Ancak 2018 ve 2019 yıllarında gayrimenkul fiyatlarında yaşanan düşüşlerle 

birlikte piyasada minimum seviyeye kadar gerileyen gayrimenkul fiyatlarının her ne kadar 

2020 Haziran ve Temmuz aylarındaki düşük faizli kredilerle piyasa normallerine ulaştığı 

görülmüşse de 2020 yılının kalan döneminde ve 2021 yılı ilk 2 çeyreğinde stabil kaldığı ve 

sonrasında ise döviz kurunda yaşanan artışların inşaat maliyetlerine yansıması ile birlikte 

gayrimenkul fiyatlarının bu sefer piyasa normallerinin üzerinde artış gösterdiği 

görülmüştür. Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında kısa sürede %60-70’lere varan 

artışlar yaşanmış ve piyasadaki gayrimenkuller erişebilir fiyatların üzerinde pazarlanmaya 

başlanmıştır.  

 Gayrimenkul fiyatlarındaki piyasa normallerinin üzerinde yaşanan bu artışlarla birlikte 

2022 ilk çeyreğinde daha çok nakit parası olan yerli ve yabancı yatırımcıların gayrimenkül 

portföyü edinmeye çalışacağı bir dönem olacağı öngörülmektedir.  

 

6.2. TÜRKİYE GAYRİMENKUL PİYASASINI BEKLEYEN FIRSAT VE 
TEHDİTLER  

 
Tehditler: 

• FED’in parasal genişleme politikasını yavaşlatarak faiz artırım sürecine girmesi, 

bunun sonucu olarak da Türkiye piyasası üzerinde baskı yaratması, 

• Türkiye’nin mevcut durumu itibariyle jeopolitik risklere açık olması sebebiyle 

mevcut ve gelecekteki yatırımları yavaşlaması ve talebin azalması,  
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• Son dönemde döviz kurundaki artışın faizler üzerindeki baskıyı artıyor olması. 

Fırsatlar: 

• Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının uluslararası standartlarda gelen taleplere 

cevap verecek düzeyde olması, 

• Son dönemde gayrimenkule olan yabancı ilgisinin artıyor olması, 

• Özellikle kentsel dönüşümün hızlanmasıyla daha modern yapıların inşa edilmesi, 

• Konut alımında devlet desteği gibi teşvik amacıyla alınan önlemler, 

• Genç bir nüfus yapısına sahip olmanın getirdiği doğal talebin devam etmesi. 

 

6.3. BÖLGE ANALİZİ 
6.3.1. İSTANBUL İLİ 

İstanbul, 42° K, 29° D 

koordinatlarında yer alır. İstanbul 

Boğazı boyunca ve Haliç'i çevreleyecek 

şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında 

kurulmuştur. İstanbul, batıda Avrupa 

yakası ve doğuda Asya yakası olmak 

üzere iki kıta üzerinde kurulu tek 

metropoldür.  

İstanbul'un yazları sıcak ve nemli; kışları soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Yıllık 

yağmur düşüşü 870mm’dir. Nem yüzünden, hava sıcak olduğundan daha sıcak; soğuk 

olduğundan daha soğuk hissedilebilir. Kış aylarındaki ortalama sıcaklık 7°C ile 9°C 

civarındadır. Kış aylarında bir iki hafta kar yağabilir. Haziran'dan Eylül'e kadar otalama 

sıcaklık 28°C’dir. 

Dünyanın en eski şehirlerinden olan İstanbul, 330 - 395 yılları arasında Roma 

İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204 - 

1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı 

İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. 

İstanbul'un kuzey ve güneyi denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde 

Marmara Denizi vardır. Batısında Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Saray 

ilçeleri, doğusunda Kocaeli'nin Gebze, Körfez ve Kandıra ilçeleri bulunur. Boğaziçi'ndeki 

Fatih Sultan Mehmet, Boğaziçi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri şehrin iki yakasını birbirine 

bağlar. İstanbul, idari olarak 39 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin 25'i Avrupa Yakası'nda, 

14'ü ise Anadolu Yakası'ndadır. İstanbul'un ilçeleri üç ana bölgeye ayrılmaktadır. 

Yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un 

nüfusu son 25 yılda 4 katına çıkmıştır. İstanbul'da yaşayanların yaklaşık %65'i Avrupa 

yakasında; %35'si de Anadolu yakasında yaşar. İşsizlik sebebi ile birçok insan İstanbul'a 

göç etmiş, genelde şehir etrafında gecekondu mahalleleri oluşturmuştur. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hali%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metropol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkezk%C3%B6y%2C_Tekirda%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze%2C_Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Faz_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Yakas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Yakas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fsizlik
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6%C3%A7
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İstanbul kent ölçeğinde son yirmi yılda hızlı bir dönüşüm yaşamıştır. Kent merkezinde 

yaşayan üst gelir gurubu mensupları, Avrupa ve Amerika’daki dönüşüme benzer şekilde 

kent çeperinde bulunan doğayla iç içe düşük yoğunluklu konut alanlarına taşınmışlardır. 

 
6.3.2. ÇATALCA İLÇESİ 
 

İstanbul'un Avrupa yakasında, batı sınırlarındaki ilçesidir. Hem Marmara'ya, hem de 

Karadeniz'e kıyısı vardır. İlçenin yüzölçümü 1.715 km²'dir. Bu yüzölçümün büyük bir 

çoğunluğu ormanlarla kaplıdır. Sahil uzunluğu 135 km.dir. İl merkezine uzakligi ise 55 

km.dir. Güneyde Büyükçekmece'ye, batıda ise Silivri'ye ve Tekirdağ iline komşudur. 

Doğudaki komşuları, Avcılar, Küçükçekmece ilçeleri ile Gaziosmanpaşa'dır. Yüzölçümü 

itibarıyla İstanbul'un en büyük ilçesidir. 

İlçenin Karadeniz kıyısında Kuzey kesiminde Istranca dağları nın devamı olan 

ormanlarla kaplı yükseltiler yer alır. Bunların Güneyinde verimli ovalar başlar. İstanbul un 

içme suyu ilçe sınırları içindeki Terkoz gölü ve Büyükçekmece baraj gölünden sağlanır. 

Istranca deresi başta olmak üzere Terkoz gölüne su taşıyan birçok irili ufaklı dere vardır. 

Kent Güney batısında 330 metreye kadar yükselen ve Istranca dağlarının devamı olan 

tepelerin ova ile birleştiği alanda kurulmuştur Önceleri sancak ve vilayet iken 1926 yılında 

Çatalca Vilayeti kaldırılmış ve ilçe olarak İstanbul'a bağlanmıştır. 

Ekonomisi hayvancılık, tarım ve sanayiye dayalı olan Çatalca'da tarım alanlarında en 

fazla ekilen ürün ayçiçeğidir. Bunun dışında arpa, kavun, karpuz ve çeşitli sebzeler üretilir. 

İlçe tereyağı, peynir ve yoğurt gibi hayvansal gıdalarla da tanınır. İstanbul-Trakya Serbest 

Bölgesi Çatalca'da yer almaktadır. İlçede 100 megawatt gücünde 30 adet rüzgâr türbinli 

elektrik santrali ve önemli miktarda grafit çıkarılan taş ocakları bulunur. Tekstil üretimi de 

ilçe ekonomisinde önemli yer tutar. Harput Tekstil, Dünya Tekstil, Akdaş Tekstil ve çeşitli 

gümrüklü depolama alanları Çatalca'nın önde gelen işletmeleri arasındadır. 

 

6.4. GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN ÖZET FAKTÖRLER 
Olumlu etkenler: 

• Ulaşım imkanlarının kolaylığı, 

• Asfalt yol üzerinde yer almaları, 

• Tamamlanmış altyapı, 

• Ana ulaşım yollarına yakın olması, 

• Geniş kullanım alanı ve bahçe alanına sahip olması, 

• Parseller içerisinde peyzajı yapılmış alanlar, yüzme havuzu, süs havuzu, spor 

alanı ve hobi bahçesi alanlarının bulunması. 

Olumsuz etkenler: 

• Parseller üzerinde yer alan yapılara ait herhangi bir resmi kayıtın bulunmaması, 

• 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının bulunmaması, 

• Kısa mesafeli havza koruma alanında yer almaları, 
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• 153 ada 11 parselin cadde cephesinin diğer parsellere göre daha dar olması, 

• Gayrimenkul piyasasındaki durgunluk. 

 

6.5. EMSALLER VE PİYASA ARAŞTIRMASI 
 

Piyasa araştırması yapılırken Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin yayınladığı 

Uluslararası Değerleme Standartları hükümleri esas alınmak suretiyle konu taşınmazla aynı 

veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklar seçilmiştir.  

Rapor konusu gayrimenkule emsal teşkil edebilecek aynı bölgede yer alan ve benzer 

nitelikteki gayrimenkullerin verileri aşağıda sıralanmıştır. 

Bölgede Konumlu Olan Satılık Arsa Emsalleri; 

1. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Çuha Çiçeği Sokağa cepheli 

konumda yer alan 5.848,47 m² alana sahip, 153 ada 18 parsel numaralı tarlanın 

460 m² alanlı hissesi 460.000,-TL bedelle satılıktır. (1.000,-TL/m²) (Emlak Ofisi / 0 

539 685 71 01) Emsal taşınmaz sokak cepheli olması ve hisseli olması nedeni ile 

konu taşınmazlara göre dezavantajlı, olarak değerlendirilmiştir. 

2. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede, daha kuzey tarafta ve hali hazırda 

kadastral yola cephesi olmayan, 62.200 m² alana sahip, 121 ada 2 parsel numaralı 

tarlanın 300 m² alanlı hissesi 200.000,-TL bedelle satılıktır. Emsal taşınmaz hali 

hazırda yolu olmaması ve hisseli olması nedeni ile birim dezavantajlı olarak 

değerlendirilmiştir. (667,-TL/m²) (Emlak Ofisi / 0 506 548 52 95) 

3. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Çiçektepe Sokağa cepheli konumlu, 

3.837,93 m² alana sahip olan, 102 ada 5 parsel numaralı tarlanın 137 m² alanlı 

hissesi 125.000,-TL bedelle satılıktır. (912,-TL/m²) (Emlak Ofisi /0 545 549 13 13) 

Emsal taşınmaz sokak cepheli olması ve hisseli olması nedeni ile konu taşınmazlara 

göre dezavantajlı, olarak değerlendirilmiştir. 

4. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Aksaray Caddesine cepheli konumda 

yer alan 1.354.15 m² alana sahip, 152 ada 7 parsel numaralı tek tapulu tarla yakın 

zaman önce 1.350.000,-TL bedelle satıldığı bilgisi alınmıştır. (996,-TL/m²) (Emlak 

Ofisi / 0 546 549 13 13) 

5. Değerleme konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Aksaray Caddesine cepheli konumda 

yer alan 1.360 m² alana sahip, 152 ada 1 parsel numaralı tek tapulu tarla yakın 

zaman önce 1.400.000,-TL bedelle satıldığı bilgisi alınmıştır. (1.029,-TL/m²) (Emlak 

Ofisi / 0 0 545 549 13 13) 

 

Taşınmazların yer aldığı bölgede emlakçılık işi ile uğraşan yetkililer ile yapılan 

görüşmede taşınmazların yer aldığı kısmın köy içi olarak adı geçen bölgede yer alması ve 

çiftliklerin yer aldığı bölge ve asfalt yola cepheli olmaları nedeni ile bölgede beyan edilen 

benzer alanlı tarlalardan yüksek şerefiyeye sahip olabileceği ve bilgisi alınmıştır. 

Kadastronun yakın zamanda sayısallaştırma işlemi için bölgeye gelip ölçümler yapması 



                                                                                                                                                         24 
 

2021/4310 

bölge halkı ve maliklerde imar gelecek algısı yaratması açısından bazı mal sahiplerinin 

yüksek birim bedeller üzerinden parsellerini satışa sundukları ancak hali hazırda plan 

çalışmasının olmadığı bilgisi alınmıştır. 

 
 

7.BÖLÜM GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 
 

7.1. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 
VE NEDENLERİ 

 
Gayrimenkulün pazar değerinin tahmininde; Pazar yaklaşımı, Gelir yaklaşımı ve 

Maliyet yaklaşımı kullanılır.  

Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin 

kullanılabilirliğine göre değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım 

pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir 

cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, 

varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü 

değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, 
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aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen 

geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi 

etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla 

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha 

fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki 

değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya 

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer 

belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde, parsellerin 

değerlemesi için pazar yaklaşımı, parseller üzerinde yer alan ruhsatsız yapılar için 

maliyet yaklaşımı kullanılmıştır. 

 
8.BÖLÜM GAYRİMENKULÜN PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ 
 

8.1. PAZAR YAKLAŞIMI İLE ULAŞILAN SONUÇ, PAZAR DEĞERİ HESABI 
ve ANALİZİ 

 
Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Bu yöntemde taşınmaz ile benzer alan ve kullanım özelliklerine sahip satılık veya kiralık 

gayrimenkul bulunamadığından bu yöntemin kullanılması mümkün olmamıştır. 

 
8.2. MALİYET HESABI YÖNTEMİ İLE ULAŞILAN SONUÇ PAZAR DEĞERİ 

HESABI VE ANALİZİ 
 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi 

etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla 

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha 

fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki 

değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya 

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer 

belirlenmektedir. 

Bu yöntemde aşağıdaki bileşenler4 dikkate alınmıştır.  

a. Parsellerin değeri  

b. Parseller üzerindeki inşaî yatırımların değeri 

 
4  Bu bileşenler, arsa ve inşaî yatırımların ayrı ayrı satışına esas alınabilecek değerler anlamında olmayıp taşınmazın toplam 

değerinin oluşumuna ışık tutmak üzere verilmiş fiktif büyüklüklerdir. 
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8.2.1. PARSELİN DEĞER ANALİZİ 
 

Parselin değer tespitinde Pazar Yaklaşımı yönteminden istifade edilmiştir. Bu yöntemde, 

yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar 

değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu 

gayrimenkul/gayrimenkuller için m² birim değeri belirlenmektedir.  

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde 

karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile 

görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır.  

Parselin pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip 

oldukları olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre karşılaştırılması ve uyumlaştırılması 

yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, imar 

durumu, yapılaşma hakkı, fiziksel özellik gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme kriterleri ise çok kötü, kötü, kötü-orta, orta, iyi-orta, iyi ve çok iyi olarak 

belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu kriterlerin puanlama aralıkları sunulmuş olup ayrıca 

büyüklük bazındaki değerlendirmeler de aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Puan aralıkları 

mesleki deneyim ve şirketimizdeki diğer verilerden elde edilmiştir. 

  Oran Aralığı 
Çok Kötü Çok Büyük % 20 üzeri 

Kötü Büyük % 11 - % 20 
Orta Kötü Orta Büyük % 1 - % 10 

Benzer Benzer % 0 
Orta İyi Orta Küçük - % 10 – (-% 1) 

İyi Küçük - % 20 – (-% 11) 
Çok İyi Çok Küçük -  % 20 üzeri 

 

Parsellerin pazar değerinin tespitine ilişkin karşılaştırma analizi aşağıdaki şekilde 

yapılmıştır. 

 

Emsal No 1 2 3 4 5 
Yüzölçümü Büyülüğü (m²) 460 300 137 1.354 1.360 
İstenen Fiyat (TL) 460.000 200.000 125.000 1.350.000 1.400.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 400.000 175.000 110.000 1.350.000 1.400.000 
Birim Değer (TL/m²) 870 583 803 997 1.029 
Konum Düzeltmesi (%) 20% 50% 30% 0% 0% 
Alan Düzeltmesi (%) -30% -30% -40% -25% -25% 
Hisseli Düzeltmesi (%) 5% 5% 5% 0% 0% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) -5% 25% -5% -25% -25% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 826 729 763 748 772 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 768 

Emsaller taşınmazlardan 153 ada 10 ve 12 parsellere göre şerefiyelendirilmiştir. 
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Yapılan piyasa araştırmaları ve analizler sonrasında konu taşınmazların konumları ve 

yüzölçümü büyüklükleri ile bölgenin genel yapısı dikkate alınarak birim değerinin           

768,-TL/m² olacağı yanı sıra taşınmazlardan 153 ada 11 parsel numaralı tarlanın cadde 

cephesinin dar olması ve geometrik şekli nedeni ile diğer taşınmazlara göre birim değeri 

yaklaşık %15-20 düşük olacağı kanaatiyle 650,-TL/m² olacağı kanaatine varılmış ve 

taşınmazların yasal durum değerleri aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanmıştır.  

 

Ada ve Parsel No Yüzölçümü (m2) m2 Birim Değeri (TL) Değeri (TL) 

153/10 6.819,44 768 5.235.000 

153/11 1.895,15 650 1.230.000 

153/12 6.496,72 768 4.990.000 

  
 TOPLAM  11.455.000 

 

8.2.2. İNŞAİ YATIRIMLARIN DEĞERİ 
 

İnşaî yatırımların değerlendirmeye esas m² birim bedelleri (kârı havi satışa / devire 

esas rayiç tutarları), binanın yapılış tarzı ve nitelikleri ile birlikte halihazır fiziksel durumu 

dikkate alınarak mevcut durum için belirlenmiştir. 

Parseller üzerinde yer alan yapılar için hazırlanan maliyet tablosunda konut yapıları, 

müştemilat yapıları ile ahır ve kömürlük yapıları kendi aralarında sınıflandırılarak toplam 

kapalı alanları üzerinden değerlendirilmiş ve aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

MEVCUT YAPILAR ALAN BİRİM FİYAT TOPLAM DEĞER 

Bina adı İnşaat tarzı    

Konut Yapıları Betonarme 1.229,00 m² 2.250TL/m² 2.765.000 TL 

Müştmilat Yapıları Betonarme 267,00 m² 1.250TL/m² 333.750 TL 

Ahır ve Kömürlük Betonarme 195,00 m² 500TL/m² 100.000 TL 

Çevre Düzenlemesi, Saha Betonu, Şerefiye, 
Yatırımcı Karı VB. - - 801.250 TL 

TOPLAM YASAL YAPI MALİYETİ 1.691,00 m²   4.000.000 TL 

 

8.2.3. ULAŞILAN SONUÇ 
 

Yapılan piyasa araştırmaları, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle rapora 

konu parselin m² birim değeri takdir edilmiş ve yüzölçümü büyüklüğü (arsa payı) ile 

çarpılarak pazar değerleri hesaplanmış ve 8.2.2 İnşai Yatırımların Değeri bölümünde 

hesaplanan inşaat maliyeti ile toplanarak taşınmazın toplam değeri hesaplanmıştır.  

Taşınmazların yasal durum değerinin takdirinde tarla değerlerine itibar edilmiş olup 

mevcut durum değeri ise parseller ve üzerindeki yapılar dikkate alınarak takdir edilmiştir. 
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Taşınmazların hesaplanan yasal ve mevcut durum değerleri toplamları aşağıda tablo 

halinde verilmiştir. 

  YASAL DURUM DEĞERİ (TL) MEVCUT DURUM DEĞERİ (TL) 

PARSELLERİN TOPLAM DEĞERİ 11.455.000 11.455.000 

BİNA / İNŞAİ YATIRIM DEĞERİ - 4.000.000 

TOPLAM 11.455.000 15.455.000 
 

8.3. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Kullanılan yönteme göre ulaşılan toplam mevcut durum pazar değeri aşağıda tablo 

halinde listelenmiştir. 

DEĞERLEME YÖNTEMİ ULAŞILAN DEĞER 

Maliyet Yaklaşımı 15.455.000 TL 
 

Farklı yöntemlerle bulunan değerler arasında fark bulunmaktadır.  

Uluslararası Değerleme Standartları UDS 105 Madde 10.3’te “Bir varlığa ilişkin 

değerleme yaklaşımlarının ve yöntemlerinin seçiminde amaç belirli durumlara en uygun 

yöntemin bulunmasıdır. Bir yöntemin her duruma uygun olması söz konusu değildir. Seçim 

sürecinde asgari olarak aşağıdakiler dikkate alınır:  

(a) değerleme görevinin koşulları ve amacı ile belirlenen uygun değer esas(lar)ı ve 

varsayılan kullanım(lar)ı,  

(b) olası değerleme yaklaşımlarının ve yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri,  

(c) her bir yöntemin varlığın niteliği ve ilgili pazardaki katılımcılar tarafından kullanılan 

yaklaşımlar ve yöntemler bakımından uygunluğu,  

(d) yöntem(ler)in uygulanması için gereken güvenilir bilginin mevcudiyeti” Ve yanı sıra 

UDS 105 Madde 10.4’te ise “Değerleme çalışmasında yer alan bilgiler ve şartlar dikkate 

alındığında, özellikle tek bir yöntemin doğruluğuna ve güvenilirliğine yüksek seviyede 

itimat duyulduğu hallerde, değerlemeyi gerçekleştirenlerin bir varlığın değerlemesi için 

birden fazla değerleme yöntemi kullanması gerekmez. Ancak, değerlemeyi gerçekleştirenin 

çeşitli yaklaşım ve yöntemleri kullanmayı da göz önünde bulundurması gerekli görülmekte 

olup, özellikle tek bir yöntem ile güvenilir bir karar verilebilmesi için yeterli bulguya dayalı 

veya gözlemlenebilen girdinin mevcut olmadığı hallerde, bir değerin belirlenebilmesi 

amacıyla birden fazla değerleme yaklaşımı veya yöntemi gerekli görülüp kullanılabilir. 

Birden fazla değerleme yaklaşımı veya yönteminin, hatta tek bir yaklaşım dahilinde birden 

fazla yöntemin kullanıldığı hallerde, söz konusu farklı yaklaşım veya yöntemlere dayalı 

değer takdirinin makul olması ve birbirinden farklı değerlerin, ortalama alınmaksızın, analiz 

edilmek ve gerekçeleri belirtilmek suretiyle tek bir sonuca ulaştırılma sürecinin değerlemeyi 

gerçekleştiren tarafından raporda açıklanması gerekli görülmektedir.” Denilmektedir.  



                                                                                                                                                         29 
 

2021/4310 

Buna göre, Gelir Yaklaşımı gelecekteki tahmini gelir kazançlarının günümüzdeki 

değerini bulma işlemidir. Bu yöntemde kullanılan geleceğe yönelik tahmin ve 

projeksiyonlar, güncel piyasa şartları, beklenen kısa vadeli arz ve talep faktörleri ve sürekli 

istikrarlı bir ekonomiye dayalıdır. Ayrıca gelir indirgeme ile bulunan değer içerisinde 

geliştirici karı da yer almaktadır.  

Ekonominin çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olumlu ya da olumsuz faktörlere bağlı 

olarak değişkenlik arz edebilecek olması ve gayrimenkul rayiçlerinin ise her dönemde kendi 

içinde daha tutarlı bir denge taşımasından hareketle nihai değer olarak mevcut pazarda 

arsa nitelikli gayrimenkuller için pazar yaklaşımı; mevcut pazarda kira getirisi ile ifade 

edilen ekonomik büyüklüğüne sahip AVM ve diğer unsurları için ise gelir yaklaşımı ile 

bulunan değerin alınması uygun görülmüştür.  

Buna göre rapor konusu taşınmazların yasal durum durum toplam Pazar değeri 

11.455.000,-TL, mevcut durum toplam pazar değeri 15.455.000,-TL olarak 

hesaplanmıştır.  

 
8.3.1. BOŞ ARAZİ VE GELİŞTİRİLMİŞ PROJE DEĞERİ ANALİZİ VE KULLANILAN VERİ 

VE VARSAYIMLAR  
 

Değerleme, proje geliştirme niteliğinde değildir. 

 

8.3.2. ASGARİ BİLGİLERDEN RAPORDA VERİLMEYENLERİN NEDEN 
VERİLMEDİKLERİNİN GEREKÇELERİ 

 
Asgari bilgilerden verilmeyen yoktur.  

 
8.3.3. MÜŞTEREK VEYA BÖLÜNMÜŞ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALİZİ  
 

Taşınmazların müşterek ya da bölünmüş kısımları bulunmamaktadır.   

 

8.3.4. HASILAT PAYLAŞIMI VEYA KAT KARŞILIĞI YÖNTEMİ İLE YAPILACAK 
PROJELERDE, EMSAL PAY ORANLARI  

 
Hasılat paylaşımı ya da kat karşılığı yöntemleri kullanılmamıştır. 

 

9.BÖLÜM DEĞERLEME KONUSU GAYRIMENKUL İÇİN SON ÜÇ YIL 
İÇERİSİNDE HAZIRLANMIŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME 
RAPORLARI  

 
Raporda yer alan değerleme konusu gayrimenkuller için, şirketimiz tarafından son üç 

yıl içerisinde SPK Mevzuatı kapsamında hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporu 

bulunmamaktadır. 

 
 



                                                                                                                                                         30 
 

2021/4310 

10.BÖLÜM NİHAİ DEĞER TAKDİRİ VE SONUÇ  
 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen parsellerin yerinde yapılan incelemelerinde 

konumuna, arsasının yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumlarına, parseller üzerinde yer 

alan yapıların toplam kullanım alan büyüklüklerine, fiziksel özelliklerine ve çevrede yapılan 

piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle takdir edilen toplam 

değeri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

153 ADA 10,11 VE 12 NOLU PARSELLERİN TOPLAM 

PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 11.455.000,-TL 

PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 13.516.900,-TL 

PARSELLER VE ÜZERLERİNDEKİ YAPILARIN TOPLAM 

PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 15.455.000,-TL 

PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 18.236.900,-TL 
 
Bulundukları bölge, konumları, imar durumları, ulaşımı ve kullanım olanakları göz 

önünde bulundurularak, değerleme konusu taşınmazların “SATILABİLİR” nitelikte olduğu 

kanaatindeyiz. 

İş bu rapor e-imzalı dokuman ve 2 (iki) orijinal suret olarak hazırlanmıştır.  

KDV oranı tüm gayrimenkuller için %18 kabul edilmiştir.  

Bu rapor Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslararası 

Değerleme Standartları (2017) kapsamında ve Sermaye Piyasası Hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 31 Aralık 2021 

(Ekspertiz tarihi: 24 Aralık 2021) 

 

11.BÖLÜM GYO PORTFÖYÜNE ALINMASINDA BİR ENGEL OLUP 
OLMADIĞI 

 
 Rapor konusu gayrimenkulün üzerindeki yapıların ruhsatsız olmaları 

sebebiyle sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul 

yatırım ortaklığı portföyünde “ARSA” olarak bulunmasında herhangi bir sakınca 

olmadığı görüş ve kanaatindeyiz.  

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 

Burak ERTAN 
Değerleme Uzmanı  
(Lisans No: 408859) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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DIŞ GÖRÜNÜMLER 
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153 ADA 12 PARSEL  
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153 ADA 12 PARSEL  
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153 ADA 10 PARSEL VİLLA  
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153 ADA 10 PARSEL VİLLA ZEMİN KAT 
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153 ADA 10 PARSEL VİLLA ZEMİN KAT 
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153 ADA 10 PARSEL VİLLA 1. KAT 
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1. BÖLÜM RAPOR ÖZETİ 
 

Değerlemeyi Talep Eden  
Kurum/Kişi 

: Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Raporu Hazırlayan Kurum : İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

Dayanak Sözleşme Tarihi  : 24 Aralık 2021 

Değerlenen Mülkiyet Hakları : Tam Mükiyet 

Ekspertiz Tarihi : 24 Aralık 2021 

Rapor Tarihi : 31 Aralık 2021 

Raporun Türü: 
Müşteri / Rapor No : 

Gayrimenkul Değerleme Raporu 

143 - 2021/4307 

Değerleme Konusu  
Gayrimenkulün Adresi : 

Zafer Mahallesi, Kiler Caddesi,  

No:96 /8,9,14,15,17,18 ve 19 nolu ofisler  

Esenyurt / İSTANBUL 

Tapu Bilgileri Özeti : 

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 

347 Ada, 10 Parsel no’lu, 44.448,79 m² yüzölçümlü, “B.A.K. 

İşyeri ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul bünyesinde yer 

alan 7 adet bağımsız bölüm 

Sahibi : Kiler Holding A.Ş. 

İmar Durumu : 

12.07.2013 tarih onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt 4. Etap 
TEM Güneyi uygulama imar planında, KAKS:1,50 yapılanma 
şartları ile Konut Dışı Kentsel Çalışma alanında kalmaktadır. 

Raporun Konusu : 
Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen gayrimenkullerin pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.1 

 

KİLER HOLDİNG A.Ş.’NE AİT 7 ADET OFİS İÇİN TAKDİR EDİLEN TOPLAM DEĞER 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 126.900.000,-TL 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 149.742.000,-TL 

 
RAPORU HAZIRLAYANLAR 

Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı 
 
 

e-imzalıdır. 
 

Burak ERTAN 
(SPK Lisans Belge No: 408859) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Muhammed Mustafa YÜKSEL 
(SPK Lisans Belge No: 401651) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
(SPK Lisans Belge No: 401865) 

 
 

 
1 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları 

Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası 
Değerleme Standartları (2017) esas alınarak hazırlanmıştır. 
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2. BÖLÜM ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 

2.1 ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
ŞİRKETİN ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, Gülay Apartmanı, No: 61/4 
  Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO :0 212 505 35 76 – 77 

FAALİYET KONUSU      : Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul 
danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri- NACE KODU: 
68.31.02(Rev.2) 

KURULUŞ TARİHİ : 04.10.2011 

SERMAYESİ : 1.000.000,-TL 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞUN YAYINLANDIĞI 
TİCARET SİCİL GAZETESİ’NİN 
TARİH VE NO.SU : 10 Ekim 2011 / 7917 

Not-1 : Şirket, 16 Şubat 2012 tarihi itibariyle Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 
“Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi'ne alınmıştır.  

Not-2 : Şirkete, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 07.03.2013 tarih ve 
6697no’lu kararı ile değerleme hizmeti yetkisi verilmiştir. 

 
2.2 MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI : Kiler Holding  A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : Emniyet Evleri Mah., Eski Büyükdere Cad. No:1/1, Kat: 7, 
34415  Kağıthane /İstanbul 

TELEFON NO              : (0212 456 70 00) 

KAYITLI SERMAYE TAVANI : 650.000.000,00,-TL 

ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 650.000.000,00,-TL 

KURULUŞ TARİHİ : 05.01.2007 
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3. BÖLÜM DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK 
BEYANI 

 

3.1 DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI 
 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri:  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, 

istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama 

altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el 

değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması 

gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden 

ifade edilen fiyat anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda 

pazar değeri tanımına uygun olarak makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu 

fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en iyi ve alıcı tarafından makul 

şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla ilişkili 

herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir 

finansman, sat ve geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak 

arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik 

herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün 

değerinin, önceden belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir 

değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri 

tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini 

ve o zamana özgü olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, 

tahmini değer başka bir zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın 

durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil sadece değerleme tarihi 

itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak 

zorunlu kalmış olmayan bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya 

hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi 

mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar gerçeklerine 

ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı 

pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise 

pazarı oluşturanlar arasında yer almaktadır.  
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(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, 

ya da mevcut pazar tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı 

anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama 

faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde edilebilecek en iyi fiyattan 

satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, yukarıda 

anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına 

veya yükseltmesine yol açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve 

kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında 

yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her biri bağımsız olarak 

hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en 

uygun şekilde pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek 

en iyi fiyattan satılmış olması anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime 

sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en uygun yöntem olduğu kabul edilir. 

Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve pazar koşullarına 

göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini 

çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme 

tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının 

ve istekli alıcının değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili 

ve potansiyel kullanımları hakkında makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. 

Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili konumları açısından en avantajlı fiyatı 

elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, faydası sonradan 

anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin 

altında bir fiyattan varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi 

durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer 

işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda mevcut en iyi pazar 

bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış 

olmaksızın veya baskı altında kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş 

olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı 

peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine 

azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 
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- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa 

faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

3.2 MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN 
SINIRLAMALAR 

 
Bu rapor, müşteri talebine istinaden, gayrimenkulün/gayrimenkullerin pazar 

değerinin tespitine yönelik olarak Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul 

Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme 

Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası Değerleme Standartları (2017) esas 

alınarak hazırlanan gayrimenkul değerleme raporudur.  

Tarafımıza müşteri tarafından getirilen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

 

3.3 UYGUNLUK BEYANI 
Bilgimiz ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz: 

- Raporda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur. 

- Raporda belirtilen analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve 

koşullarla kısıtlı olup kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve 

sonuçlardan oluşmaktadır. 

- Değerleme konusunu oluşturan mülklerle ilgili olarak güncel veya geleceğe 

dönük hiçbir ilgimiz yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi kişisel bir 

çıkarımız veya ön yargımız bulunmamaktadır.  

- Bu görevle ilgili olarak verdiğimiz hizmet ve aldığımız ücret, müşterinin amacı 

lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi 

ve bildirilmesine veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili 

sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 

- Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 

- Raporlama aşamasında görev alanlar mesleki eğitim şartlarına sahiptir. 

- Bu raporun konusu olan mülkler şahsen incelenmiştir. Değerleme çalışmasında 

görev alanların değerlemesi yapılan mülklerin yeri ve türü konusunda daha 

önceden deneyimi bulunmaktadır. 

- Raporda belirtilen kişiler haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında 

mesleki bir yardımda bulunmamıştır. 
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4. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN HUKUKİ TANIMI VE RESMİ 
KURUMLARDA YAPILAN İNCELEMELER 

 

4.1 GAYRİMENKULLERİN MÜLKİYET DURUMU 
4.1.1 TAPU KAYITLARI 
 
MALİK  : Kiler Holding A.Ş. 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Esenyurt 

MAHALLESİ  : Esenyurt 

PAFTA NO  : - 

ADA NO  : 347 

PARSEL NO  : 10 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : B.A.K. İşyeri ve Arsası 2 

ARSA ALANI  : 44.448,79 m² 

YEVMİYE NO : 42667 

TAPU TARİHİ : 30.06.2015 

B.B 
No Kat No Niteliği Arsa Payı 

Hissesine 
Düşen Arsa 
Miktarı (m²) 

Cilt 
No 

Sahife 
No 

Taşınmaz 
Kimlik No 

8 2. Bodrum Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28579 35092853 

9 2. Bodrum Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28580 35092854 

14 1. Bodrum Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28585 35092859 

15 1. Bodrum Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28586 35092860 

17 Zemin Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28588 35092862 

18 Zemin Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28589 35092863 

19 1 Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28590 35092864 
 
 

4.2 TAKYİDAT İNCELEMESİ 
 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi’nden temin edilen Taşınmazlara Ait Tapu Kaydı 

belgelerine göre taşınmazlar üzerindeki aşağıdaki şerhlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bağımsız 

bölümlere ait kayıtlar ekte sunulmuştur. 

Beyanlar Bölümü: 

• Yönetim Planı : 18.03.2009 (19.03.2009 tarih ve 6437 yevmiye no ile) 

 
2    Kat  irtfiakı kurulmuş ve mülkiyetine geçilmiştir. 
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• Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (21.04.2009 tarih ve 9856 yevmiye no 

ile) 

Şerhler Bölümü: 

• TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 99 YILLIĞI  1 YTL DEN KİRA ŞERHİ TESİSİ (08/11/2006 tarih 

ve 1272 yevmiye no ile) (8, 9, 14, 15, 17, 18 ve 19 nolu bağımısız bölümler üzerinde) 

• 256.073,40 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (aylık 2.970 USD karşılığı 5 yıl müddetle 

kira şerhi. (Tarih: 18.03.2011 Yevmiye: 8675) (15 nolu bağımsız bölüm üzerinde) 

 
4.2.1 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDEKİ TAKYİDATLAR HAKKINDA GÖRÜŞ 

Gayrimenkullerüzerindeyukarıdada belirtildiği yönetim planı, kat mülkiyeti şerhi ve 

TEDAŞ, TEAŞ, TEİAŞ lehine irtifak hakları bulunmaktadır. Bu takyidatların kısıtlayıcı bir 

etkisi bulunmamaktadır.  

 
4.2.2 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDE TAKYİDAT VAR İSE TAKYİDAT 

GAYRIMENKULÜN SPK MEVZUATI HÜKÜMLERİNCE GYO PORTFÖYÜNDE 
BULUNMASINA ENGEL Mİ? 

 
Gayrimenkullerin üzerinde Kiler Holding A.Ş.’nin iktisabını kısıtlayıcı takyidat 

bulunmamaktadır. Rapor konusu gayrimenkuller üzerindeki ipoteklerin terkin edilmesi şartı 

ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı 

portföyünde bulunmalarında herhangi bir sakınca yoktur. 

 
4.3 BELEDİYEDE YAPILAN İNCELEMELER 
4.3.1 İMAR DURUMU 
 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan 

incelemelerde rapora konu taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 ölçekli, 12.07.2013 tasdik 

tarihli Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planı’nda “Konut Dışı Kentsel Çalışma 

Alanı” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, Emsal: 1,50 Hmaks: 13,50 m 

şeklinde olduğu öğrenilmiştir. 

 

4.3.2 SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE İMAR DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Değerleme konusu taşınmazlar 12.07.2013 tasdik tarihli plan kapsamında yer 

almakta olup imar durumunun son üç yıl içerisinde değişmemiş olduğu şifahen 

öğrenilmiştir. 

 
4.3.3 BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ’NDE GAYRİMENKULA AİT ARŞİV 

DOSYASI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 
 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Esenyurt Tapu Müdürlüğü arşivlerinde yapılan dosya 

incelemelerinde taşınmazlara ait aşağıdaki belgeler incelenmiştir. 
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• 05.10.2005  tarih ve  2005/3412  nolu Yapı Ruhsatı (63.368 m² inşaat alanlı) 

• 01.02.2008 tarih ve  2008/1927 nolu Tadilat Ruhsatı (70.569 m² inşaat alanlı) 

• 06.03.2009 tarih ve 2009/1400 nolu Tadilat Ruhsatı (83.560 m² inşaat alanlı) 

• 06.04.2009 tarih ve  24 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi (83.560 m² inşaat alanlı) 

• 24.01.2009 tarih ve  414  nolu Onaylı Mimari Proje 

Taşınmazlar genel olarak projelerine uygun konum ve büyüklükte olup yerinde yapılan tespitlerde 

proje ile taşınmazlar arasında herhangi bir aykırı imalata rastlanmamıştır. 

 

4.3.4 YAPI DENETİME İLİŞKİN BİLGİLER 
 

Değerleme konusu gayrimenkuller 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun’a tabi olup, inşaat sürecinde yapı denetimi Yenikent Mahallesi, Doğan 

Araslı Bulvarı, Hanplus İş Merkezi No:150, Kat:9, Büro No:258 Esenyurt/İstanbul adresinde 

faaliyet gösteren Aka 3 Yapı Denetim LTD. ŞTİ. tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

4.3.5 ENERJİ VERİMLİLİK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ 
Bahçelievler Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivindeki dosyada gayrimenkullere ait 

Enerji Kimlik Belgesine rastlanmamıştır. 

 

4.3.6 RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA İMAR KANUNU’NUN 21. MADDESİ 
KAPSAMINDA YENİDEN RUHSAT ALINMASINI GEREKTİRİR DEĞİŞİKLİKLER 
OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ 

 
İlgili mevzuat uyarınca taşınmazların yer aldığı bina için iskan belgesi bulunmakta 

olup yeniden ruhsat alınmasını gerektirecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır.   

 
4.3.7 MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE BELGELERİN TAM VE 

EKSİKSİZ OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ 
 
İlgili mevzuat uyarınca parsel üzerinde yer alan proje için gerekli tüm izinler alınmış 

olup yasal gerekliliği olan tüm belgeleri tam ve doğru olarak mevcuttur.  

Rapor konusu bağımsız bölümlerin belediye incelemesi itibariyle sermaye piyasası 

mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünde 

bulunmalarında herhangi bir sakınca yoktur. 

 

4.4 GAYRIMENKULÜN SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE MÜLKİYET VE 
HUKUKİ DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 
Değerlemesi yapılan gayrimenkullere ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen 

alım satım işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere 

ilişkin bilgi aşağıda belirtilmiştir. 
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4.4.1 TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMESİ 

Yapılan incelemelerde son üç yıllık dönemde tapu kaydında herhangi bir değişiklik 

olmadığı şifahen öğrenilmiştir.  

 
4.4.2 HUKUKİ DURUM İNCELEMESİ 
  

Gayrimenkuller için hukuki olarak herhangi bir kısıtlılık söz konusu değildir. 

 

4.5 YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN BİLGİLER 
Gayrimenkule ilişkin olarak yapılmış herhangi bir Satış Vaadi Sözleşmesi, Kat Karşılığı 

İnşaat Sözleşmesi ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.  

 

5. BÖLÜM GAYRİMENKULÜNÇEVRESEL VEFİZİKİ BİLGİLERİ 
 

5.1 GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ 

Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Zafer Mahallesi, Kiler 

Caddesi üzerinde 96 kapı nolu Kiler Lojistik Merkezi bünyesinde yer alan 8, 9, 14, 15, 17, 

18 ve 19 nolu olmak üzere toplam (7 adet ofis) 7 adet bağımsız bölümdür.  

E-5 Karayolu Yan Yolu üzerinde Avcılar Beylikdüzü istikametinde ilerlenirken, Hadımköy Kavşağı’na 

gelmeden önceki ilk çıkıştan çıkılarak Adile Naşit Bulvarı’na girilir ve 170 m sonra ilk sağa Ekin 

Caddesi’ne devamında 620 m sonra sola Kiler Caddesi’ne dönülerek yaklaşık 350 m ilerde sağ kolda yer 

alan taşınmazlara ulaşım sağlanmış olur. 

Esenyurt İlçesi D-100 Karayolu TEM Otoyolu arasında kalmakta olup, genellikle alt ve orta gelir 

grupları tarafından kullanılan bir yerleşim bölgesidir. Bölgenin sürekli gelişim göstermesi, ana arterlere 

yakın olması, alt yapı ulaşım imkânları bölgenin tercih sebepleri olarak sıralanabilir.  Ayrıca 

taşınmazların yakın çevresinde sanayi ve depolama amaçlı kullanılan yapıların yanı sıra yapınmı devam 

etmekte veya yeni tamamlanmış olan nitelik konut siteleri (Prestij Park Esenyurt, İnanlar Terrace Mix 

vd.) blunmaktadır.  

Taşınmazların konumlu oldukları ana taşınmaz yaklaşık olarak, Fatih Sanayi Sitesi ve Doğan Araslı 

Bulvarı’na 750 m, Torium AVM’ ye 500 m, E-5 Karayolu Ambarlı Kavşağı’na 1 km, Parsel Ambarlı 

Limanı’na yaklaşık 5 km, TEM Bahçeşehir Gişeleri’ne yaklaşık 6 km ise mesafededir. Ayrıca TEM ve E-5 

(D-100) Karayollarına da rahat ulaşım imkanı bulunmaktadır. Ancak özellikle sabah ve akşam saatlarinde 

Doğan Araslı Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğu bulunmakta olup bölgedeki otopark sorunu da trafik 

yoğunluğunu gün içindeki diğer saatlerde artırmaktadır. 
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5.2 GAYRİMENKUL KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 

Rapora konu taşınmazların konumlu olduğu Kiler Lojistik Merkezi, 44.448,79 m² yüzölçümü 

büyüklüğüne sahip 347 ada 10  nolu parsel üzerinde konumludur. 

• Taşınmazların konumlu olduğu parsel geometrik olarak üçgene yakın şekle sahip olup 

batıda Kiler (Tonguç Baba Caddesi) Caddesi’ne, doğuda 163. Sokak’a, kuzeyde 162 Sokak’a, 

güneyde ise 111. Sokak’a cephelidir.  

• Ana taşınmaz onaylı mimari projesi uyarınca 2 bodrum, 3 arakat, zemin ve 1 normal kat 

olmak üzere toplam 7 katlıdır. 

• Onaylı mimari projesine göre rapor konusu taşınmazların konumlu oldukları binada, 2. 

bodrum katta, 7 adet depo, 1 adet ofis, 2. bodrum ara katta 1 adet ofis, 1. bodrum katta 4 

adet depo ve 1 adet ofis, 1. bodrum ara katta 1 adet ofis, zemin katta 1 adet ara katlı depo 

ve 1 adet ofis, zemin ara katta 1 adet ofis, 1. normal katta 1 adet ofis olmak üzere binada 

toplam 19 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.  

• Binanın toplam 83.560 m² kapalı kullanım alanına sahiptir.  

• Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dış cephesi kısmen betonarme 

kısmen sandviç panel kısmen de reflekte camdır. 

• Bina girişi ofis bölümleri için Tonguç Baba Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Depo 

bölümleri için ise 1. bodrum ve zemin kattan müstakilen sağlanmaktadır. 

• Ofis bölümünde bina girişi, kat holleri ve ortak alanların zeminleri granit seramik, seramik 

ya da doğaltaş, duvarları saten boyalı ve tavanları spot aydınlatmalı asma tavandır. 

• Ofis bölümünde 3 adet yolcu asansörü bulunmaktadır.  
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• Eseyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Esenyurt Tapu Müdürlüğü arşivinde yer alan mimari 

projesine göre değerleme konusu taşınmazların kullanım alanları ve mimari bölümlemeleri 

aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

BB No Kat Nitelik Alanı 
8 2. Bodrum Ofis 1.712,86 
9 2. Bodrum Arakat Ofis 1.712,86 

14 1. Bodrum Ofis 1.712,86 
15 1. Bodrum Arakat Ofis 1.712,86 
17 Zemin Ofis 1.712,86 
18 Zemin Arakat Ofis 1.712,86 
19 1. Normal Ofis 6.222,46 

TOPLAM 16.499,62 
 

• Ofis bölümünde iç bölümlemeler ihtiyaca yönelik olarak alüminyum ya da alçıan 

seperatörlerle birbirlerinden ayrılmış olup bağımsız bölümler bir tekstil firması tarafından 

iamalathane ve idari ofisleri oalrak kullanılmaktadır. 

 
5.3 DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA 

SINIRLAYAN FAKTÖRLER 
 

Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör 

bulunmamaktadır.  

 
5.4 EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM ANALİZİ 
  

Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-1. Maddesine göre “en verimli ve en 

iyi kullanım, katılımcının bakış açısından, bir varlıktan en yüksek değerin elde edileceği 

kullanımdır.”şeklindedir. 

Ayrıca Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-5. Maddesi’nde ise “En verimli 

ve en iyi kullanım belirlenirken:  

(a) Bir kullanımın fiziksel olarak mümkün olup olmadığını değerlendirmek için, 

katılımcılar tarafından makul olarak görülen noktalar,  

(b) Yasal olarak izin verilen şartları yansıtmak için, varlığın kullanımıyla ilgili şehir 

planlamaları/imar durumu gibi tüm kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların değişme olasılığı,  

(c) Kullanımın finansal karlılık şartı bakımından, fiziksel olarak mümkün olan ve yasal 

olarak izin verilen alternatif bir kullanımın, tipik bir katılımcıya, varlığın alternatif kullanıma 

dönüştürme maliyetleri hesaba katıldıktan sonra, mevcut kullanımından elde edeceği 

getirinin üzerinde yeterli bir getiri üretip üretmeyeceği dikkate alınır.” denilmektedir. 

Bu tanım ve detaylardan hareketle gayrimenkullerin lokasyonu, kullanım 

fonksiyonları, fiziksel özellikleri ile yasal izinleri dikkate alındığında en verimli kullanım 

seçeneğinin projede tasarlandıkları gibi kullanılmaları olduğu görüş ve kanaatindeyiz. 
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6. BÖLÜM GENEL VERİLER, BÖLGE VERİLERİ VE PAZAR BİLGİLERİNE 
İLİŞKİN ANALİZLER 

 

6.1 MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN VE GAYRİMENKUL 
PİYASASININ ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERİLER 

 
 Ülkemizde özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik krizle başlayan dönem, yaşanan 

diğer krizlere paralel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul piyasasında da önemli 

ölçüde bir daralmayla sonuçlanmıştır. 2001-2003 döneminde gayrimenkul fiyatlarında 

eskiye oranla ciddi düşüşler yaşanmış, alım satım işlemleri yok denecek kadar azalmıştır. 

 Sonraki yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerle, gayrimenkul sektörü canlanmaya 

başlamış; gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyüme kaydedilmiştir. Ayrıca 2004-2005 

yıllarında oluşan arz ve talep dengesindeki tutarsızlık, yüksek talep ve kısıtlı arz, fiyatları 

hızla yukarı çekmiştir. Bu dengesiz büyüme ve artışların sonucunda 2006 yılının sonuna 

doğru gayrimenkul piyasası sıkıntılı bir sürece girmiştir. 2007 yılında Türkiye için iç 

siyasetin ağır bastığı ve seçim ortamının ekonomiyi ve gayrimenkul sektörünü 

durgunlaştırdığı gözlenmiştir. 2008 yılı ilk yarısında iç siyasette yaşanan sıkıntılar, dünya 

piyasasındaki daralma, Amerikan Mortgage piyasasındaki olumsuz gelişmeler devam 

etmiştir. 2008 yılında ise dünya ekonomi piyasaları çok ciddi çalkantılar geçirmiştir. 

Yıkılmaz diye düşünülen birçok finansal kurum devrilmiş ve global dengeler değişmiştir. 

 Daha önce Türkiye’ye oldukça talepkar davranan birçok yabancı gayrimenkul yatırım 

fonu ve yatırım kuruluşu şu anda faaliyetlerini bekletme aşamasında tutmaktadır. Global 

krizin etkilerinin devam ettiği dönemde reel sektör ve ülkemiz olumsuz etkilenmiştir.  

 Öte yandan 2009 yılı gayrimenkul açısından dünyada ve Türkiye’de parlak bir yıl 

olmamıştır. İçinde bulunduğumuz yıllar gayrimenkul projeleri açısından finansmanda seçici 

olunan yıllardır. Finans kurumları son dönemde gayrimenkul finansmanı açısından 

kaynaklarını kullandırmak için araştırmalara başlamışlardır. 

 2010 ila 2014 yılları içerisinde ise siyasi ve ekonomik verilerin inşaat sektörü lehine 

gelişmesiyle birlikte gayrimenkul yatırımlarında daha çok nakit parası olan yerli 

yatırımcıların gayrimenkul portföyü edinmeye çalıştığı bir dönem yaşanmış, ayrıca 2012 ile 

2015 yılları arasında ise faizlerin düşük seviyelerde (2013 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet 

tarihinin en düşük seviyesi olan %5 oranına kadar düşmüştür)  olması orta sınıfın konut 

ihtiyacını karşılamaya yöenldiği ve gayrimenkul fiyatlarının sürekli arttığı bir dönem 

olmuştur.  

 2014 yılından sonra faiz oranlarındaki artışla birlikte gayrimenkule olan ilgide 

azalmalar başlamış, 2016 yılındaki darbe girişimi, dünya piyasalarındaki daralma ve diğer 

jeopolitik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisinde de durağanlık başlamış, ancak ülkedeki 

gayrimenkulün getirisinin ve faizlerin halen makul düzeyde olması en etken faktör olmak 

üzere 2016 ve 2017 yıllarındaki satılan konut sayısı bir önceki yıla göre daha yüksek sayıda 

gerçekleşmiştir.  
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 Yüksek satış oranlarına rağmen oluşan yüksek konut stoğu ile birlikte 2018 yılı 

başında gerçekleşen döviz haraketliliği Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektöründe 

daralmaya yol açmış ve fazilerin de artması ile birlikte 2018 beklentilerin çok altında 

başlamış ve yatayda seyretmiştir.  

 2019 yılı ve 2020 yılı ilk çeyreği de da 2018 yılı boyunca süren daralmanın devam 

ettiği bir dönem olarak geçmiştir. 2020 yılının 2 ve 3. çeyrekleri ise özellikle Haziran ve 

Temmuz aylarındaki kredi kampanyalarıyla gayrimenkul fiyatlarının daha yüksek bedellerle 

talep gördüğü ve hatta piyasada oluşan yüksek taleple gayrimenkullerin fiyatlarında artış 

yaşandığı bir dönem olmuştur.  

 Geçmiş dönem bize gayrimenkul sektöründe her dönemde ihtiyaca yönelik 

gayrimenkullerin “erişilebilir fiyatlı” olduğu sürece satılabilmekte mesajını vermektedir. 

Kısa bir projeksiyonda dış ya da doğal etkenlerin (Ortadoğu’da yaşanılan bölgesel savaş, 

global para politikaları, COVİD19 Pandemisi vs.) mevcut piyasa şartlarına etkisinin 

minimum düzeyde olacağı kabulüyle gayrimenkul piyasasında toparlanma olacağı 

düşünülebilir. Ancak 2018 ve 2019 yıllarında gayrimenkul fiyatlarında yaşanan düşüşlerle 

birlikte piyasada minimum seviyeye kadar gerileyen gayrimenkul fiyatlarının her ne kadar 

2020 Haziran ve Temmuz aylarındaki düşük faizli kredilerle piyasa normallerine ulaştığı 

görülmüşse de 2020 yılının kalan döneminde ve 2021 yılı ilk 2 çeyreğinde stabil kaldığı ve 

sonrasında ise döviz kurunda yaşanan artışların inşaat maliyetlerine yansıması ile birlikte 

gayrimenkul fiyatlarının bu sefer piyasa normallerinin üzerinde artış gösterdiği 

görülmüştür. Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında kısa sürede %60-70’lere varan 

artışlar yaşanmış ve piyasadaki gayrimenkuller erişebilir fiyatların üzerinde pazarlanmaya 

başlanmıştır.  

 Gayrimenkul fiyatlarındaki piyasa normallerinin üzerinde yaşanan bu artışlarla birlikte 

2022 ilk çeyreğinde daha çok nakit parası olan yerli ve yabancı yatırımcıların gayrimenkül 

portföyü edinmeye çalışacağı bir dönem olacağı öngörülmektedir.  

 

6.2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL PİYASASINI BEKLEYEN FIRSAT VE TEHDİTLER 
Tehditler: 

• FED’in parasal genişleme politikasını yavaşlatarak faiz artırım sürecine girmesi, 

bunun sonucu olarak da Türkiye piyasası üzerinde baskı yaratması, 

• Türkiye’nin mevcut durumu itibariyle jeopolitik risklere açık olması sebebiyle 

mevcut ve gelecekteki yatırımları yavaşlaması ve talebin azalması,  

• Son dönemde döviz kurundaki artışın faizler üzerindeki baskıyı artıyor olması. 

Fırsatlar: 

• Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının uluslararası standartlarda gelen taleplere 

cevap verecek düzeyde olması, 

• Son dönemde gayrimenkule olan yabancı ilgisinin artıyor olması, 
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• Özellikle kentsel dönüşümün hızlanmasıyla daha modern yapıların inşa edilmesi, 

• Konut alımında devlet desteği gibi teşvik amacıyla alınan önlemler, 

• Genç bir nüfus yapısına sahip olmanın getirdiği doğal talebin devam etmesi. 

 

6.3 BÖLGE ANALİZİ 
6.3.1 İSTANBUL İLİ 

İstanbul, 42° K, 29° D 

koordinatlarında yer alır. İstanbul 

Boğazı boyunca ve Haliç'i çevreleyecek 

şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında 

kurulmuştur. İstanbul, batıda Avrupa 

yakası ve doğuda Asya yakası olmak 

üzere iki kıta üzerinde kurulu tek 

metropoldür.  

İstanbul'un yazları sıcak ve nemli; kışları soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Yıllık 

yağmur düşüşü 870mm’dir. Nem yüzünden, hava sıcak olduğundan daha sıcak; soğuk 

olduğundan daha soğuk hissedilebilir. Kış aylarındaki ortalama sıcaklık 7°C ile 9°C 

civarındadır. Kış aylarında bir iki hafta kar yağabilir. Haziran'dan Eylül'e kadar otalama 

sıcaklık 28°C’dir. 

Dünyanın en eski şehirlerinden olan İstanbul, 330 - 395 yılları arasında Roma 

İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204 - 

1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı 

İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. 

İstanbul'un kuzey ve güneyi denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde 

Marmara Denizi vardır. Batısında Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Saray 

ilçeleri, doğusunda Kocaeli'nin Gebze, Körfez ve Kandıra ilçeleri bulunur. Boğaziçi'ndeki 

Fatih Sultan Mehmet, Boğaziçi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri şehrin iki yakasını birbirine 

bağlar. İstanbul, idari olarak 39 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin 25'i Avrupa Yakası'nda, 

14'ü ise Anadolu Yakası'ndadır. İstanbul'un ilçeleri üç ana bölgeye ayrılmaktadır. 

Yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un 

nüfusu son 25 yılda 4 katına çıkmıştır. İstanbul'da yaşayanların yaklaşık %65'i Avrupa 

yakasında; %35'si de Anadolu yakasında yaşar. İşsizlik sebebi ile birçok insan İstanbul'a 

göç etmiş, genelde şehir etrafında gecekondu mahalleleri oluşturmuştur. 

İstanbul kent ölçeğinde son yirmi yılda hızlı bir dönüşüm yaşamıştır. Kent merkezinde 

yaşayan üst gelir gurubu mensupları, Avrupa ve Amerika’daki dönüşüme benzer şekilde 

kent çeperinde bulunan doğayla iç içe düşük yoğunluklu konut alanlarına taşınmışlardır. 

 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hali%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metropol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkezk%C3%B6y%2C_Tekirda%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze%2C_Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Faz_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Yakas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Yakas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fsizlik
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6%C3%A7
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6.3.2 ESENYURT İLÇESİ 
 

Esenyurt, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda yer alan bir ilçesidir. 43 mahallesi 

bulunan Esenyurt,  yerleşim yeri bütünü, Marmara Bölgesinin Trakya alt bölgesinde, 

İstanbul Metropolitan alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bölgenin 

doğusunda Küçükçekmece Gölü, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde Hoşdere mahallesi 

ve TEM Karayolu, güneyinde Firuzköy ve E-5 Karayolu bulunmaktadır. İlçe 

batıda Büyükçekmece, kuzeyde Başakşehir, kuzeybatıda Arnavutköy, doğuda Avcılar, 

güneyde Beylikdüzü ilçeleriyle komşudur.  

Denize sahili olmayan Esenyurt ilçesi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin 

semtlerinden biriyken, 2008 yılında Kıraç beldesi ile birleştirilerek ilçe olmuştur. 

Esenyurt'un yüz ölçümü 2.770 hektardır ve 1989 yılında belediye olma niteliği kazanmıştır. 

Belediye teşkilatının kurulmasıyla bölgenin gelişmesi hızlanmıştır. Nüfus bakımından 

İstanbul ve Türkiye'nin en büyük ilçesidir. 

İlçede sağlık alanında; 7 acil yardım istasyonu, 157 aile hekimliği, 34 diş 

muayenehanesi, 3 diş protez laboratuvarı, 2 diyaliz merkezi, 190 eczane, 1 evde bakım 

merkezi, 6 işitme cihazı satış ve uygulama merkezi, 11 muayenehane, 3 müstakil tek 

uzmanlık dalında tıbbi laboratuvar, 47 optisyenlik müessesi,1 ortez-protez yapım ve 

uygulama merkezi, 1 özel ağız ve diş merkezi, 26 özel ağız ve diş sağlığı polikliniği, 4 özel 

hastane, 1 özel poliklinik, 14 özel tıp merkezi, 5 sağlık kabini, 1 vakıf üniversitesi hastanesi 

bulunmaktadır. 

Mahalle başına çok fazla nüfus yoğunluğunun yaşanması ve yerel yönetimlerin 

sunduğu hizmetlerin pratikliğinin arttırılması amacıyla büyük mahalleler bölünerek yeni 

mahalleler oluşturulmuş ve 2015'te 20 olan mahalle sayısı 43'e çıkartılmıştır. 

İlçedeki gün geçtikçe artan nüfus yoğunlu sebebi ile bölgede yapımı tamamlanmış ve 

hala inşası süren bir çok toplu konut projesi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Hep 

İstanbul, Nlogo İstanbul, DemirparkEsenyurt, Wish İstanbul, Ödül İstanbul, Hep İstanbul, 

Kristal Şehir, İnnovia1 - 2- 3, KiptaşEsenyurtSaadetdere Evleri, KiptaşEsenyurt  Konutları 

vb. olarak sıralanabilir. Ayrıca bölgede Torium, Akbatı, Marmara Park gibi AVM projeleri 

bulunmaktadır. 

 

6.4 GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN ÖZET FAKTÖRLER 
 

Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumları, 

• Ulaşım imkanlarının rahatlığı, 

• Tamamlanmış altyapı, 

• Tercih edilen bir bölgede yer almaları, 

• Bölgenin ticari potansiyeli, 
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• Yer aldıkları binanın reklam kabiliyeti, 

• Kat mülkiyetine geçilmiş olması, 

• E-5 (D-100) Karayolu’ndan görülebilir konumda olmaları. 

Olumsuz etken: 

• Yüksek bir değere sahip olmaları sebebiyle alıcı kitlesinin sınırlı 

olması, 

• Bölgede ve özellikle iç kesimdeki çarpık yapılaşma, 

• Gayrimenkul piyasasında yaşanan dugunluk. 

 

6.5 EMSALLER VE PİYASA ARAŞTIRMASI 
Piyasa araştırması yapılırken Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin yayınladığı 

Uluslararası Değerleme Standartları hükümleri esas alınmak suretiyle konu taşınmazla aynı 

veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklar seçilmiştir.  

Rapor konusu gayrimenkullere emsal teşkil edebilecek aynı bölgede yer alan ve benzer 

nitelikteki gayrimenkuller aşağıda sıralanmıştır. 

Bölgede Konumlu Olan Satılık Ofis Emsalleri; 

1. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yer alan binanın 

3. katında konumlu, 530 m² alana saip olan ofis 5.400.000,-TL bedelle satılıktır. (10.188,-

TL/m²) (Emlak Ofisi / 0 539 247 80 62)  
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2. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Barbaros Hayrettin Paşa Sağlık Kent Sitesi 

civarında 1. normal katta konumlu, 550 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis 

5.750 .000,-TL bedelle satılıktır. (10.454,-TL/m²) (Emlak Ofisi/ 0 534 814 23 61) 

3. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede ve yakın konumda olduğu giriş katta konumlu, 

9.000 m² kullanım alanlı olarak beyan edilendepo ve antrepoya uygun taşınmaz 

65.000.000,-TL bedelle satılıktır. (7.222,-TL/m²) (Emlak Ofisi / 0 532 262 26 47) 

4. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede 19. Mayıs Bulvarı üzerinde yer alan binanın 2. 

normal katında konumlu, 450 m² kullanım alanlı ofis 5.500.000,-TL bedelle satılıktır. 

(12.222,-TL/m²) (Emlak Ofisi / 0 533 653 46 05) 

5. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Şelale Plazada yer alan 7. katta konumlu, 350 

m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis 3.450.000.000,-TL bedelle satılıktır.  

(9.857,-TL/m²) (Sahibinden/ 0 532 638 28 82)  

 
 
Bölgede Konumlu Olan Kiralık Ofis Emsalleri; 

1. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede E-5 Karayoluna ve Metrobüse daha yakın 

konumda yer alan plazanın 1. normal katta konumlu, 880 m² kullanım alanına sahip olduğu 

beyan edilen ofis aylık 36.000,-TL (40.90,-TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0 530 951 

83 83) 

 
2. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede E-5 Karayoluna ve Metrobüse yakın konumda 

yer alan plazanın bodrum katında konumlu, 2.720 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan 

edilen ofis aylık 125.000,-TL (45.95,-TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0 530 123 17 

87) 
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3. Rapor konusu taşınmazlara yakın konuımda Tem Otoyolu Bağlantı yoluna cepheli konumda 

yer alan binanın 4. katında konumlu, brüt 1.400 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan 

edilen içi yapılı ofis aylık 45.000,-TL (32,15,-TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0 530 

924 82 44) 

4. Rapor konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, Adile Naşit Bulvarı üzerinde, ofis binası 

içerisinde yer alan, 1. katta konumlu, 371 m² alana sahip içi yapılı ofis aylık 19.500,-TL 

(52.56TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0 532 390 38 84) 

 

7. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 
 

7.1 GAYRİMENKULÜN DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 
VE NEDENLERİ 

 
Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımıve 

maliyet yaklaşımı kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine 

ve verilerin kullanılabilirliğine göre değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her 

tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder. 

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir 

cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, 

varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü 

değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, 

aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen 

geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi 

etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla 

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha 

fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki 

değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya 

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer 

belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazların pazar değerinin tespitinde Pazar 

yaklaşımı ve gelir yaklaşımı kullanılmıştır. 
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8. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ 
 

8.1 PAZAR YAKLAŞIMIİLE ULAŞILAN SONUÇ, PAZAR DEĞERİ HESABI 
ve ANALİZİ 

 
Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir 

(benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdam hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve 

satılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler 

çerçevesinde fiyat ayarlaması yapıldıktan sonra konu gayrimenkul/gayrimenkulleriçin m² 

birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde 

karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile 

görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulünpazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin 

sahip oldukları olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre karşılaştırılması ve 

uyumlaştırılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, 

büyüklük, imar durumu, yapılaşma hakkı, fiziksel özellik gibi kriterler doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme kriterleri ise çok kötü, kötü, kötü-orta, orta, iyi-orta, iyi 

ve çok iyi olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu kriterlerin puanlama aralıkları 

sunulmuş olup ayrıca büyüklük bazındaki değerlendirmeler de aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. Puan aralıkları mesleki deneyim ve şirketimizdeki diğer verilerden elde 

edilmiştir.   

  Oran Aralığı 
Çok Kötü Çok Büyük % 20 üzeri 

Kötü Büyük % 11 - % 20 
Orta Kötü Orta Büyük % 1 - % 10 

Benzer Benzer % 0 
Orta İyi Orta Küçük - % 10 – (-% 1) 

İyi Küçük - % 20 – (-% 11) 
Çok İyi Çok Küçük -  % 20 üzeri 

 
8.1.1 SATILIK EMSALLERİNİN KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ 
 

Emsal No 1 2 3 4 5 
Kullanım Alanı (m²) 530 550 9.000 450 350 
İstenen Fiyat (TL) 5.400.000 5.750.000 65.000.000 5.500.000 3.450.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 4.850.000 5.250.000 60.000.000 5.000.000 3.150.000 
Birim Değer (TL/m²) 9.151 9.545 6.667 11.111 9.000 
Konum Düzeltmesi (%) 10% 5% 0% 15% 5% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 15% 15% -15% 20% 20% 
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) -10% 0% 0% 0% 0% 
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Toplam Düzeltme Miktarı (%) 15% 20% -15% 35% 25% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 7.955 7.955 7.845 8.230 7.200 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 7.835 

 
 
8.1.2 KİRALIK EMSALLERİNİN KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ 
 

Emsal No 1 2 3 4 
Kullanım Alanı (m²) 880 2720 1400 371 
İstenen Fiyat (TL) 36.000 125.000 45.000 19.500 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 30.000 100.000 39.000 15.000 
Birim Değer (TL/m²) 34,1 36,8 27,9 40,4 
Konum Düzeltmesi (%) 15% 20% -10% 10% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 10% 0% 0% 25% 
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) 0% 0% 0% 0% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) 25% 20% -10% 35% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 27,30 30,60 31,00 29,90 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 29,7 

 
8.1.3 ULAŞILAN SONUÇ 
 

Yapılan piyasa araştırmaları, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle 

belirtilen özellikler gözönünde bulundurularak taşınmazların m² birim değerleri takdir 

edilmiş ve satışa esas kullanım alanları ile çarpılarak pazar değerleri hesaplanmıştır. 

Değerlemesi yapılan taşınmazların kullanım alanlarının farklı olması, cepheleri, manzara 

faktörleri ve projede planlanan diğer hususlar dikkate alınarak ayrı ayrı şerefiyelendirilmek 

sureti ile belirlenen m² birim değerleri ile yuvarlatılmış toplam değerleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiş ve bağımsız bölüm bazında birim değerler bu şerefiye farkları dikkate alınarak 

tayin edilmiştir. Değerlemede taşınmazların toplam brüt (pazarlamaya esas) alanları esas 

alınmıştır.  

Bağımsız 
Bölüm 

No 

Kullanım 
Alanı 
(m²) 

Baz m² 
Birim 

Değeri 
(TL) 

Baz m² 
Birim Kira 

Değeri 
(TL) 

Şerefiye 

m² 
Birim 

Değeri 
(TL) 

m² Birim 
Kira 

Değeri 
(TL) 

Değeri (TL) 

Kira 
Değeri 

(TL) 

8 1.712,86 7.835 29,7 0,825 6.464 24,5025 11.070.000 42.000 

9 1.712,86 7.835 29,7 0,835 6.542 24,7995 11.205.000 42.000 

14 1.712,86 7.835 29,7 1 7.835 29,7 13.420.000 51.000 

15 1.712,86 7.835 29,7 1 7.835 29,7 13.420.000 51.000 

17 1.712,86 7.835 29,7 1 7.835 29,7 13.420.000 51.000 

18 1.712,86 7.835 29,7 1 7.835 29,7 13.420.000 51.000 

19 6.222,46 7.835 29,7 1,045 8.188 31,0365 50.945.000 193.000 

 
    

 TOPLAM 126.900.000 481.000 
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8.2 GELİR YAKLAŞIMIİLE PAZAR DEĞERİ HESABI VE ANALİZİ 

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari 

değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık 

tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü 

değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, 

aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen 

geçerlidir. 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) Yöntemi İNA yönteminde, tahmini nakit akışları 

değerleme tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın bugünkü değeriyle 

sonuçlanmaktadır. Uzun ömürlü veya sonsuz ömürlü varlıklarla ilgili bazı durumlarda, İNA, 

varlığın kesin tahmin süresinin sonundaki değeri temsil eden devam eden değeri içerebilir. 

Diğer durumlarda, varlığın değeri kesin tahmin süresi bulunmayan bir devam eden değer 

tek başına kullanılarak hesaplanabilir. Bu bazen gelir kapitalizasyonu yöntemi olarak 

nitelendirilir. (UDS 2017) 

Gelir bazlı değerleme yaygınlıkla, iki ayrı yaklaşım baz alınarak yapılmaktadır. 

Bunlar; “direkt kapitalizasyon yaklaşımı” denilen ve gayrmenkulün yıllık getirisini baz 

alan yaklaşım veya “indirgenmiş nakit akımları yaklaşımı” denilen ve gayrimenkulün belli 

bir süre içerisinde oluşturacağı gelecek gelir akımlarından bugünkü değerini hesaplayan 

yöntemdir. 

Bu çalışmada residence dairelerin değerine ulaşmak için “direkt kapitalizasyon 

yöntemi” kullanılmıştır. 

Direkt kapitalizasyon kullanarak, değerlemeci; yeni bir yatırımcı açısından, gelir üreten 

mülkün piyasa değerini analiz eder. Değerlemeci daha sonra, bir kapitalizasyon oranı elde 

edebilmek için, karşılaştırılabilir mülklerin satış fiyatlarıyla gelirleri arasındaki ilişkiyi 

inceler. Daha sonra değerlemeci konu mülkün sahip olunduktan sonraki ilk yılda elde edilen 

yıllık faaliyet gelirine, bu oranı uygular. Elde edilen değer, benzer mülklerde aynı düzeyde 

getiri elde edileceği varsayımıyla, belirtilen gelir düzeyiyle garanti edilen piyasa değeridir.  

Direkt kapitalizasyon kullanarak, değerlemeci; yeni bir yatırımcı açısından, gelir üreten 

mülkün piyasa değerini analiz eder. Değerlemeci daha sonra, bir kapitalizasyon oranı elde 

edebilmek için, karşılaştırılabilir mülklerin satış fiyatlarıyla gelirleri arasındaki ilişkiyi 

inceler. Daha sonra değerlemeci konu mülkün sahip olunduktan sonraki ilk yılda elde edilen 

yıllık faaliyet gelirine, bu oranı uygular. Elde edilen değer, benzer mülklerde aynı düzeyde 

getiri elde edileceği varsayımıyla, belirtilen gelir düzeyiyle garanti edilen piyasa değeridir.  

Gelir getiren mülk genellikle bir yatırım olarak alınır. Yani, alıcı onu satın almak için 

kullandığı kapital (ister kendisinin olsun, isterse ödünç almış olsun) için bir getiri bekler. 
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Yatırımcının beklediği veya aldığı getiri oranı kapitalizasyon oranı (ayrıca toplam 

kapitalizasyon oranı da denir) olup bu oran mülkün sağladığı yıllık net faaliyet geliri ile, 

değeri arasındaki oran olarak ifade edilir.  

Bunu bir matematiksel eşitlik şeklinde ifade etmek gerekirse; 

Kapitalizasyon Oranı = Yılık Net Gelir / Gayrimenkulün Pazar Değeri’dir. 

Kapitalizasyon oranı hesaplama tablosu: 

ORTALAMA AYLIK KİRA BİRİM 
DEĞERİ (TL/M²/AY) 

YILLIK KİRA BİRİM 
DEĞERİ (TL/M²/YIL) 

ORTALAMA SATIŞ BİRİM 
DEĞERİ (TL/M²) 

KAPİTALİZASYON 
ORANI 

29,7 356,4 7.835 0,045 
Gayrimenkuller için dikkate alınacak olan ortalama 

kapitalizasyon oranı 0,045 

 

Bu yöntemle hesaplanan ofislerin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Bağımsız 
Bölüm 

No 

Kullanım 
Alanı 
(m²) 

Baz 
m² 

Birim 
Kira 

Değeri 
(TL) 

Şerefiye 

m² 
Birim 
Kira 

Değeri 
(TL) 

Kira 
Değeri 
(TL/AY) 

Yıllık 
Kira 

Değeri 
(TL/YIL) 

KAPİTALİZASYON 
ORANI 

GAYRIMENKULÜN 
PAZAR DEĞERİ 

(TL) 

8 1.712,86 29,7 0,825 24,5025 42.000 504.000 0,045 11.200.000 
9 1.712,86 29,7 0,835 24,7995 42.000 504.000 0,045 11.200.000 

14 1.712,86 29,7 1 29,7 51.000 612.000 0,045 13.600.000 
15 1.712,86 29,7 1 29,7 51.000 612.000 0,045 13.600.000 
17 1.712,86 29,7 1 29,7 51.000 612.000 0,045 13.600.000 
18 1.712,86 29,7 1 29,7 51.000 612.000 0,045 13.600.000 
19 6.222,46 29,7 1,045 31,0365 193.000 2.316.000 0,045 51.465.000 

 
   

   TOPLAM 128.265.000 
 

 

8.3 MALİYET HESABI YÖNTEMİ İLE ULAŞILAN SONUÇ PAZAR DEĞERİ 
HESABI VE ANALİZİ 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi 

etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla 

edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha 

fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki 

değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya 

yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 

gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer 

belirlenmektedir. 

Kat irtifakı kurulmuş yapı bünyesinde yer alan gayrimenkuller için arsa payı değeri 

kestiriminin çok zor olması sebepleriyle yöntemin kullanılması mümkün olmamamıştır. 
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8.4 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kullanılan yöntemlere göre ulaşılan pazar değerleri aşağıda tablo halinde listelenmiştir. 

DEĞERLEME YÖNTEMİ ULAŞILAN DEĞER (TL) 

PazarYaklaşımı 126.900.000 

Gelir Yaklaşımı 128.265.000 

Uyumlaştırılmış Değer 126.900.000 
 

Her iki yöntemle bulunan değerler arasında bir miktar fark vardır.  

Uluslararası Değerleme Standartları’nda yer alan “Mülkün değerlemesinde genellikle 

emsal karşılaştırma, gelir indirgeme ve maliyet yaklaşımları ve bu yaklaşımlarla bağlantılı 

metotlar uygulanır. Değerleme Uzmanı bu yaklaşımlardan iki veya daha fazlasını ve onlara 

bağlı metotları kullanarak elde ettiği göstergeleri birbiriyle mutabık kılar. Her üç yaklaşım 

da ortada benzer veya uygun mal, eşya veya hizmet varken, içlerinde fiyatı en düşük olanın 

en çok talep topladığı ve en yaygın şekilde dağıtıldığını savunan ikame ilkesine dayanır.” 

ifadesine istinaden en düşük değerin tespiti emsal karşılaştırma yöntemi ile yapılmıştır.  

Ekonominin çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olumlu ya da olumsuz faktörlere bağlı 

olarak değişkenlik arz edebilecek olması ve gayrimenkul rayiçlerinin ise her dönemde kendi 

içinde daha tutarlı bir denge taşıdığından hareketle nihai değer olarak pazar yaklaşımı  

ile bulunan değerin alınması uygun görülmüştür.  

Buna göre rapor konusu taşınmazların pazar değerleri toplamı 126.900.000,-TL 

olarak takdir olunmuştur.  

 
8.4.1 BOŞ ARAZİ VE GELİŞTİRİLMİŞ PROJE DEĞERİ ANALİZİ VE KULLANILAN VERİ 

VE VARSAYIMLAR 
 

Değerleme, proje geliştirme niteliğinde değildir. 

 

8.4.2 ASGARİ BİLGİLERDEN RAPORDA VERİLMEYENLERİN NEDEN 
VERİLMEDİKLERİNİN GEREKÇELERİ 

 
Asgari bilgilerden verilmeyen yoktur.  

 
8.4.3 MÜŞTEREK VEYA BÖLÜNMÜŞ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALİZİ 
 

Taşınmazların müşterek ya da bölünmüş kısımları bulunmamaktadır.   

 

8.4.4 HASILAT PAYLAŞIMI VEYA KAT KARŞILIĞI YÖNTEMİ İLE YAPILACAK 
PROJELERDE, EMSAL PAY ORANLARI 

 
Hasılat paylaşımı ya da kat karşılığı yöntemleri kullanılmamıştır. 
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9. BÖLÜM DEĞERLEME KONUSU GAYRIMENKULİÇİN SON ÜÇ YIL 
İÇERİSİNDE HAZIRLANMIŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME 
RAPORLARI 

 
Raporda yer alan değerleme konusu gayrimenkuller için, şirketimiz tarafından son üç 

yıl içerisinde hazırlanmış 3 adet gayrimenkul değerleme raporu bulunmaktadır, bilgileri 

aşağıdaki gibidir. 

Rapor Tarihi Rapor No 

Takdir 
Edilen KDV 

Hariç 
Değer (TL) 

Uzman 
Sorumlu 

Değerleme 
Uzmanı 

Sorumlu 
Değerleme 

Uzmanı 

21.03.2021 2021/0880 79.115.000 Burak 
ERTAN 

Halil Sertaç 
GÜNDOĞDU 

Muhammed 
Mustafa YÜKSEL 

15.05.2020 2020/1912 68.600.000 Burak 
ERTAN 

Halil Sertaç 
GÜNDOĞDU 

Muhammed 
Mustafa YÜKSEL 

21.02.2019 2019/0669 53.680.000 Burak 
ERTAN 

Halil Sertaç 
GÜNDOĞDU 

Muhammed 
Mustafa YÜKSEL 

 

 

10. BÖLÜM NİHAİ DEĞER TAKDİRİ VESONUÇ 
 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen taşınmazların yerinde yapılan incelemelerinde 

konumlarına, kullanım alanı büyüklüklerine, inşai kalitelerine, mimari özelliklerine ve 

çevrede yapılan piyasa araştırmalarına günümüz ekonomik koşulları itibariyle takdir edilen 

toplam değeri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

TORİUM EVLERİ BÜNYESİNDEKİ 2 ADET DAİREİÇİN TAKDİR EDİLEN 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 126.900.000,-TL 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 149.742.000,-TL 
 
Bulundukları bölge, konumları, ulaşımı ve kullanım olanakları göz önünde 

bulundurularak, değerleme konusu taşınmazların “SATILABİLİR” nitelikte olduğu 

kanaatindeyiz. 

İş bu rapor e-imzalı dokuman ve 2 (iki) orijinal suret olarak hazırlanmıştır.  

KDV oranı %18 kabul edilmiştir.  

Bu rapor Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslararası 

Değerleme Standartları (2017) kapsamında ve Sermaye Piyasası Hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 31 Aralık 2021 

(Ekspertiz tarihi: 24 Aralık 2021) 

 

 



 27 
 
 2021/4307 

11. BÖLÜM GYO PORTFÖYÜNE ALINMASINDA BİR ENGEL OLUP 
OLMADIĞI 

 
 Rapor konusu gayrimenkullerin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünde “Bina” olarak 
bulunmalarında herhangi bir sakınca olmadığı görüş ve kanaatindeyiz. 
 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 

Burak ERTAN 
Değerleme Uzmanı  
(Lisans No: 408859) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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2. BODRUM KAT 
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2. BODRUM KAT 
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2. BODRUM ARA KAT 
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2. BODRUM ARA KAT 
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1. BODRUM  KAT 
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1. BODRUM ARA KAT 
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ZEMİN KAT 
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ZEMİN ARA KAT 
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ZEMİN ARA KAT 
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1.NORMAL  KAT 
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1.NORMAL  KAT 

 
 

 

 



 42 
 
 2021/4307 

 

 



 43 
 
 2021/4307 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 
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PROJE GÖRSELLERİ 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

SERMAYE : 1.000.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği üzerine rapor içeriğinde adresi belirtilen gayrimenkullerin değerleme çalışması yapılmış olup 

herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 

3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Resmi dairelerde gayrimenkulün araştırmasına yönelik olarak yapılan temaslarda bazı bilgiler belgeye 

dayalı olmaksızın elde edilebilmektedir. Bu bilgiler yetkililerin beyanlarına dayalı olduğu ve yazılı bir 

dokümanla desteklenmediği için ilgili resmi kuruluşun sonraki beyanlarında farklılıklar söz konusu olabilir.  

 

 

mailto:bilgi@investgd.com.tr
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h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

 
4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri 

kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya 

sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş 

bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme 

tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya 

uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil 

sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir 

alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun 

kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar 

gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın 

gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında 

yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 
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ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel 

bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her 

biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi 

için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları 

altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda 

mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 
5.1. Tapu Kayıtları 

MALİK  : Kiler Holding A.Ş. 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Esenyurt 

MAHALLESİ  : Esenyurt 

PAFTA NO  : - 

ADA NO  : 347 

PARSEL NO  : 10 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : B.A.K. İşyeri ve Arsası 1 

ARSA ALANI  : 44.448,79 m² 

YEVMİYE NO : 42667 

TAPU TARİHİ : 30.06.2015 

B.B 
No Kat No Niteliği Arsa Payı 

Hissesine 
Düşen Arsa 
Miktarı (m²) 

Cilt 
No 

Sahife 
No 

Taşınmaz Kimlik 
No 

8 2. Bodrum Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28579 35092853 

9 2. Bodrum Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28580 35092854 

14 1. Bodrum Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28585 35092859 

15 1. Bodrum Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28586 35092860 

17 Zemin Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28588 35092862 

18 Zemin Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28589 35092863 

19 1 Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28590 35092864 
 

5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi’nden 17/03/2021 tarih ve saat 15:39 itibariyle temin 

edilen Taşınmazlara Ait Tapu Kaydı belgelerine göre taşınmazlar üzerindeki aşağıdaki şerhlerin bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bağımsız bölümlere ait kayıtlar ekte sunulmuştur. 

Beyanlar Bölümü: 

• Yönetim Planı : 18.03.2009 (19.03.2009 tarih ve 6437 yevmiye no ile) 

• Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (21.04.2009 tarih ve 9856 yevmiye no ile) 

Rehinler Bölümü: 

• Denizbank A.Ş. lehine 02.07.2020 tarih ve 40175 yevmiye no ile  1. dereceden 120.000.000,-TL 

tutarında ipotek şerhi. (8, 9, 14, 15, 17, 18 ve 19 nolu bağımısız bölümler üzerinde) 

 
1    Kat  irtfiakı kurulmuş ve mülkiyetine geçilmiştir. 
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Şerhler Bölümü: 

• TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 99 YILLIĞI  1 YTL DEN KİRA ŞERHİ TESİSİ (08/11/2006 tarih ve 1272 

yevmiye no ile) (8, 9, 14, 15, 17, 18 ve 19 nolu bağımısız bölümler üzerinde) 

• 256.073,40 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (aylık 2.970 USD karşılığı 5 yıl müddetle kira 

şerhi. (Tarih: 18.03.2011 Yevmiye: 8675) (15 nolu bağımsız bölüm üzerinde) 

 
5.3. Proje, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi Bilgileri 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Esenyurt Tapu Müdürlüğü arşivlerinde yapılan dosya 

incelemelerinde taşınmazlara ait aşağıdaki belgeler incelenmiştir. 

• 05.10.2005  tarih ve  2005/3412  nolu Yapı Ruhsatı (63.368 m² inşaat alanlı) 

• 01.02.2008 tarih ve  2008/1927 nolu Tadilat Ruhsatı (70.569 m² inşaat alanlı) 

• 06.03.2009 tarih ve 2009/1400 nolu Tadilat Ruhsatı (83.560 m² inşaat alanlı) 

• 06.04.2009 tarih ve  24 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi (83.560 m² inşaat alanlı) 

• 24.01.2009 tarih ve  414  nolu Onaylı Mimari Proje 

Taşınmazlar genel olarak projelerine uygun konum ve büyüklükte olup yerinde yapılan tespitlerde proje ile 

taşınmazlar arasında herhangi bir aykırı imalata rastlanmamıştır. 

 

5.4. İmar Durumu 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 ölçekli, 12.07.2013 tasdik tarihli Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap Uygulama 

İmar Planı’nda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, 

Emsal   = 1,50 

Hmaks  = 13,50 m  

şeklinde olduğu öğrenilmiştir.  
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6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkullerin Yeri ve Konumu  

Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Zafer Mahallesi, Kiler Caddesi üzerinde 96 kapı 

nolu Kiler Lojistik Merkezi bünyesinde yer alan 8, 9, 14, 15, 17, 18 ve 19 nolu olmak üzere toplam (7 adet ofis) 

7 adet bağımsız bölümdür.  
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E-5 Karayolu Yan Yolu üzerinde Avcılar Beylikdüzü istikametinde ilerlenirken, Hadımköy Kavşağı’na 

gelmeden önceki ilk çıkıştan çıkılarak Adile Naşit Bulvarı’na girilir ve 170 m sonra ilk sağa Ekin Caddesi’ne 

devamında 620 m sonra sola Kiler Caddesi’ne dönülerek yaklaşık 350 m ilerde sağ kolda yer alan taşınmazlara 

ulaşım sağlanmış olur. 

Esenyurt İlçesi D-100 Karayolu TEM Otoyolu arasında kalmakta olup, genellikle alt ve orta gelir grupları 

tarafından kullanılan bir yerleşim bölgesidir. Bölgenin sürekli gelişim göstermesi, ana arterlere yakın olması, alt 

yapı ulaşım imkânları bölgenin tercih sebepleri olarak sıralanabilir.  Ayrıca taşınmazların yakın çevresinde sanayi 

ve depolama amaçlı kullanılan yapıların yanı sıra yapınmı devam etmekte veya yeni tamamlanmış olan nitelik 

konut siteleri (Prestij Park Esenyurt, İnanlar Terrace Mix vd.) blunmaktadır.  

Taşınmazların konumlu oldukları ana taşınmaz yaklaşık olarak, Fatih Sanayi Sitesi ve Doğan Araslı Bulvarı’na 

750 m, Torium AVM’ ye 500 m, E-5 Karayolu Ambarlı Kavşağı’na 1 km, Parsel Ambarlı Limanı’na yaklaşık 5 km, 

TEM Bahçeşehir Gişeleri’ne yaklaşık 6 km ise mesafededir. Ayrıca TEM ve E-5 (D-100) Karayollarına da rahat 

ulaşım imkanı bulunmaktadır. Ancak özellikle sabah ve akşam saatlarinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde trafik 

yoğunluğu bulunmakta olup bölgedeki otopark sorunu da trafik yoğunluğunu gün içindeki diğer saatlerde 

artırmaktadır. 

 
6.2. Gayrimenkulün Teknik ve Yapısal İnşaat Özellikleri  

YAPI TARZI : B.A.K. 
İNŞAAT NİZAMI : Ayrık 
YAPININ YAŞI : ~ 12 
KAT ADEDİ : 7 (2 Bodrum + 3 Ara kat + Zemin + 1 Normal) 
TOPLAM ALANI : Bkz. Tablo 
ELEKTRİK : Şebeke 
JENERATÖR : Mevcut 
ISITMA SİSTEMİ : Kısmen doğalgaz yakıtlı merkezi sistem 
SOĞUTMA SİSTEMİ : Kımen merkezi klima sistemi 
ASANSÖR : Mevcut  
SU-KANALİZASYON : Şebeke 
HİDROFOR : Mevcut 
TELEFON TESİSATI : Mevcut 
YANGIN SİSTEMİ : Mevcut 
YANGIN MERDİVENİ : Mevcut 
OTOPARK : Mevcut 
SATILABİLİRLİK : Satılabilir 2 

 
2 Taşınmazlar satılabilirlik özelliğine sahiptir.  
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6.3. Açıklamalar 

• Rapora konu taşınmazların konumlu olduğu Kiler Lojistik Merkezi, 44.448,79 m² yüzölçümü 

büyüklüğüne sahip 347 ada 10  nolu parsel üzerinde konumludur. 

• Taşınmazların konumlu olduğu parsel geometrik olarak üçgene yakın şekle sahip olup batıda Kiler 

(Tonguç Baba Caddesi) Caddesi’ne, doğuda 163. Sokak’a, kuzeyde 162 Sokak’a, güneyde ise 111. 

Sokak’a cephelidir.  

• Ana taşınmaz onaylı mimari projesi uyarınca 2 bodrum, 3 arakat, zemin ve 1 normal kat olmak 

üzere toplam 7 katlıdır. 

• Onaylı mimari projesine göre rapor konusu taşınmazların konumlu oldukları binada, 2. bodrum 

katta, 7 adet depo, 1 adet ofis, 2. bodrum ara katta 1 adet ofis, 1. bodrum katta 4 adet depo ve 1 

adet ofis, 1. bodrum ara katta 1 adet ofis, zemin katta 1 adet ara katlı depo ve 1 adet ofis, zemin 

ara katta 1 adet ofis, 1. normal katta 1 adet ofis olmak üzere binada toplam 19 adet bağımsız bölüm 

bulunmaktadır.  

• Binanın toplam 83.560 m² kapalı kullanım alanına sahiptir.  

• Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dış cephesi kısmen betonarme kısmen 

sandviç panel kısmen de reflekte camdır. 

• Bina girişi ofis bölümleri için Tonguç Baba Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Depo bölümleri için 

ise 1. bodrum ve zemin kattan müstakilen sağlanmaktadır. 

• Ofis bölümünde bina girişi, kat holleri ve ortak alanların zeminleri granit seramik, seramik ya da 

doğaltaş, duvarları saten boyalı ve tavanları spot aydınlatmalı asma tavandır. 

• Ofis bölümünde 3 adet insan asansörü bulunmaktadır.  

• Eseyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Esenyurt Tapu Müdürlüğü arşivinde yer alan mimari 

projesine göre değerleme konusu taşınmazların kullanım alanları ve mimari bölümlemeleri aşağıda 

tablo halinde verilmiştir. 

 BB No Kat Nitelik Alanı 
8 2. Bodrum Ofis 1.712,86 
9 2. Bodrum Arakat Ofis 1.712,86 

14 1. Bodrum Ofis 1.712,86 
15 1. Bodrum Arakat Ofis 1.712,86 
17 Zemin Ofis 1.712,86 
18 Zemin Arakat Ofis 1.712,86 
19 1. Normal Ofis 6.222,46 

TOPLAM 16.499,62 
  

• Ofis bölümünde iç bölümlemeler ihtiyaca yönelik olarak alüminyum ya da alçıan seperatörlerle 

birbirlerinden ayrılmış olup bağımsız bölümler projelerine uygun şekilde kullanılmaktadır.  
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• Değerlemeye konu taşınmazlar daha önceden eğitim kurumu tarafından kullanılmakta olup iç 

mekanlar ihtiyaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Taşınmazlar halihazırda herhangi bir kullanıma 

sahip değildir. 

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazların değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumları, 

• Ulaşım imkanlarının rahatlığı, 

• Tamamlanmış altyapı, 

• Tercih edilen bir bölgede yer almaları, 

• Bölgenin ticari potansiyeli, 

• Yer aldıkları binanın reklam kabiliyeti, 

• Kat mülkiyetine geçilmiş olması, 

• E-5 (D-100) Karayolu’ndan görülebilir konumda olmaları. 

Olumsuz etkenler: 

• Yüksek bir değere sahip olmaları sebebiyle alıcı kitlesinin sınırlı olması, 

• Bölgede ve özellikle iç kesimdeki çarpık yapılaşma, 

• Gayrimenkul piyasasında yaşanan dugunluk. 

 
8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazlara birebir emsal teşkil edebilecek nitelikte satılık/kiralık 

gayrimenkul bulunamamış olup bölge genelinde yapılan araştırmalarda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur.  

SATILIK OFİSLER 

1. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yer alan binanın 2. 

Katında konumlu, 1.500 m² alana saip olan ofis 7.500.000,-TL bedelle satılıktır. (5.000,-TL/m²) 

(Emlak Ofisi / 0505 004 27 93)  

2. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Seraylar Plaza bünyesinde 1. normal katta konumlu, 220 

m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis 1.500.000,-TL bedelle satılıktır. (6.818,-TL/m²) 

(Emlak Ofisi/ 0532 396 57 34) 

3. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Beylikdüzü Hürriyet Bulvarı üzerinde ASF Batı Plaza 

bünyesinde 1. normal katta konumlu, 1.000 m² kullanım alanlı olarak beyan edilen ofis 6.750.000,-

TL bedelle satılıktır. (6.750,-TL/m²) (Emlak Ofisi / 0532 205 46 31) 
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4. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede E-5 Karayolu üzerinde yer alan Auto Port binasının 7. 

normal katında konumlu, 80 m² kullanım alanlı ofis 530.000,-TL bedelle satılıktır. (6.625,-TL/m²) 

(Emlak Ofisi / 0536 232 42 57) 

5. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Sembol İstanbul Projesinde yer alan 20. katta konumlu, 

250 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis 1.500.000,-TL bedelle satılıktır.                  

(6.000,-TL/m²) (Emlak Ofisi / 0530 924 82 44)  

 
 

KİRALIK OFİSLER 

1. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede E-5 Karayoluna ve Metrobüse yakın konumda yer alan 

plazanın 3. normal katta konumlu, 360 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis aylık 

10.000,-TL (27.77,-TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0530 951 83 83) 

2. Rapor konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, Beylikdüzü Kaymakamlığı Civarında yer alan 

plazada 1. normal katta konumlu, brüt 200 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis aylık 

5.000,-TL (25,-TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0543 290 55 76) 

3. Rapor konusu taşınmazlara göre daha iyi konumda Esenyurt-Bahçeşehir Yolu üzerinde yer alan 

AVM’nin 1. katında konumlu, brüt 816 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen içi yapılı ofis 

aylık 24.000,-TL (29,41,-TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0533 091 83 30) 

4. Rapor konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, benzer özelliklere sahip ofis binası içerisinde yer 

alan, 1. Katta konumlu, 550 m² alana sahip içi yapılı olmayan ofis aylık 15.000,-TL (27.27 TL/m²) 

bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0530 403 14 44) 
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9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, 

nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen 

tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazların pazar değerinin tespitinde pazar yaklaşımı kullanılmıştır.  
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9.2. Gayrimenkulün Pazar Değerinin Tespiti 

Taşınmazların mevcut piyasa koşullarındaki pazar değerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi 

kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdan hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış benzer 

gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması 

yapıldıktan sonra konu gayrimenkul için m² birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak 

pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut 

data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, mimari ve inşai 

kalite gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi için 

bölgede faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden faydalanılarak 

taşınmazların m² birim değerleri takdir edilmiştir.  

Yapılan piyasa araştırmaları, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle belirtilen özellikler 

gözönünde bulundurularak taşınmazların m² birim değerleri takdir edilmiş ve kullanım alanları ile çarpılarak 

pazar ve kira değerleri hesaplanmıştır. Değerlemesi yapılan taşınmazların farklı katlarda yer alması, kullanım 

alanlarının farklı olması, cepheleri ve projede planlanan diğer hususlar dikkate alınarak ayrı ayrı 

şerefiyelendirilmek sureti ile belirlenen m² birim değerleri ile yuvarlatılmış toplam değerleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiş ve bağımsız bölüm bazında birim değerler bu şerefiye farkları dikkate alınarak tayin edilmiştir. Kira 

ve satılık emsallerinin farklılığı sebebiyle Pazar ve Kira değerlerine ilşkin şerefiye katsayıları ayrı ayrı 

belirlenmiştir. 

Satılık Emsallere İlişkin Analiz 

Emsal No 1 2 3 4 5 
Kullanım Alanı (m²) 1.500 220 1.000 80 250 
İstenen Fiyat (TL) 7.500.000 1.500.000 6.750.000 530.000 1.500.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 7.000.000 1.250.000 6.000.000 500.000 1.250.000 
Birim Değer (TL/m²) 4.667 5.682 6.000 6.250 5.000 
Konum Düzeltmesi (%) -5% -5% 0% 0% -5% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 0% 25% 15% 20% 20% 
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) 0% 0% 0% 0% 0% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) -5% 20% 15% 20% 15% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 4.910 4.735 5.215 5.210 4.350 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 4.885 
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Kiralık Emsallere İlişkin Analiz 

Emsal No 1 2 3 4 

Kullanım Alanı (m²) 360 200 816 550 

İstenen Fiyat (TL) 10.000 5.000 24.000 15.000 

Pazarlıklı Fiyat (TL) 8.750 4.250 21.000 11.000 

Birim Değer (TL/m²) 24,30555556 21,3 25,7 20,0 

Konum Düzeltmesi (%) 5% -10% 15% 0% 

Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 10% 15% 10% 5% 

İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) 0% 0% 0% -5% 

Toplam Düzeltme Miktarı (%) 15% 5% 25% 0% 

Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 21,10 20,20 20,60 20,00 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 20,475 
 

Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle konu taşınmazların 

konumları, kullanım alanı büyüklükleri, mimari ve inşai özellikleri, yaşı, halihazır durumu ile bölgede yapılan 

piyasa araştırmaları dikkate alınarak arsa payı dahil birim m² birim değerleri ile arsa payları dahil yasal durum 

değerleri aşağıdaki tabloda takdir edilmiştir. 

 

Bağımsız 
Bölüm 

No 

Kullanım 
Alanı 
(m²) 

Baz m² 
Birim 

Değeri 
(TL) 

Baz m² 
Birim 
Kira 

Değeri 
(TL) 

Şerefiye 

m² 
Birim 

Değeri 
(TL) 

m² Birim 
Kira 

Değeri 
(TL) 

Yuvarlatılmış 
Değeri (TL) 

Yuvarlatılmış 
Kira Değeri 

(TL) 

8 1.712,86 4.885 20,48 0,825 4.030 16,89 6.905.000 29.000 

9 1.712,86 4.885 20,48 0,835 4.079 17,10 6.985.000 29.000 

14 1.712,86 4.885 20,48 1 4.885 20,48 8.365.000 35.000 

15 1.712,86 4.885 20,48 1 4.885 20,48 8.365.000 35.000 

17 1.712,86 4.885 20,48 1 4.885 20,48 8.365.000 35.000 

18 1.712,86 4.885 20,48 1 4.885 20,48 8.365.000 35.000 

19 6.222,46 4.885 20,48 1,045 5.105 21,40 31.765.000 133.000 

 
    

 TOPLAM 79.115.000 331.000 
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen 7 adet ofisin yerinde yapılan incelemesinde ana gayrimenkulün 

lokasyonuna, taşınmazların bina içerisindeki konumlarına, kullanım alanı büyüklüklerine, mevcut kullanım 

fonksiyonlarına, mimari ve inşaî özelliklerine ve bölgedeki benzer taşınmazlar üzerinde yapılan piyasa 

araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle arsa payları dahil değerleri toplamı için, 

 79.115.000,-TL (Yetmişdokuzmilyonyüzonbeşbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. 

 (79.115.000,-TL ÷ 9,8194 TL/Euro (*)      8.057.010,-Euro) 

 (79.115.000,-TL ÷ 8,2513 TL/USD (*)      9.588.186,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 9,8194 TL; 1,- USD = 8,2513 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 
Taşınmazların aylık toplam kira değeri ise 331.000 TL olarak hesap ve takdir edilmiştir.  

Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla / taşınmazlarla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı 

kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine e-imzalı dokuman ve iki (2) orijinal olarak 

düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 21 Mart 2021 

 (Ekspertiz tarihi: 17 Mart 2021)    

 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 
 
 

 
e-imzalıdır. e-imzalıdır. e-imzalıdır. 

Burak ERTAN 
Değerleme Uzmanı  
(Lisans No: 408859) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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2. BODRUM KAT 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞ SERMAYESİ : 275.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği üzerine rapor içeriğinde adresi belirtilen gayrimenkullerin değerleme çalışması yapılmış olup 

herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. 

3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/


 

 

   4 

2020/1912 
 

h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

 
4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri 

kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya 

sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş 

bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme 

tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya 

uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil 

sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir 

alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun 

kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar 

gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın 

gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında 

yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 



 

 

   5 

2020/1912 
 

ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel 

bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her 

biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi 

için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları 

altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda 

mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLERİN TAPU KAYITLARI VE YAPILAN 
İNCELEMELER 

 
5.1. Tapu Kayıtları 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Esenyurt 

MAHALLESİ  : Esenyurt 

PAFTA NO  : - 

ADA NO  : 347 

PARSEL NO  : 10 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : B.A.K. İşyeri ve Arsası 1 

ARSA ALANI  : 44.448,79 m² 

YEVMİYE NO : 42667 

TAPU TARİHİ : 30.06.2015 

B.B 
No Malik Kat No Niteliği Arsa Payı 

Hissesine 
Düşen Arsa 

Miktarı 
(m²) 

Cilt 
No 

Sahife 
No 

8 Kiler Holding Anonim Şirketi 2. Bodrum Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28579 

9 Kiler Holding Anonim Şirketi 
2. Bodrum 

Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28580 

14 Kiler Holding Anonim Şirketi 1. Bodrum Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28585 

15 Kiler Holding Anonim Şirketi 
1. Bodrum 

Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28586 

17 Kiler Holding Anonim Şirketi Zemin Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28588 

18 Kiler Holding Anonim Şirketi Zemin Arakat Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28589 

19 Kiler Holding Anonim Şirketi 1 Ofis 254000 / 4444879 2.540 290 28590 

 

5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi’nden 14/02/2019 tarih ve saat 09:06 itibariyle temin 

edilen Taşınmazlara Ait Tapu Kaydı belgelerine göre taşınmazlar üzerindeki aşağıdaki şerhlerin bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bağımsız bölümlere ait kayıtlar ekte sunulmuştur. 

Beyanlar Bölümü: 

• Yönetim Planı : 18.03.2009 (19.03.2009 tarih ve 6437 yevmiye no ile) 

• Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (21.04.2009 tarih ve 9856 yevmiye no ile) 

 

 
1    Kat  irtfiakı kurulmuş ve mülkiyetine geçilmiştir. 
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Rehinler Bölümü: 

• Fibabanka A.Ş. lehine 03.08.2015 tarih ve 49508 yevmiye no ile  1. dereceden 60.000.000 TL tutarında 

ipotek şerhi. (8, 9, 14, 15, 17, 18 ve 19 nolu bağımısız bölümler üzerinde) 

Şerhler Bölümü: 

• TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 99 YILLIĞI  1 YTL DEN KİRA ŞERHİ TESİSİ (08/11/2006 tarih ve 1272 

yevmiye no ile) (8, 9, 14, 15, 17, 18 ve 19 nolu bağımısız bölümler üzerinde) 

• 256.073,40 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (aylık 2.970 USD karşılığı 5 yıl müddetle kira 

şerhi. (Tarih: 18.03.2011 Yevmiye: 8675) (15 nolu bağımsız bölüm üzerinde) 

 
5.3. Proje, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi Bilgileri 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Esenyurt Tapu Müdürlüğü arşivlerinde yapılan dosya 

incelemelerinde taşınmazlara ait aşağıdaki belgeler incelenmiştir. 

• 05.10.2005  tarih ve  2005/3412  nolu Yapı Ruhsatı (63.368 m² inşaat alanlı) 

• 01.02.2008 tarih ve  2008/1927 nolu Tadilat Ruhsatı (70.569 m² inşaat alanlı) 

• 06.03.2009 tarih ve 2009/1400 nolu Tadilat Ruhsatı (83.560 m² inşaat alanlı) 

• 06.04.2009 tarih ve  24 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi (83.560 m² inşaat alanlı) 

• 24.01.2009 tarih ve  414  nolu Onaylı Mimari Proje 

Taşınmazlar genel olarak projelerine uygun konum ve büyüklükte olup yerinde yapılan tespitlerde proje ile 

taşınmazlar arasında herhangi bir aykırı imalata rastlanmamıştır. 

5.4. İmar Durumu 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 ölçekli, 12.07.2013 tasdik tarihli Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap Uygulama 

İmar Planı’nda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, 

Emsal   = 1,50 

Hmaks  = 13,50 m  

şeklinde olduğu öğrenilmiştir.  
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6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkullerin Yeri ve Konumu  

Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Zafer Mahallesi, Kiler Caddesi üzerinde 96 kapı 

nolu Kiler Lojistik Merkezi bünyesinde yer alan 8, 9, 14, 15, 17, 18 ve 19 nolu olmak üzere toplam (7 adet ofis) 

7 adet bağımsız bölümdür.  
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E-5 Karayolu Yan Yolu üzerinde Avcılar Beylikdüzü istikametinde ilerlenirken, Hadımköy Kavşağı’na 

gelmeden önceki ilk çıkıştan çıkılarak Adile Naşit Bulvarı’na girilir ve 170 m sonra ilk sağa Ekin Caddesi’ne 

devamında 620 m sonra sola Kiler Caddesi’ne dönülerek yaklaşık 350 m ilerde sağ kolda yer alan taşınmazlara 

ulaşım sağlanmış olur. 

Esenyurt İlçesi D-100 Karayolu TEM Otoyolu arasında kalmakta olup, genellikle alt ve orta gelir grupları 

tarafından kullanılan bir yerleşim bölgesidir. Bölgenin sürekli gelişim göstermesi, ana arterlere yakın olması, alt 

yapı ulaşım imkânları bölgenin tercih sebepleri olarak sıralanabilir.  Ayrıca taşınmazların yakın çevresinde sanayi 

ve depolama amaçlı kullanılan yapıların yanı sıra yapınmı devam etmekte veya yeni tamamlanmış olan nitelik 

konut siteleri (Prestij Park Esenyurt, İnanlar Terrace Mix vd.) blunmaktadır.  

Taşınmazların konumlu oldukları ana taşınmaz yaklaşık olarak, Fatih Sanayi Sitesi ve Doğan Araslı Bulvarı’na 

750 m, Torium AVM’ ye 500 m, E-5 Karayolu Ambarlı Kavşağı’na 1 km, Parsel Ambarlı Limanı’na yaklaşık 5 km, 

TEM Bahçeşehir Gişeleri’ne yaklaşık 6 km ise mesafededir. Ayrıca TEM ve E-5 (D-100) Karayollarına da rahat 

ulaşım imkanı bulunmaktadır. Ancak özellikle sabah ve akşam saatlarinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde trafik 

yoğunluğu bulunmakta olup bölgedeki otopark sorunu da trafik yoğunluğunu gün içindeki diğer saatlerde 

artırmaktadır. 

 
6.2. Gayrimenkulün Teknik ve Yapısal İnşaat Özellikleri  

YAPI TARZI : B.A.K. 
İNŞAAT NİZAMI : Ayrık 
YAPININ YAŞI : ~ 12 
KAT ADEDİ : 7 (2 Bodrum + 3 Ara kat + Zemin + 1 Normal) 
TOPLAM ALANI : Bkz. Tablo 
ELEKTRİK : Şebeke 
JENERATÖR : Mevcut 
ISITMA SİSTEMİ : Kısmen doğalgaz yakıtlı merkezi sistem 
SOĞUTMA SİSTEMİ : Kımen merkezi klima sistemi 
ASANSÖR : Mevcut  
SU-KANALİZASYON : Şebeke 
HİDROFOR : Mevcut 
TELEFON TESİSATI : Mevcut 
YANGIN SİSTEMİ : Mevcut 
YANGIN MERDİVENİ : Mevcut 
OTOPARK : Mevcut 
SATILABİLİRLİK : “Satılabilirlik” özelliğine sahiptirler. 2 

 
2 Taşınmazlar satılabilirlik özelliğine sahiptir.  
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6.3. Açıklamalar 

• Rapora konu taşınmazların konumlu olduğu Kiler Lojistik Merkezi, 44.448,79 m² yüzölçümü 

büyüklüğüne sahip 347 ada 10  nolu parsel üzerinde konumludur. 

• Taşınmazların konumlu olduğu parsel geometrik olarak üçgene yakın şekle sahip olup batıda Kiler 

(Tonguç Baba Caddesi) Caddesi’ne, doğuda 163. Sokak’a, kuzeyde 162 Sokak’a, güneyde ise 111. 

Sokak’a cephelidir.  

• Ana taşınmaz onaylı mimari projesi uyarınca 2 bodrum, 3 arakat, zemin ve 1 normal kat olmak 

üzere toplam 7 katlıdır. 

• Onaylı mimari projesine göre rapor konusu taşınmazların konumlu oldukları binada, 2. bodrum 

katta, 7 adet depo, 1 adet ofis, 2. bodrum ara katta 1 adet ofis, 1. bodrum katta 4 adet depo ve 1 

adet ofis, 1. bodrum ara katta 1 adet ofis, zemin katta 1 adet ara katlı depo ve 1 adet ofis, zemin 

ara katta 1 adet ofis, 1. normal katta 1 adet ofis olmak üzere binada toplam 19 adet bağımsız bölüm 

bulunmaktadır.  

• Binanın toplam 83.560 m² kapalı kullanım alanına sahiptir.  

• Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dış cephesi kısmen betonarme kısmen 

sandviç panel kısmen de reflekte camdır. 

• Bina girişi ofis bölümleri için Tonguç Baba Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Depo bölümleri için 

ise 1. bodrum ve zemin kattan müstakilen sağlanmaktadır. 

• Ofis bölümünde bina girişi, kat holleri ve ortak alanların zeminleri granit seramik, seramik ya da 

doğaltaş, duvarları saten boyalı ve tavanları spot aydınlatmalı asma tavandır. 

• Ofis bölümünde 3 adet insan asansörü bulunmaktadır.  

• Eseyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Esenyurt Tapu Müdürlüğü arşivinde yer alan mimari 

projesine göre değerleme konusu taşınmazların kullanım alanları ve mimari bölümlemeleri aşağıda 

tablo halinde verilmiştir. 

 BB No Kat Nitelik Alanı 
8 2. Bodrum Ofis 1.712,86 
9 2. Bodrum Arakat Ofis 1.712,86 

14 1. Bodrum Ofis 1.712,86 
15 1. Bodrum Arakat Ofis 1.712,86 
17 Zemin Ofis 1.712,86 
18 Zemin Arakat Ofis 1.712,86 
19 1. Normal Ofis 6.222,46 

TOPLAM 16.499,62 
  

• Ofis bölümünde iç bölümlemeler ihtiyaca yönelik olarak alüminyum ya da alçıan seperatörlerle 

birbirlerinden ayrılmış olup bağımsız bölümler projelerine uygun şekilde kullanılmaktadır.  
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• Değerlemeye konu taşınmazlar daha önceden eğitim kurumu tarafından kullanılmakta olup iç 

mekanlar ihtiyaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Taşınmazlar halihazırda herhangi bir kullanıma 

sahip değildir. 

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazların değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumları, 

• Ulaşım imkanlarının rahatlığı, 

• Tamamlanmış altyapı, 

• Tercih edilen bir bölgede yer almaları, 

• Bölgenin ticari potansiyeli, 

• Yer aldıkları binanın reklam kabiliyeti, 

• Kat mülkiyetine geçilmiş olması, 

• E-5 (D-100) Karayolu’ndan görülebilir konumda olmaları. 

Olumsuz etkenler: 

• Yüksek bir değere sahip olmaları sebebiyle alıcı kitlesinin sınırlı olması, 

• Bölgede ve özellikle iç kesimdeki çarpık yapılaşma, 

• Gayrimenkul piyasasında yaşanan dugunluk. 

 
8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazlara birebir emsal teşkil edebilecek nitelikte satılık/kiralık 

gayrimenkul bulunamamış olup bölge genelinde yapılan araştırmalarda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur.  

SATILIK OFİSLER 

1. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Haramidere Sanayi Sitesi içerisinde yer alan binanın 3. 

Katında konumlu, 1.160 m² alana saip olan ofis 2.800.000,-TL bedelle satılıktır. (Vakıfbank / 0216 

724 29 68)  

2. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Doğan Araslı Bulvarı üzerinde Şelale Plaza bünyesinde 

9. normal katta konumlu, 1.791 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis 6.750.000,-TL 

bedelle satılıktır. (3.768,-TL/m²) Doğan Araslı Bulvarı üzerinde  yer alması bakımından avantajlıdır. 

(Kuveyttürk / 0262 723 53 53) 

3. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Haramidere Yolu üzerinde Kardel Sembol İstabul Projesi 

bünyesinde 10. normal katta konumlu, 208 m² kullanım alanlı olarak beyan edilen ofis 970.000,-TL 

bedelle satılıktır. (4.663,-TL/m²) Pazarlık payı bulunmaktadır. Haramidere Yolu üzerinde  yer alması 

bakımından kısmen avantajlıdır. (Emlak Ofisi / 0 530 924 82 44) 
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4. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede yer alan binanın 1. normal katta konumlu, 200 m² 

kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis 800.000,-TL bedelle satılıktır. (4.000,-TL/m²) 

(Emlak Ofisi / 0544 895 96 19) 

5. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede Es Kule AVM ofis katlarında yer alan 11. Katta konumlu, 

200 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis 825.000,-TL bedelle satılıktır.                  

(4.125,-TL/m²) Pazarlık payı bulunmaktadır. (Sahibinden / 0 532 381 66 16)  

 
 

KİRALIK OFİSLER 

1. Rapor konusu taşınmazlar ile aynı bölgede yer alan binanın 1. normal katta konumlu, 200 m² 

kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis aylık 3.500,-TL (17,50,-TL/m²) bedelle kiralıktır. 

(Emlak Ofisi / 0544 895 96 19) 

2. Rapor konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, Torium AVM yakınında yer alan binanın 5. normal 

katta konumlu, brüt 550 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen ofis aylık 10.000,-TL 

(18,18TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0533 398 37 10) 

3. Rapor konusu taşınmazlara göre daha iyi konumda E-5 Karayolu üzerinde yer alan binanın 3. 

katında konumlu, brüt 500 m² kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen içi yapılı ofis aylık 

17.000,-TL (34,-TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 0530 229 80 49) 

4. Rapor konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, Olcay Sevalista projesinde yer alan, 3. Katta 

konumlu, 340 m² alana sahip ofis aylık 6.750,-TL (19.,85 TL/m²) bedelle kiralıktır. (Emlak Ofisi / 

0542 891 86 34) 
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9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, 

nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen 

tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazların pazar değerinin tespitinde pazar yaklaşımı kullanılmıştır.  



 

 

   14 

2020/1912 
 

9.2. Gayrimenkulün Pazar Değerinin Tespiti 

Taşınmazların mevcut piyasa koşullarındaki pazar değerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi 

kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdan hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış benzer 

gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması 

yapıldıktan sonra konu gayrimenkul için m² birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak 

pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut 

data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, mimari ve inşai 

kalite gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi için 

bölgede faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden faydalanılarak 

taşınmazların m² birim değerleri takdir edilmiştir.  

Yapılan piyasa araştırmaları, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle belirtilen özellikler 

gözönünde bulundurularak taşınmazların m² birim değerleri takdir edilmiş ve kullanım alanları ile çarpılarak 

pazar ve kira değerleri hesaplanmıştır. Değerlemesi yapılan taşınmazların farklı katlarda yer alması, kullanım 

alanlarının farklı olması, cepheleri ve projede planlanan diğer hususlar dikkate alınarak ayrı ayrı 

şerefiyelendirilmek sureti ile belirlenen m² birim değerleri ile yuvarlatılmış toplam değerleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiş ve bağımsız bölüm bazında birim değerler bu şerefiye farkları dikkate alınarak tayin edilmiştir. Kira 

ve satılık emsallerinin farklılığı sebebiyle Pazar ve Kira değerlerine ilşkin şerefiye katsayıları ayrı ayrı 

belirlenmiştir. 

Satılık Emsallere İlişkin Analiz 

Emsal No 1 2 3 4 5 
Kullanım Alanı (m²) 1.160 1.791 208 200 200 
İstenen Fiyat (TL) 2.800.000 6.750.000 970.000 800.000 825.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 2.700.000 6.500.000 900.000 750.000 775.000 
Birim Değer (TL/m²) 2.328 3.629 4.327 3.750 3.875 
Konum Düzeltmesi (%) -25% 0% 0% -5% -5% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 0% 0% 10% 10% 10% 
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) -15% -15% -15% -15% -15% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) -40% -15% -5% -10% -10% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 3.880 4.270 4.555 4.165 4.305 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 4.235 
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Kiralık Emsallere İlişkin Analiz 

Emsal No 1 2 3 4 
Kullanım Alanı (m²) 200 550 500 340 
İstenen Fiyat (TL) 3.500 10.000 17.000 6.750 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 3.250 9.500 15.000 6.500 
Birim Değer (TL/m²) 16,25 17,3 30,0 19,1 
Konum Düzeltmesi (%) 0% 0% 20% 5% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 5% 5% 5% 5% 
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi (%) -10% -5% 5% -5% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) -5% 0% 30% 5% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 17,10 17,30 23,10 18,20 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 18,925 

 

Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle konu taşınmazların 

konumları, kullanım alanı büyüklükleri, mimari ve inşai özellikleri, yaşı, halihazır durumu ile bölgede yapılan 

piyasa araştırmaları dikkate alınarak arsa payı dahil birim m² birim değerleri ile arsa payları dahil yasal durum 

değerleri aşağıdaki tabloda takdir edilmiştir. 

 

Bağımsız 
Bölüm 

No 

Kullanım 
Alanı 
(m²) 

Baz m² 
Birim 

Değeri (TL) 

Baz m² 
Birim Kira 

Değeri 
(TL) 

Şerefiye 
m² Birim 
Değeri 

(TL) 

m² Birim 
Kira Değeri 

(TL) 

Değeri 
(TL) 

Kira 
Değeri 

(TL) 

8 1.712,86 4.235 18,925 0,825 3.494 15,61313 5.985.000 27.000 
9 1.712,86 4.235 18,925 0,835 3.536 15,80238 6.055.000 27.000 

14 1.712,86 4.235 18,925 1 4.235 18,925 7.255.000 32.000 
15 1.712,86 4.235 18,925 1 4.235 18,925 7.255.000 32.000 
17 1.712,86 4.235 18,925 1 4.235 18,925 7.255.000 32.000 
18 1.712,86 4.235 18,925 1 4.235 18,925 7.255.000 32.000 
19 6.222,46 4.235 18,925 1,045 4.426 19,77663 27.540.000 123.000 

 
    

 
TOPLAM 68.600.000 305.000 
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen 7 adet ofisin yerinde yapılan incelemesinde ana gayrimenkulün 

lokasyonuna, taşınmazların bina içerisindeki konumlarına, kullanım alanı büyüklüklerine, mevcut kullanım 

fonksiyonlarına, mimari ve inşaî özelliklerine ve bölgedeki benzer taşınmazlar üzerinde yapılan piyasa 

araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle arsa payları dahil değerleri toplamı için, 

 68.600.000,-TL (Altmışsekizmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. 

 (68.600.000,-TL ÷ 7,4759 TL/Euro (*)     9.176.153,-Euro) 

 (68.600.000,-TL ÷ 6,9166 TL/USD (*)     9.918.168,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 7,4759 TL; 1,- USD = 6,9166 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 
Taşınmazların aylık toplam kira değeri ise 305.000 TL olarak hesap ve takdir edilmiştir.  

Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla / taşınmazlarla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı 

kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine ve iki (2) orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların 

kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 15 Mayıs 2020 

  (Ekspertiz tarihi: 30 Nisan - 14 Mayıs 2020)                             Saygılarımızla, 

INVEST Gayrimenkul Değerleme  
ve Danışmanlık A.Ş. 

 
 
 
 

Burak ERTAN 
Değerleme Uzmanı  
(Lisans No: 408859) 

 
 
 
 
Muhammed Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401651) 
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2. BODRUM KAT 
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2. BODRUM ARA KAT 
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1.NORMAL  KAT 
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1. BÖLÜM RAPOR ÖZETİ 
 

Değerlemeyi Talep Eden  
Kurum/Kişi 

: Kiler Holding A.Ş. 

Raporu Hazırlayan Kurum : İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

Dayanak Sözleşme Tarihi  : 24 Aralık 2021 

Değerlenen Mülkiyet Hakları : Hisseli Mülkiyet 
Ekspertiz Tarihi : 28 Aralık 2021 
Rapor Tarihi : 31 Aralık 2021 

Raporun Türü: 
Müşteri / Rapor No : 

Gayrimenkul Değerleme Raporu 
143 - 2021/4308 

Değerleme Konusu  
Gayrimenkulün Adresi : 

Gürsel Mahallesi,  
Namzet Sokak,  
10301 ada 8 parsel 
Kağıthane/ İSTANBUL 

Tapu Bilgileri Özeti : Bkz. Tapu Kayıtları 

İmar Durumu : Bkz. İmar Durumu 

Raporun Konusu : Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen gayrimenkulünpazar 
değerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.1 

 
 
 

DEĞERLEMEYE KONU PARSELDEKİ KİLER HOLDİNG A.Ş.’NE AİT OLAN HİSSE İÇİN 
TAKDİR EDİLEN 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 415.000,-TL 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 489.700,-TL 

 
 

RAPORU HAZIRLAYANLAR 

Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı 
 
 

e-imzalıdır. 
 

Abdulkadir ÜSTÜNER 
(SPK Lisans Belge No: 405698) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Muhammed Mustafa YÜKSEL 
(SPK Lisans Belge No: 401651) 

 
 

e-imzalıdır. 
 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
(SPK Lisans Belge No: 401865) 

 
 
 
 
 

 
1 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları 

Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslarası Değerleme 
Standartları (2017) esas alınarak hazırlanmıştır. 

 



 2 
2021/4308 

İÇİNDEKİLER 
1. BÖLÜM RAPOR ÖZETİ............................................................................................................................... 1 

2. BÖLÜM ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER ..................................................................................... 3 

2.1 ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER ........................................................................................................... 3 

2.2 MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER ..................................................................................................... 4 

3. BÖLÜM DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK BEYANI .................................................. 4 

3.1 DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI .................................................................................. 4 

3.2 MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR .................................... 6 

3.3 UYGUNLUK BEYANI ..................................................................................................................... 7 

4. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN HUKUKİ TANIMI VE RESMİ KURUMLARDA YAPILAN İNCELEMELER ................ 7 

4.1 GAYRİMENKULÜN MÜLKİYET DURUMU ...................................................................................... 7 

4.1.1 TAPU KAYITLARI .......................................................................................................................... 7 

4.2 TAKYİDAT İNCELEMESİ ................................................................................................................ 8 

4.2.1 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDEKİ TAKYİDATLAR HAKKINDA GÖRÜŞ .............................................. 8 

4.2.2 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDE TAKYİDATLARIN SPK MEVZUATI HÜKÜMLERİNCE GYO PORTFÖYÜNDE 
BULUNMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ ................................................................................................... 9 

4.3 İLGİLİ BELEDİYEDE YAPILAN İNCELEMELER .................................................................................. 9 

4.3.1 SON 3 YIL İÇERİSİNDE İMAR PLANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ......................................... 10 

4.3.2 BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ’NDE GAYRİMENKULA AİT ARŞİV DOSYASI ÜZERİNDE YAPILAN 
İNCELEMELER ............................................................................................................................ 10 

4.3.3 YAPI DENETİME İLİŞKİN BİLGİLER .............................................................................................. 11 

4.3.4 ENERJİ VERİMLİLİK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ ............... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

4.3.5 RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA İMAR KANUNU’NUN 21. MADDESİ KAPSAMINDA YENİDEN RUHSAT 
ALINMASINI GEREKTİRİR DEĞİŞİKLİKLER OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ..... HATA! YER İŞARETİ 
TANIMLANMAMIŞ. 

4.3.6 MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE BELGELERİN TAM VE EKSİKSİZ OLARAK MEVCUT OLUP 
OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ ................................................................................................... 11 

4.4 GAYRIMENKULÜN SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE MÜLKİYET VE HUKUKİ DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
 .................................................................................................................................................. 11 

4.4.1 TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMESİ ......................................... 11 

4.4.2 HUKUKİ DURUM İNCELEMESİ .................................................................................................... 11 

4.5 YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN BİLGİLER ........................ HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

5. BÖLÜM GAYRİMENKULÜNÇEVRESEL VEFİZİKİ BİLGİLERİ......................................................................... 11 

5.1 GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ................................................................. 11 

5.2 GAYRİMENKUL KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ................................................................. 13 

5.3 DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA SINIRLAYAN FAKTÖRLER ................. 13 

5.4 EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM ANALİZİ ................................................................................. 13 

6. BÖLÜM GENEL VERİLER, BÖLGE VERİLERİ VE PAZAR BİLGİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER ............................. 14 

6.1 MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN VE GAYRİMENKUL PİYASASININ ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE 
DAYANAK VERİLER .................................................................................................................... 14 

6.2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL PİYASASI FIRSAT VE TEHDİTLER .......................................................... 16 



 3 
2021/4308 

6.3 BÖLGE ANALİZİ .......................................................................................................................... 17 

6.3.1 İSTANBUL İLİ ............................................................................................................................. 17 

6.3.2 EYÜPSULTAN İLÇESİ ................................................................................................................... 17 

6.4 GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN ÖZET FAKTÖRLER ....................................................... 18 

6.5 EMSALLER VE PİYASA ARAŞTIRMASI ......................................................................................... 19 

7. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ ..................................................................................... 20 

7.1 GAYRİMENKULÜN DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE NEDENLERİ ....................... 20 

8. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ ........................................................................... 21 

8.1 PAZAR YAKLAŞIMIİLEPAZAR DEĞERİ HESABI VE ANALİZİ ........................................................... 21 

8.1.1 ULAŞILAN SONUÇ ...................................................................................................................... 22 

8.2 GELİR YAKLAŞIMI İLE PAZAR DEĞERİ HESABI VE ANALİZİ........................................................... 22 

8.2.1 PROJE GELİŞTİRME MALİYETİNİN BUGÜNKÜ FİNANSAL DEĞERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

8.2.2 PROJE HASILATININ BUGÜNKÜ FİNANSAL DEĞERİ ............. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

8.2.3 İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİ İLE HESAPLANAN PROJENİN BUGÜNKÜ FİNANSAL DEĞERİ
 ........................................................................................... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

8.3 MALİYET HESABI YÖNTEMİ İLE ULAŞILAN SONUÇ PAZAR DEĞERİ HESABI VE ANALİZİ ............... 23 

8.4 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................................................... 23 

8.4.1 BOŞ ARAZİ VE GELİŞTİRİLMİŞ PROJE DEĞERİ ANALİZİ VE KULLANILAN VERİ VE VARSAYIMLAR . 24 

8.4.2 ASGARİ BİLGİLERDEN RAPORDA VERİLMEYENLERİN NEDEN VERİLMEDİKLERİNİN GEREKÇELERİ24 

8.4.3 MÜŞTEREK VEYA BÖLÜNMÜŞ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALİZİ .............................................. 24 

8.4.4 HASILAT PAYLAŞIMI VEYA KAT KARŞILIĞI YÖNTEMİ İLE YAPILACAK PROJELERDE, EMSAL PAY ORANLARI
 ........................................................................................... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

9. BÖLÜM DEĞERLEME KONUSU GAYRIMENKULİÇİN SON ÜÇ YILDA HAZIRLANMIŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME 
RAPORLARI ............................................................................................................................... 24 

10. BÖLÜM NİHAİ DEĞER TAKDİRİ VESONUÇ ............................................................................................... 24 

11. BÖLÜM GYO PORTFÖYÜNE ALINMASINDA BİR ENGEL OLUP OLMADIĞIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. BÖLÜM ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 

2.1 ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 
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ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, Gülay Apartmanı, No: 61/4 
  Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO :0 212 505 35 76 – 77 

FAALİYET KONUSU      : Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul 
danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri- NACE KODU: 68.31.02(Rev.2) 

KURULUŞ TARİHİ : 04.10.2011 

SERMAYESİ : 1.000.000,-TL 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞUN YAYINLANDIĞI 
TİCARET SİCİL GAZETESİ’NİN 
TARİH VE NO.SU : 10 Ekim 2011 / 7917 

Not-1 : Şirket, 16 Şubat 2012 tarihi itibariyle Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 
“Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesi'ne alınmıştır.  

Not-2 : Şirkete, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 07.03.2013 tarih ve 
6697no’lu kararı ile değerleme hizmeti yetkisi verilmiştir. 

 
2.2 MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI : Kiler Holding A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : Büyükdere Cad. Emniyet Evleri Mah. No:1/1 Kat:7    34415 

Kağıthane/İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 (212) 456 70 00 

FAKS NO : 0 (212) 690 00 00 

KAYITLI SERMAYE TAVANI : - 

ÖDENMİŞ SERMAYESİ : - 

KURULUŞ TARİHİ : 1983 

FAALİYET KONUSU : Holding grup şirketlerine iştirak edilmesi ve danışmanlık verilmesi 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK BEYANI 
 

3.1 DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI 
 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulünbugünkü pazar değerinin 

tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. 
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Pazar değeri:  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli 

bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında 

kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde 

kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade 

edilen fiyat anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri 

tanımına uygun olarak makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından 

makul şartlarda elde edilebilecek en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en 

avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller 

veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara 

veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya sadece belirli bir malike 

veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, 

önceden belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma 

atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları 

karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o 

zamana özgü olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer 

başka bir zamanda doğru veya uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde 

bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu 

kalmış olmayan bir alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya 

kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, 

sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar gerçeklerine ve mevcut pazar 

beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın gerektirdiğinden 

daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında yer 

almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da 

mevcut pazar tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına 

gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda 

açık pazarlarda, pazar şartlarında elde edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın 

asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü 

istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya 

yükseltmesine yol açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar 

değil, aralarında belirli ve özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına 
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gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar 

arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun 

şekilde pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan 

satılmış olması anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en 

iyi fiyatı elde edeceği en uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit 

bir süre olmayıp, varlığın türüne ve pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın 

yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara 

çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli 

alıcının değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel 

kullanımları hakkında makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin 

bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli 

bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla 

değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların 

düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan varlıklarını satan bir satıcı 

basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları altında 

varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o 

anda mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya 

baskı altında kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul 

edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami 

faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz 

oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 
 
3.2 MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN 

SINIRLAMALAR 
 

Bu rapor, müşteri talebine istinaden, gayrimenkulün/gayrimenkullerin pazar değerinin 

tespitine yönelik olarak Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme 

Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) hükümleri ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

tarafından yayınlanan Uluslarası Değerleme Standartları (2017) esas alınarak hazırlanan 

gayrimenkul değerleme raporudur.  
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Tarafımıza müşteri tarafından getirilen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

 
 
3.3 UYGUNLUK BEYANI 

Bilgimiz ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz: 

- Raporda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur. 

- Raporda belirtilen analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla kısıtlı 

olup kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve sonuçlardan oluşmaktadır. 

- Değerleme konusunu oluşturan mülklerle ilgili olarak güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgimiz yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi kişisel bir çıkarımız veya ön 

yargımız bulunmamaktadır.  

- Bu görevle ilgili olarak verdiğimiz hizmet ve aldığımız ücret, müşterinin amacı lehine 

sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi ve 

bildirilmesine veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili sonraki bir 

olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 

- Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 

- Raporlama aşamasında görev alanlar mesleki eğitim şartlarına sahiptir. 

- Bu raporun konusu olan mülklerşahsen incelenmiştir. Değerleme çalışmasında görev 

alanların değerlemesi yapılan mülklerin yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi 

bulunmaktadır. 

- Raporda belirtilen kişiler haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında mesleki bir 

yardımda bulunmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN HUKUKİ TANIMI VE RESMİ KURUMLARDA 
YAPILAN İNCELEMELER 

 

4.1 GAYRİMENKULÜN MÜLKİYET DURUMU 
4.1.1 TAPU KAYITLARI 
 
TAŞINMAZ KİMLİK NO : 17160593 

SAHİBİ  : Bkz. Tablo 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Kağıthane 
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MAHALLESİ  : Gürsel Mahallesi 

PAFTA NO  : 246DYID 

ADA NO  : 10301   

PARSEL NO  : 8 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : Arsa 2 

ARSA ALANI  : 206 m²   

ARSA PAYI  : Bkz. Tablo 

CİLT NO  : 31  

SAHİFE NO  : 2999 

YEVMİYE NO : Bkz. Tablo 

TAPU TARİHİ : Bkz. Tablo 

 

Malik Adı Hisse Payı Tapu Tarihi Yevmiye No 
CUMALİ ADATEPE 137 / 1236 06.02.2003 518 
BAYRAM ÖZÇELİK 137 / 1236 06.02.2003 518 
ENDAM KEPCELİ 137 / 1236 06.02.2003 518 
AYHAN ULUYURT 137 / 1236 06.02.2003 518 
GÜLDANE KAYAR 19 / 1236 24.11.2005 8414 
ERKAN SÜTÇÜ 19 / 1236 24.11.2005 8414 
İBRAHİM KAYAR 25 / 1236 24.11.2005 8414 
GÜLŞEN SÜTÇÜ 19 / 1236 15.03.2006 1741 
ŞEHRİBAN BAŞPINAR 137 / 618 07.07.2008 10003 
NEBİYE POLAT 137 / 1236 08.03.2013 4377 
GÜLİZAR KATIKÇI 19 / 412 08.04.2015 7061 
KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3 23 / 206 25.06.2015 12802 

 
 
4.2 TAKYİDAT İNCELEMESİ 

Kağıthane Tapu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 21.01.2022 tarihli tapu kayıt begesine göre 

parsel aşağıdaki beyanlar yer almaktadır. 

Şerhler Hanesi: 

• İbrahim Kayar Üzerinde; İhtiyati Tedbir: İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 

nin 24/12/2021 tarih 2021/814 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile 

(27.10.2021 / 39634)  

 
2 TAKBİS kaydından aynen alınmıştır.  
3 Değerlemeye konu deponun Kiler Holding A.Ş.’nin arsadaki 23/206 (23 m²) hissesine tekabül ettiği beyan edilmiştir.  
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• Gülşen Sütçü Üzerinde; İcrai Haciz : GAZİOSMANPAŞA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 

23/12/2009 tarih 2009/5302 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 0 TL . (Alacaklı 

: -) (12.01.2010/383)  

4.2.1 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDEKİ TAKYİDATLAR HAKKINDA GÖRÜŞ 
 

Taşınmaz üzerinde Kiler Holding A.Ş. mülkiyetinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

Ancak farklı malikler üzerinde kamu haczi ve icrai haciz bulunmaktadır.  

Kiler Holding A.Ş. hissesi üzerinde herhangi bir kıstlılık yoktur.  

4.2.2 GAYRIMENKULÜN ÜZERİNDE TAKYİDATLARIN SPK MEVZUATI HÜKÜMLERİNCE 

GYO PORTFÖYÜNDE BULUNMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ 
Kiler Holding A.Ş. hissesi üzerinde herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. Tapu takyidatı 

itibariyle SPK mevzuatına ilişkin herhangi bir kısıt bulunmamasına rağmen taşınmazın hisseli 

olması sebebiyle alım-satımında ilişkin bazı kısıtlar bulunduğundan portföyde yer almasının uygun 

olmadığı kanaatideyiz.  

 

4.3 İLGİLİ BELEDİYEDE YAPILAN İNCELEMELER 
 

Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazın yer aldığı parselin 1/5000 ölçekli, 24.07.2020 tasdik tarihli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda “Ticaret Alanı(T2)” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, 

Emsal   = 1,50 

Hmaks  = 3 Kat  

şeklinde olduğu öğrenilmiştir.  

Ayrıca adada yer alan tüm parselin birleşek yeni bir inşaat yapmaları halinde emsal hakkının ‘Emsal: 2,00’, 

‘Hmax: 8 Kat olacağı ve parsel altından 3 katlı tünel geçiyor olması sebebiyle ilgili kurumlardan görüş alınması 

gerektiği şifahen öğrenilmiştir. 
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4.3.1 SON 3 YIL İÇERİSİNDE İMAR PLANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Değerleme konusu taşınmazın 24.07.2020 tasdik tarihli uygulama imar planı kapsamında 

olduğu ve imar planlarının 2020 yılında onaylanmış olmasına rağmen eski planla aynı hüküm ve 

sınırları içerdiği öğrenilmiştir. Bu doğrultuda son üç yıl içerisinde imar planının değişmediği bilgisi 

edinilmiştir . 

 

4.3.2 BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ’NDE GAYRİMENKULA AİT ARŞİV DOSYASI 
ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 

 
Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü dijital arşivinde yapılan incelemelerde 77,68 m² alana sahip 1 adet 

dükkân, 191,64 m² alana sahip 2 adet daire, 117,68 m² alana sahip ortak alan hacimlerinden oluşan toplam 387 

m² alanlı bina için düzenlenmiş 16.10.1998 tarih ve 2/137 numaralı yeni yapı ruhsatı incelenmiştir. Ruhsat eki 

mimari projeye göre bina; bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Bodrum, zemin kat ve normal 

katların her biri 90 m²’dir.  

Ancak parsel üzerindeki toplam 608 m² alana sahip yapının ruhsata aykırı inşa edilmesi sebebiyle 

26.01.2000 tarih ve 4885 numaralı yapı tatil tutanağı düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların giderilmemesi 

sebebiyle 10.08.2000 tarih ve 1582 numaralı Encümen Kararı ile yıkım ve para cezası verildiği tespit edilmiştir.  

Talebinin ve bilginiz doğrultusunda dışarıdan ekspertiz işlemi gerçekleştirildiğinden, taşınmazın içine 

girilememiş olup, projesine uygunluğu ve iç mekan özellikleri tespit edilememiştir. Ancak yapı hakkındaki 

kararlar göz önünde bulundurularak yasal durum değerinin takdirinde parseldeki hisse dikkate alınmış, bilgi 

amaçlı mevcut durum değerinin takdirinde ise tarafınızca iletilen bilgiler esas alınmıştır.  
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4.3.3 YAPI DENETİME İLİŞKİN BİLGİLER 
Taşınmazın yapı denetim bilgilerine ulaşılamamıştır.  

4.3.4 MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE BELGELERİN TAM VE EKSİKSİZ 
OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞ 

 
Parsel üzerinde halihazırda ruhsatsız bina bulunmakta olup, herhangi bir yeni inşaat veya 

proje için ruhsat başvurusu yapılmadığı yapılması için öncelikle üzerindeki yapının yıkılması 

gerektiği bilgisi edinilmiştir. Değerlemede parsel üzerindeki ruhsatsız yapı dikkate alınmamıştır.  

 

4.4 GAYRIMENKULÜN SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE MÜLKİYET VE HUKUKİ 

DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen alım satım 

işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere (imar planında 

meydana gelen değişiklikler, kamulaştırma işlemleri vb.) ilişkin bilgi aşağıda belirtilmiştir. 

 
4.4.1 TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMESİ 

Son üç yıl içerisinde taşınmazın taşınmazın tapu kaydında herhangi bir değişiklik bulunmadığı 

şifahen öğrenilmiştir.  

 
4.4.2 HUKUKİ DURUM İNCELEMESİ 
 Tapu kaydında yer alan haciz şerhleri dışında gayrimenkul için hukuki olarak herhangi bir 

kısıtlılık olduğuna ilişkin tespitimiz bulunmamaktadır. Ancak parsel üzerindeki yapının ruhsatsız 

olması sebebiyle yapı değerlemede dikkate alınmamıştır.  

 

 
5. BÖLÜM GAYRİMENKULÜNÇEVRESEL VE FİZİKİ BİLGİLERİ 
 

5.1 GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ 

Değerleme konusu taşınmaz, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, Namzet Sokak üzerinde ve 

10301 ada, 8 nolu parsele yer alan  13 kapı nolu bina bünyesindeki arsadaki Kiler Holding A.Ş.’nin 23/206 

hissesine tekabül ettiği beyan edilen depodur. Taşınmazın yakın çevresinde İstanbul kent bütünü için önem 

taşıyan ticaret, sağlık ve sosyal tesislerinin yanı sıra orta - üst gelir grupları tarafından konut olarak kullanılan 

ayrık nizamda inşa edilmiş 5-6 katlı yapılar ile konut nitelikli blokların oluşturdu, ayrık nizamda inşa edilmiş 8-

10 katlı binalardan oluşan siteler bulunmaktadır. Bölgede altyapı hizmetleri tamamlanmıştır.  

Taşınmaza, İstanbul Çevreyolu yolunda kuzey istikametinde ilerlerken, Okmeydanı Sapağı’ndan girildikten 

sonra Şişli tabelasını takip ederek girilen Darülaceze Caddesi’nde yaklaşık 1,2 km ilerledikten sonra Cevdet 

Şamikoğlu İlköğretim Okulu geçildikten sonra sağa devam eden Namzet Sokak takip edilerek değerleme konusu 

taşınmaza ulaşılır. 
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 Taşınmaz yaklaşık olarak; Cevdet Şamikoğlu İlköğretim Okulu’na 100 m, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne 220 m, İstanbul Çevreyolu bağlantısına 300 m, Piyalepaşa Bulvarı’na 400 m, Perpa Ticaret 

Merkezi’ne 500 m, mesafede yer almaktadır. 
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5.2 GAYRİMENKUL KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
• Rapora konu taşınmazın yer aldığı bina 206 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 10301 ada, 8 nolu 

parsel üzerinde, bitişik nizamda ve betonarme tarzda inşa edilmiştir. 

• Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü dijital arşivinde incelenen 16.10.1998 tarih ve 2/137 sayılı 

ruhsata ek projesine göre bina bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 4 kattan 

oluşmaktadır.  

• Bina girişi Namzet Sokak üzerinden ve zemin kattan sağlanmaktadır. 

• Binanın dış cephesi dış cephe boyalıdır. 

• Projesine göre bodrum, zemin ve normal katların her biri brüt 90 m² kullanım alanlı olup, bodrum 

katta brüt 82 m² kullanım alanlı binaya ait depo alanı ve 8 m² alanlı kat holü; zemin katta 13 m² 

alanlı bina girişi ve brüt 77 m² kullanım alanlı  1 adet dükkan; normal katların her birinde 8’er m² 

alanlı kat holü ve brüt 82 m² kullanım alanlı, antre, hol, salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, WC ve 1 

adet balkon hacminden oluşan ikişer daire olmak üzere bina toplam 360 m² kullanım alanlı olacak 

şekilde tasarlanmıştır.  

• Müşteri talebi ve bilgisi doğrultusunda taşınmazın içerisine girilmemiş olup tespitler dışarıdan 

yapılan incelemeler ve ilgili kişinin beyanları ve tarafımıza verilen eski tespitleri içeren değerleme 

raporundan hareketle yapılmıştır.   

• Rapora konu hisseye ait olduğu beyan edilen depo 1. bodrum katta yer almaktadır. Bu bölüm            

90 m² alana ve 2,8 metre tavan yüksekliğine sahiptir. Depo girişi yol kotu seviyesi altında kalan 

demir doğrama giriş kapısı vasıtasıyla yapılmaktadır. Mülkün arka bitişik parseldeki Carrefour 

Market deposuna direkt giriş imkânı bulunmaktadır.  

• Taşınmazın içine girilememiş olup, projesine uygunluğu ve iç mekan özellikleri tespit edilememiştir. 

• Dışarıdan yapılan incelemelerde binanın kısmen bakımlı olduğu gözlemlenmiştir.  

 

5.3 DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA SINIRLAYAN 
FAKTÖRLER 

 
Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör 

bulunmamaktadır.  

 

 

5.4 EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM ANALİZİ 
  

Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-1. Maddesine göre “en verimli ve en iyi 

kullanım, katılımcının bakış açısından, bir varlıktan en yüksek değerin elde edileceği 

kullanımdır.”şeklindedir. 
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Ayrıca Uluslararası Değerleme Standartları (2017) 140-5. Maddesi’nde ise “En verimli ve en 

iyi kullanım belirlenirken:  

(a) Bir kullanımın fiziksel olarak mümkün olup olmadığını değerlendirmek için, katılımcılar 

tarafından makul olarak görülen noktalar,  

(b) Yasal olarak izin verilen şartları yansıtmak için, varlığın kullanımıyla ilgili şehir 

planlamaları/imar durumu gibi tüm kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların değişme olasılığı,  

(c) Kullanımın finansal karlılık şartı bakımından, fiziksel olarak mümkün olan ve yasal olarak 

izin verilen alternatif bir kullanımın, tipik bir katılımcıya, varlığın alternatif kullanıma dönüştürme 

maliyetleri hesaba katıldıktan sonra, mevcut kullanımından elde edeceği getirinin üzerinde yeterli 

bir getiri üretip üretmeyeceği dikkate alınır.” denilmektedir. 

Bu tanım ve detaylardan hareketle gayrimenkulünlokasyonu, yüzölçümü büyüklüğü, fiziksel 

özellikleri ve mevcut imar durumu,bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli dikkate alındığında 

üzerinde yapı ruhsatlarına uygun bir konut projesi inşa edilmesinin en uygun kullanım şekli olacağı 

kanaatindeyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BÖLÜM GENEL VERİLER, BÖLGE VERİLERİ VE PAZAR BİLGİLERİNE 
İLİŞKİN ANALİZLER 

 

6.1 MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN VE GAYRİMENKUL PİYASASININ 
ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERİLER 

 
 Ülkemizde özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik krizle başlayan dönem, yaşanan diğer 

krizlere paralel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul piyasasında da önemli ölçüde bir 
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daralmayla sonuçlanmıştır. 2001-2003 döneminde gayrimenkul fiyatlarında eskiye oranla ciddi 

düşüşler yaşanmış, alım satım işlemleri yok denecek kadar azalmıştır. 

 Sonraki yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerle, gayrimenkul sektörü canlanmaya başlamış; 

gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyüme kaydedilmiştir. Ayrıca 2004-2005 yıllarında oluşan arz 

ve talep dengesindeki tutarsızlık, yüksek talep ve kısıtlı arz, fiyatları hızla yukarı çekmiştir. Bu 

dengesiz büyüme ve artışların sonucunda 2006 yılının sonuna doğru gayrimenkul piyasası sıkıntılı 

bir sürece girmiştir. 2007 yılında Türkiye için iç siyasetin ağır bastığı ve seçim ortamının ekonomiyi 

ve gayrimenkul sektörünü durgunlaştırdığı gözlenmiştir. 2008 yılı ilk yarısında iç siyasette yaşanan 

sıkıntılar, dünya piyasasındaki daralma, Amerikan Mortgage piyasasındaki olumsuz gelişmeler 

devam etmiştir. 2008 yılında ise dünya ekonomi piyasaları çok ciddi çalkantılar geçirmiştir. 

Yıkılmaz diye düşünülen birçok finansal kurum devrilmiş ve global dengeler değişmiştir. 

 Daha önce Türkiye’ye oldukça talepkar davranan birçok yabancı gayrimenkul yatırım fonu 

ve yatırım kuruluşu şu anda faaliyetlerini bekletme aşamasında tutmaktadır. Global krizin 

etkilerinin devam ettiği dönemde reel sektör ve ülkemiz olumsuz etkilenmiştir.  

 Öte yandan 2009 yılı gayrimenkul açısından dünyada ve Türkiye’de parlak bir yıl olmamıştır. 

İçinde bulunduğumuz yıllar gayrimenkul projeleri açısından finansmanda seçici olunan yıllardır. 

Finans kurumları son dönemde gayrimenkul finansmanı açısından kaynaklarını kullandırmak için 

araştırmalara başlamışlardır. 

 2010 ila 2014 yılları içerisinde ise siyasi ve ekonomik verilerin inşaat sektörü lehine 

gelişmesiyle birlikte gayrimenkul yatırımlarında daha çok nakit parası olan yerli yatırımcıların 

gayrimenkul portföyü edinmeye çalıştığı bir dönem yaşanmış, ayrıca 2012 ile 2015 yılları arasında 

ise faizlerin düşük seviyelerde (2013 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi olan 

%5 oranına kadar düşmüştür)  olması orta sınıfın konut ihtiyacını karşılamaya yöenldiği ve 

gayrimenkul fiyatlarının sürekli arttığı bir dönem olmuştur.  

 2014 yılından sonra faiz oranlarındaki artışla birlikte gayrimenkule olan ilgide azalmalar 

başlamış, 2016 yılındaki darbe girişimi, dünya piyasalarındaki daralma ve diğer jeopolitik 

gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisinde de durağanlık başlamış, ancak ülkedeki gayrimenkulün 

getirisinin ve faizlerin halen makul düzeyde olması en etken faktör olmak üzere 2016 ve 2017 

yıllarındaki satılan konut sayısı bir önceki yıla göre daha yüksek sayıda gerçekleşmiştir.  

 Yüksek satış oranlarına rağmen oluşan yüksek konut stoğu ile birlikte 2018 yılı başında 

gerçekleşen döviz haraketliliği Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektöründe daralmaya yol açmış 

ve fazilerin de artması ile birlikte 2018 beklentilerin çok altında başlamış ve yatayda seyretmiştir.  

 2019 yılı ve 2020 yılı ilk çeyreği de da 2018 yılı boyunca süren daralmanın devam ettiği bir 

dönem olarak geçmiştir. 2020 yılının 2 ve 3. çeyrekleri ise özellikle Haziran ve Temmuz aylarındaki 

kredi kampanyalarıyla gayrimenkul fiyatlarının daha yüksek bedellerle talep gördüğü ve hatta 

piyasada oluşan yüksek taleple gayrimenkullerin fiyatlarında artış yaşandığı bir dönem olmuştur.  

 Geçmiş dönem bize gayrimenkul sektöründe her dönemde ihtiyaca yönelik gayrimenkullerin 

“erişilebilir fiyatlı” olduğu sürece satılabilmekte mesajını vermektedir. Kısa bir projeksiyonda dış 

ya da doğal etkenlerin (Ortadoğu’da yaşanılan bölgesel savaş, global para politikaları, COVİD19 
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Pandemisi vs.) mevcut piyasa şartlarına etkisinin minimum düzeyde olacağı kabulüyle 

gayrimenkul piyasasında toparlanma olacağı düşünülebilir. Ancak 2018 ve 2019 yıllarında 

gayrimenkul fiyatlarında yaşanan düşüşlerle birlikte piyasada minimum seviyeye kadar gerileyen 

gayrimenkul fiyatlarının her ne kadar 2020 Haziran ve Temmuz aylarındaki düşük faizli kredilerle 

piyasa normallerine ulaştığı görülmüşse de 2020 yılının kalan döneminde ve 2021 yılı ilk 2 

çeyreğinde stabil kaldığı ve sonrasında ise döviz kurunda yaşanan artışların inşaat maliyetlerine 

yansıması ile birlikte gayrimenkul fiyatlarının bu sefer piyasa normallerinin üzerinde artış 

gösterdiği görülmüştür. Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında kısa sürede %60-70’lere varan 

artışlar yaşanmış ve piyasadaki gayrimenkuller erişebilir fiyatların üzerinde pazarlanmaya 

başlanmıştır.  

 Gayrimenkul fiyatlarındaki piyasa normallerinin üzerinde yaşanan bu artışlarla birlikte 2021 

kalan döneminde ve 2022 ilk çeyreğinde daha çok nakit parası olan yerli ve yabancı yatırımcıların 

gayrimenkül portföyü edinmeye çalışacağı bir dönem olacağı öngörülmektedir.  

 

6.2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL PİYASASI FIRSAT VE TEHDİTLER 
 
Tehditler: 

• FED’in parasal genişleme politikasını yavaşlatarak faiz artırım sürecine girmesi, bunun 

sonucu olarak da Türkiye piyasası üzerinde baskı yaratması, 

• Türkiye’nin mevcut durumu itibariyle jeopolitik risklere açık olması sebebiyle mevcut ve 

gelecekteki yatırımları yavaşlaması ve talebin azalması,  

• Son dönemde döviz kurundaki artışın faizler üzerindeki baskıyı artıyor olması. 

Fırsatlar: 

• Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının uluslararası standartlarda gelen taleplere cevap 

verecek düzeyde olması, 

• Son dönemde gayrimenkule olan yabancı ilgisinin artıyor olması, 

• Özellikle kentsel dönüşümün hızlanmasıyla daha modern yapıların inşa edilmesi, 

• Konut alımında devlet desteği gibi teşvik amacıyla alınan önlemler, 

• Genç bir nüfus yapısına sahip olmanın getirdiği doğal talebin devam etmesi., 
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6.3 BÖLGE ANALİZİ 
6.3.1 İSTANBUL İLİ 

İstanbul, 42° K, 29° D koordinatlarında 

yer alır. İstanbul Boğazı boyunca ve Haliç'i 

çevreleyecek şekilde Türkiye'nin 

kuzeybatısında kurulmuştur. İstanbul, batıda 

Avrupa yakası ve doğuda Asya yakası olmak 

üzere iki kıta üzerinde kurulu tek metropoldür.  

İstanbul'un yazları sıcak ve nemli; kışları 

soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Yıllık yağmur 

düşüşü 870mm’dir. Nem yüzünden, hava sıcak olduğundan daha sıcak; soğuk olduğundan daha 

soğuk hissedilebilir. Kış aylarındaki ortalama sıcaklık 7°C ile 9°C civarındadır. Kış aylarında bir iki 

hafta kar yağabilir. Haziran'dan Eylül'e kadar otalama sıcaklık 28°C’dir. 

Dünyanın en eski şehirlerinden olan İstanbul, 330 - 395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 

395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204 - 1261 arasında Latin 

İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik 

yapmıştır. 

İstanbul'un kuzey ve güneyi denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara 

Denizi vardır. Batısında Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Saray ilçeleri, 

doğusunda Kocaeli'nin Gebze, Körfez ve Kandıra ilçeleri bulunur. Boğaziçi'ndeki Fatih Sultan 

Mehmet, Boğaziçi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri şehrin iki yakasını birbirine bağlar. İstanbul, 

idari olarak 39 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçelerin 25'i Avrupa Yakası'nda, 14'ü ise Anadolu 

Yakası'ndadır. İstanbul'un ilçeleri üç ana bölgeye ayrılmaktadır. 

Yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un nüfusu 

son 25 yılda 4 katına çıkmıştır. İstanbul'da yaşayanların yaklaşık %65'i Avrupa yakasında; %35'si 

de Anadolu yakasında yaşar. İşsizlik sebebi ile birçok insan İstanbul'a göç etmiş, genelde şehir 

etrafında gecekondu mahalleleri oluşturmuştur. 

İstanbul kent ölçeğinde son yirmi yılda hızlı bir dönüşüm yaşamıştır. Kent merkezinde 

yaşayan üst gelir gurubu mensupları, Avrupa ve Amerika’daki dönüşüme benzer şekilde kent 

çeperinde bulunan doğayla iç içe düşük yoğunluklu konut alanlarına taşınmışlardır. 

 

 

 

 

6.3.2 KAĞITHANE İLÇESİ 
 

Kağıthane'nin merkezi konumu, gerek dönüşüm ve diğer emlak projeleri gerekse metro, 

Kağıthane ve Dolmabahçe tünelleri, 3. köprü, 3. havalimanı, üç katlı tüp geçit (Büyük İstanbul 

Tüneli) gibi ulaştırma alanında yaşanan gelişmeler sayesinde ön plana çıkmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hali%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metropol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkezk%C3%B6y%2C_Tekirda%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze%2C_Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Faz_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Yakas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Yakas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Yakas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fsizlik
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6%C3%A7
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Bugün ilçenin her mahallesinde çok sayıda konut ve ofis projesi hayata geçirilmektedir. 

Avrupa Yakası'nın gelişmiş bölgelerine halihazırda komşu olan Kağıthane, kuzeyde Cendere aksı-

Seyrantepe üzerinden Ayazağa-Maslak ile; doğuda Levent ve Şişli ile; batıda Eyüp ve güneyde 

Beyoğlu-Taksim ile entegre olmaktadır. 

Kağıthane'nin merkezinde Küçük Kemal Çocuk Sahnesi ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 

bünyesinde bulunan Şehir Tiyatroları Sadabad Sahnesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçe 

belediyesine ait kültür merkezleri de mevcuttur. 

İlçe nüfusunun büyük bir kısmını Anadolu'dan (daha çok Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu) İstanbul'a çalışmaya gelen insanlardan oluşmaktadır. İlçede hızlı bir 

yapılaşma görülmekle beraber, inşaata açık arazilerin sınır seviyesine yaklaşması nedeniyle 

1960'lardan 2000'li yıllara kadar gözlenen büyük nüfus artış hızı 2000'lerden beri gerilemektedir. 

M7 Kabataş-Mahmutbey metrosu ilçenin güneyinde, Merkez mahallesinden Kağıthane 

Deresi üzerinden geçmektedir. Bu hattın Çağlayan, Kağıthane ve Nurtepe istasyonları ilçe sınırları 

içindedir. İleriki yıllarda yapılması planlanan Büyük İstanbul Tüneli (üç katlı tüp 

geçit), Ümraniye Çamlık'tan gelerek Avrupa yakasında Kağıthane Hasdal Kavşağı'na 

bağlanacaktır. 

İstinye-İTÜ-Ayazağa-Kağıthane ile M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metroları, ayrıca 

yeniden canlandırılacak olan Haliç-Karadeniz sahra (Dekovil) hattı yine ilçenin merkez 

mahallesinde cendere hattından geçmektedir. Proje aşamasındaki M34 (Hızray) Hattı için 

ilçenin Merkez mahallesinde bir istasyon yapılması planlanarak M11 ve M7 hattına entegrasyon 

sağlanması planlanmaktadır. 

Seyrantepe Mahallesinde M2'nin deposu ve şube hattı için Seyrantepe 

istasyonu bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda şube hattı Hamidiye Mahallesi'nden istasyon olacak 

şekilde geçip Alibeyköy Cep Otogarı'na uzatılması planlanmaktadır. 

 

6.4 GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN ÖZET FAKTÖRLER 
Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumu, 

• Ulaşım imkânlarının kolaylığı, 

• Tamamlanmış altyapı,  

• Caddeye yakın konumu, 

• Bölgenin ofis kullanımına yönelik gelişmiş olması, 

• İmar durumu. 

Olumsuz etkenler: 

• Parsel üzerindeki yapının ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilmiş olması, 

• Yol kotu altında konumlu olması sebebiyle reklam kabiliyeti bulunmaması, 

• Hisseli mülkiyete konu olması, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/M7_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez,_K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane_Deresi
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane_Deresi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a%C4%9Flayan_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nurtepe_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_%C4%B0stanbul_T%C3%BCneli
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_%C4%B0stanbul_T%C3%BCneli
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_%C4%B0stanbul_T%C3%BCneli
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cmraniye
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87aml%C4%B1k,_%C3%9Cmraniye
https://tr.wikipedia.org/wiki/M11_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hali%C3%A7-Karadeniz_sahra_hatt%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez,_K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez,_K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane
http://www.metro.istanbul/media/76170/raylisistemler-vizyon.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1zray_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez,_K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane
https://tr.wikipedia.org/wiki/M11_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/M7_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Seyrantepe,_K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane
https://tr.wikipedia.org/wiki/Seyrantepe_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Seyrantepe_(%C4%B0stanbul_metrosu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamidiye,_K%C3%A2%C4%9F%C4%B1thane
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alibeyk%C3%B6y_Cep_Otogar%C4%B1_(%C4%B0stanbul_tramvay%C4%B1)
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• Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk. 

 

6.5 EMSALLER VE PİYASA ARAŞTIRMASI 
 

Piyasa araştırması yapılırken Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin yayınladığı Uluslararası 

Değerleme Standartları hükümleri esas alınmak suretiyle konu taşınmazla aynı veya 

karşılaştırılabilir(benzer) varlıklar seçilmiştir.  

Rapor konusu gayrimenkule emsal teşkil edebilecek aynı bölgede yer alan ve benzer nitelikteki 

gayrimenkullerin verileri aşağıda sıralanmıştır. 

Arsa Emsalleri  

1. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede sokak içerisinde yer alan 230  m² yüzölçümüne sahip 

Konut  lejantlı arsa 4.000.000,-TL (17.391,-TL/ m²) bedelle satılıktır. Rapor konusu taşınmaza göre 

sokak arasında konumlu olması sebebiyle dezavantajlı durumdadır. İlgilisnin beyanına göre parsel 

içerisinde müstakil ev bulunmaktadır. (Emlakçı / 0 532 410 69 57)  

2. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede sokak içerisinde yer alan 145  m² yüzölçümüne sahip 

Konut  lejantlı arsa 2.550.000,-TL (17.586,-TL/ m²) bedelle satılıktır. Rapor konusu taşınmaza göre 

sokak arasında konumlu olması sebebiyle dezavantajlı durumdadır.   (Emlakçı / 0 532 708 51 07)  

3. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede sokak içerisinde yer alan 156 m² yüzölçümüne sahip 

Konut  lejantlı arsa 2.300.000,-TL (14.744,-TL/ m²) bedelle satılıktır. Rapor konusu taşınmaza göre 

sokak arasında konumlu olması sebebiyle dezavantajlı durumdadır.   (Emlakçı / 0 534 711 58 09)  

4. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede sokak içerisinde yer alan 251 m² yüzölçümüne sahip 

Konut  lejantlı arsa 6.650.000,-TL (26.494 ,-TL/ m²) bedelle satılıktır. Rapor konusu taşınmaza göre 

sokak arasında konumlu olması sebebiyle dezavantajlı durumdadır.   (Emlakçı / 0 532 236 20 81)  

5. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede sokak içerisinde yer alan 3080 m² yüzölçümüne sahip 

Konut  lejantlı arsa 35.000.000,-TL (11.364,-TL/ m²) bedelle satılıktır. Rapor konusu taşınmaza göre 

sokak arasında konumlu olması sebebiyle dezavantajlı durumdadır.   (Emlakçı / 0 532 517 25 17)  

İşyeri  Emsalleri; 

6. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede  bölgede yer alan 30 yaşıındaki biannın bodrum katta 

konumlu 100 m² kullanım alanlı olarak beyan edilen depo 535.000,-TL (5.350,-TL/m²) bedelle 

satılıktır. (Emlakçı / 0 552 721 01 61)  

7. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede  bölgede yer alan 10 yaşıındaki biannın bodrum katta 

konumlu 208 m² kullanım alanlı olarak beyan edilen depo 800.000,-TL (3.846,-TL/m²) bedelle 

satılıktır. (Emlakçı / 0 539 704 36 78)  

8. Değerleme konusu taşınmazla ile aynı bölgede yer alan eski yapı bünyesinde yer alan binanın 

bodrum katlarında konumlu brüt 130 m², kullanım alanlı olarak beyan edilen dükkan 549.000,-TL 

(4.223,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 532 426 43 83)  
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9. Değerleme konusu taşınmazla ile aynı bölgede yer alan eski yapı bünyesinde yer alan binanın 

bodrum katında konumlu brüt 100 m², kullanım alanlı olarak beyan edilen depolu dükkan 465.000,-

TL(4.650,-TL/m²)  bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 537 787 00 21)  

 
 

7. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 
 

7.1 GAYRİMENKULÜN DEĞERLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE 
NEDENLERİ 

 
Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; Pazar yaklaşımı, Gelir yaklaşımı ve Maliyet 

yaklaşımı kullanılır.  

Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine 

göre değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle 

desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) 

varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. 

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari 

değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık 

tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine 

dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda 

yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler 

söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, 



 21 
2021/4308 

kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme 

yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin 

hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının 

düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde pazar yaklaşımı 

kullanılmıştır. 

 
 
8. BÖLÜM GAYRİMENKULÜN PAZAR DEĞERİNİN TESPİTİ 
 

8.1 PAZAR YAKLAŞIMI İLE PAZAR DEĞERİ HESABI ve ANALİZİ 
 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) 

varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. 

(UDS 2017) 

Yukarıdaki tanımdam hareketle bu yöntemde, yakın dönemde pazara çıkarılmış ve satılmış 

benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat 

ayarlaması yapıldıktan sonra konu gayrimenkul/gayrimenkulleriçin m² birim değeri belirlenmiştir. 

Bulunan emsaller, konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi kriterler dahilinde 

karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile 

görüşülmüş; ayrıca ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır. 

Gayrimenkulünpazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip 

oldukları olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre karşılaştırılması ve uyumlaştırılması yoluna 

gidilmiştir. Bu kapsamda emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, imar durumu, 

yapılaşma hakkı, fiziksel özellik gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Değerlendirme 

kriterleri ise çok kötü, kötü, kötü-orta, orta, iyi-orta, iyi ve çok iyi olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki 

tabloda bu kriterlerin puanlama aralıkları sunulmuş olup ayrıca büyüklük bazındaki 

değerlendirmeler de aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Puan aralıkları mesleki deneyim ve 

şirketimizdeki diğer verilerden elde edilmiştir.   

 

  Oran Aralığı 
Çok Kötü Çok Büyük % 20 üzeri 

Kötü Büyük % 11 - % 20 
Orta Kötü Orta Büyük % 1 - % 10 

Benzer Benzer % 0 
Orta İyi Orta Küçük - % 10 – (-% 1) 

İyi Küçük - % 20 – (-% 11) 
Çok İyi Çok Küçük -  % 20 üzeri 

  

Emsallerin konu taşınmazların yer aldığı arsaya göre analizi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Emsal No 1 2 3 4 5 
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Yüzölçümü (m²) 230 145 156 251 3.080 
İstenen Fiyat (TL) 4.000.000 2.550.000 2.300.000 6.650.000 35.000.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 3.800.000 2.422.500 2.185.000 6.317.500 33.250.000 
Birim Değer (TL/m²) 16.522 16.707 14.006 25.169 10.795 
Konum Düzeltmesi (%) -5% -5% -5% 10% -20% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) -5% -5% -5% 15% -9% 
İmar Düzeltmesi (%) 0% 0% -10% 15% -10% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) -10% -10% -20% 40% -39% 
Düzeltilmiş Birim Değer 
(TL/m²) 18.360 18.565 17.510 17.980 17.695 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 18.000 
 

 
Rapora konu parsel ile bölgede yer alan benzer özelliklerde, daha az yapılaşma şartlarına 

sahip, veya daha iyi yapılaşma şartlarına sahip arsa emsalleri araştırılmıştır. Emsallerin pazarlık 

payları ve şerefiyeleri dikkate alınarak düzeltilmiş birim değeri olarak arsa birim m² değeri 

18.000,-TL/m² hesaplanmıştır.  

 

8.1.1 ULAŞILAN SONUÇ 
Yapılan piyasa araştırmaları, değerleme süreci ve emsal analizinden hareketle belirtilen 

özellikler gözönünde bulundurularak konu taşınmaz için takdir edilen arsa m2 birim değeri, toplam 

değeri ve Torunlar GYO hissesine tekabül eden hisse değeri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

ADA / 
PARSEL 

NO 

YÜZÖLÇÜMÜ 
(m²) 

KİLER HOLDİNG A.Ş. 
‘NİN HİSSESİNE 
TEKEBÜL EDEN 

YÜZÖLÇÜMÜ (m²) 

m2 BİRİM 
DEĞERİ 

(TL) 

PARSELİN 
YUVARLATILMIŞ 

DEĞERİ (TL) 

KİLER HOLDİNG A.Ş. 
‘NİN HİSSESİNE 

TEKEBÜL EDEN KISMIN 
YUVARLATILMIŞ 

DEĞERİ (TL) 

10301 / 8 206 23 18.000 3.710.000 415.000 

 

8.2 GELİR YAKLAŞIMI İLE PAZAR DEĞERİ HESABI VE ANALİZİ 
Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından 

yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak 

tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır. Bunlar İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda 

yer verilen kavramlar tüm gelir yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) Yöntemi İNA yönteminde, tahmini nakit akışları değerleme 

tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın bugünkü değeriyle sonuçlanmaktadır. Uzun ömürlü 

veya sonsuz ömürlü varlıklarla ilgili bazı durumlarda, İNA, varlığın kesin tahmin süresinin 
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sonundaki değeri temsil eden devam eden değeri içerebilir. Diğer durumlarda, varlığın değeri kesin 

tahmin süresi bulunmayan bir devam eden değer tek başına kullanılarak hesaplanabilir. Bu bazen 

gelir kapitalizasyonu yöntemi olarak nitelendirilir. (UDS 2017) 

Gelir indirgeme yöntemi ile arsanın toplam değerine ulaşmak için, arsa maliyetinin, arazi 

üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projedeki geliştirme maliyetinin İndirgenmiş Nakit Akımları 

yöntemiyle (İNA) hesaplanan bugünkü finansal değeri ile, satış hasılatının yine İNA yöntemiyle 

hesaplanan bugünkü finansal değerleri arasındaki farka eşit olacağı varsayılmıştır.  

Projeksiyonlardan elde edilen nakit akımları ekonominin, sektörün ve taşınmazın risk 

seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenerek taşınmazın değeri bulunur. 

 Ancak taşınmaza arsa hisse değeri takdir edilmesi sebebiyle değerlemede gelir 

yöntemi kullanılmamıştır.  

 
8.3 MALİYET HESABI YÖNTEMİ İLE ULAŞILAN SONUÇ PAZAR DEĞERİ 

HESABI VE ANALİZİ 
 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler 

söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, 

kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme 

yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği 

yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin 

hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının 

düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Özetle rapor konusu taşınmaza arsa payı değeri takdir edilmesi sebebiyle bu yöntemin 

kullanılmamıştır. 

 

8.4 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uluslararası Değerleme Standartları’nda yer alan mülkün değerlemesinde genellikle Pazar 

yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımları ve bu yaklaşımlarla bağlantılı metotlar uygulanır. 

Değerleme Uzmanı bu yaklaşımlardan iki veya daha fazlasını ve onlara bağlı metotları kullanarak 

elde ettiği göstergeleri birbiriyle mutabık kılar. Her üç yaklaşım da ortada benzer veya uygun mal, 

eşya veya hizmet varken, içlerinde fiyatı en düşük olanın en çok talep topladığı ve en yaygın 

şekilde dağıtıldığını savunan ikame ilkesine dayanır.” ifadesine istinaden en düşük değerin tespiti 

emsal karşılaştırma yöntemi ile yapılmıştır.  

Gelir indirgeme yöntemi gelecekteki tahmini gelir kazançlarının günümüzdeki değerini bulma 

işlemidir. Bu yöntemde kullanılan geleceğe yönelik tahmin ve projeksiyonlar, güncel piyasa 

şartları, beklenen kısa vadeli arz ve talep faktörleri ve sürekli istikrarlı bir ekonomiye dayalıdır. 

Ayrıca gelir indirgeme ile bulunan değer içerisinde geliştirici karı da yer almaktadır.   

Ekonominin çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olumlu ya da olumsuz faktörlere bağlı olarak 

değişkenlik arz edebilecek olması ve gayrimenkul rayiçlerinin ise her dönemde kendi içinde daha 
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tutarlı bir denge taşıdığından hareketle nihai değer olarak pazar yaklaşımı ile bulunan değerin 

alınması uygun görülmüştür.  

Buna göre rapor konusu 10301 ada 8 parseldeki Kiler Holding A.Ş. hissesinin değeri            

415.000,-TL olarak belirlenmiştir.  

 
8.4.1 BOŞ ARAZİ VE GELİŞTİRİLMİŞ PROJE DEĞERİ ANALİZİ VE KULLANILAN VERİ VE 

VARSAYIMLAR 

Pazar yaklaşımı ile Kiler Holding A.Ş. hissesine düşen arsa alanının değeri ise 415.000,-TL 

olarak hesaplanmıştır. 

 
8.4.2 ASGARİ BİLGİLERDEN RAPORDA VERİLMEYENLERİN NEDEN VERİLMEDİKLERİNİN 

GEREKÇELERİ 
 

Asgari bilgilerden verilmeyen yoktur.   

 
8.4.3 MÜŞTEREK VEYA BÖLÜNMÜŞ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALİZİ 
 

Rapor konusu parselin fiziki olarak bölünmüş ya da müşterek kısımları bulunmamaktadır. 

Konu parsel hisseli olup arsa değerinde yalnızca Kiler Holding A.Ş. mülkiyetindeki hisse dikkate 

alınmıştır. Hisse değeri fiyatlandırma bölümünde verilmiştir.   

 

9. BÖLÜM DEĞERLEME KONUSU GAYRIMENKULİÇİN SON ÜÇ YILDA 
HAZIRLANMIŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARI 

 
Raporda yer alan değerleme konusu gayrimenkul için, şirketimiz tarafından son üç yıl 

içerisinde SPK mevzuatı kapsamında hazırlanmış değerkleme raporu bulunmamaktadır.  

10. BÖLÜM NİHAİ DEĞER TAKDİRİ VESONUÇ 
 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen parseldeki Kiler Holding A.Ş. hissesinin yerinde yapılan 

incelemesinde parselin konumuna, yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumuna fiziksel özelliklerine 

ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle takdir edilen 

değer aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

PARSELDEKİ KİLER HOLDİNG A.Ş. HİSSESİNİN DEĞERİ İÇİN TAKDİR EDİLEN 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ) 415.000,-TL 

TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL) 489.700,-TL 
 

Bulunduğu bölge, konumu, imar durumu, ulaşımı ve kullanım olanakları göz önünde 

bulundurularak, değerleme konusu taşınmazın “SATILABİLİR” nitelikte olduğu kanaatindeyiz. 

İş bu rapor e-imzalı dokuman ve 2 (iki) orijinal suret olarak hazırlanmıştır.  

KDV oranı tüm gayrimenkuller için %18 kabul edilmiştir.  
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Bu rapor Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından yayınlanan Uluslararası Değerleme 

Standartları (2017) kapsamında ve Sermaye Piyasası Hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 31 Aralık 2021 

(Ekspertiz tarihi: 28 Aralık 2021) 

 

 Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 

e-imzalıdır. 
 
 

Abdulkadir ÜSTÜNER 
Değerleme Uzmanı  
(Lisans No: 405698) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŞ GÖRÜNÜMLER 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

SERMAYE : 1.000.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği üzerine rapor içeriğinde adresi belirtilen gayrimenkullerin değerleme çalışması yapılmış 

olup yine müşteri isteği üzerinde eksprtiz işlemi dışarıdan yapılmıştır. Başkaca herhangi bir kısıt 

bulunmamaktadır. 

3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

 Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Resmi dairelerde gayrimenkulün araştırmasına yönelik olarak yapılan temaslarda bazı bilgiler belgeye 

dayalı olmaksızın elde edilebilmektedir. Bu bilgiler yetkililerin beyanlarına dayalı olduğu ve yazılı bir 

dokümanla desteklenmediği için ilgili resmi kuruluşun sonraki beyanlarında farklılıklar söz konusu olabilir.  

h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/
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gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri 

kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya 

sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş 

bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme 

tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya 

uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil 

sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir 

alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun 

kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar 

gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın 

gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında 

yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 

ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 



 

 

   5 

2021/0881 
 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel 

bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her 

biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi 

için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları 

altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda 

mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

- Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

5. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 

5.1. Tapu Kayıtları 

TAŞINMAZ KİMLİK NO : 17160593 
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SAHİBİ  : Bkz. Tablo 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Kağıthane 

MAHALLESİ  : Gürsel Mahallesi 

PAFTA NO  : 246DYID 

ADA NO  : 10301   

PARSEL NO  : 8 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : Arsa 1 

ARSA ALANI  : 206 m²   

ARSA PAYI  : Bkz. Tablo 

CİLT NO  : 31  

SAHİFE NO  : 2999 

YEVMİYE NO : Bkz. Tablo 

TAPU TARİHİ : Bkz. Tablo 

Malik Adı Hisse Payı Tapu Tarihi Yevmiye No 
CUMALİ ADATEPE 137 / 1236 06.02.2003 518 
BAYRAM ÖZÇELİK 137 / 1236 06.02.2003 518 
ENDAM KEPCELİ 137 / 1236 06.02.2003 518 
AYHAN ULUYURT 137 / 1236 06.02.2003 518 
GÜLDANE KAYAR 19 / 1236 24.11.2005 8414 
ERKAN SÜTÇÜ 19 / 1236 24.11.2005 8414 
İBRAHİM KAYAR 25 / 1236 24.11.2005 8414 
GÜLŞEN SÜTÇÜ 19 / 1236 15.03.2006 1741 
ŞEHRİBAN BAŞPINAR 137 / 618 07.07.2008 10003 
NEBİYE POLAT 137 / 1236 08.03.2013 4377 
GÜLİZAR KATIKÇI 19 / 412 08.04.2015 7061 
KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2 23 / 206 25.06.2015 12802 

 
5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi’nden 16.03.2021 tarih ve saat 09:04 itibariyle temin edilen 

Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesine göre ana taşınmaz üzerinde aşağıdaki şerhin bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

Şerhler Bölümü:  

Maliklerden Gülşen Sütçü’nün 19/1236 hissesi üzerinde; 

• İcrai Haciz : GAZİOSMANPAŞA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 23/12/2009 tarih 2009/5302 sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile. Borç : 0 TL . (Alacaklı : - ) (12.01.2010 Tarih 383 Yevmiye) 

 
1 30.04.2020 tarihinde alınmış olan TAKBİS kaydından aynen alınmıştır.  
2 Değerlemeye konu deponun Kiler Holding A.Ş.’nin arsadaki 23/206 (23 m²) hissesine tekabül ettiği beyan edilmiştir.  
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Maliklerden Nebiye Polat’ın 137/1236 hissesi üzerinde; 

• Kamu Haczi : KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ nin 18/08/2020 

tarih E-11395678-320.23-9041/2457005 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 25000 TL (Alacaklı : 

0 ) (18.08.2020 Tarih 16187 Yevmiye) 

 

5.3. Proje, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi Bilgileri 

Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü dijital arşivinde yapılan incelemelerde 77,68 m² alana sahip 1 adet 

dükkân, 191,64 m² alana sahip 2 adet daire, 117,68 m² alana sahip ortak alan hacimlerinden oluşan toplam 387 

m² alanlı bina için düzenlenmiş 16.10.1998 tarih ve 2/137 numaralı yeni yapı ruhsatı incelenmiştir. Ruhsat eki 

mimari projeye göre bina; bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Bodrum, zemin kat ve normal 

katların her biri 90 m²’dir.  

Ancak parsel üzerindeki toplam 608 m² alana sahip yapının ruhsata aykırı inşa edilmesi sebebiyle 

26.01.2000 tarih ve 4885 numaralı yapı tatil tutanağı düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların giderilmemesi 

sebebiyle 10.08.2000 tarih ve 1582 numaralı Encümen Kararı ile yıkım ve para cezası verildiği tespit edilmiştir.  

Talebinin ve bilginiz doğrultusunda dışarıdan ekspertiz işlemi gerçekleştirildiğinden, taşınmazın içine 

girilememiş olup, projesine uygunluğu ve iç mekan özellikleri tespit edilememiştir. Ancak yapı hakkındaki 

kararlar göz önünde bulundurularak yasal durum değerinin takdirinde parseldeki hisse dikkate alınmış, bilgi 

amaçlı mevcut durum değerinin takdirinde ise tarafınızca iletilen bilgiler esas alınmıştır.  

 
5.4. İmar Durumu 

Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazın yer aldığı parselin 1/5000 ölçekli, 24.07.2020 tasdik tarihli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda “Ticaret Alanı(T2)” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, 

Emsal   = 1,50 

Hmaks  = 3 Kat  

şeklinde olduğu öğrenilmiştir.  

Ayrıca adada yer alan tüm parselin birleşek yeni bir inşaat yapmaları halinde emsal hakkının ‘Emsal: 2,00’, 

‘Hmax: 8 Kat olacağı ve parsel altından 3 katlı tünel geçiyor olması sebebiyle ilgili kurumlardan görüş alınması 

gerektiği şifahen öğrenilmiştir. 
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6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkullerin Yeri ve Konumu  

Değerleme konusu taşınmaz, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, Namzet Sokak üzerinde ve 

10301 ada, 8 nolu parsele yer alan  13 kapı nolu bina bünyesindeki arsadaki Kiler Holding A.Ş.’nin 23/206 

hissesine tekabül ettiği beyan edilen depodur. Taşınmazın yakın çevresinde İstanbul kent bütünü için önem 

taşıyan ticaret, sağlık ve sosyal tesislerinin yanı sıra orta - üst gelir grupları tarafından konut olarak kullanılan 

ayrık nizamda inşa edilmiş 5-6 katlı yapılar ile konut nitelikli blokların oluşturdu, ayrık nizamda inşa edilmiş 8-

10 katlı binalardan oluşan siteler bulunmaktadır. Bölgede altyapı hizmetleri tamamlanmıştır.  

Taşınmaza, İstanbul Çevreyolu yolunda kuzey istikametinde ilerlerken, Okmeydanı Sapağı’ndan girildikten 

sonra Şişli tabelasını takip ederek girilen Darülaceze Caddesi’nde yaklaşık 1,2 km ilerledikten sonra Cevdet 

Şamikoğlu İlköğretim Okulu geçildikten sonra sağa devam eden Namzet Sokak takip edilerek değerleme konusu 

taşınmaza ulaşılır. 

Taşınmaz yaklaşık olarak; Cevdet Şamikoğlu İlköğretim Okulu’na 100 m, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne 220 m, İstanbul Çevreyolu bağlantısına 300 m, Piyalepaşa Bulvarı’na 400 m, Perpa Ticaret 

Merkezi’ne 500 m, mesafede yer almaktadır. 
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6.2. Gayrimenkulün Teknik ve Yapısal İnşaat Özellikleri 

YAPI TARZI : Betonarme 

İNŞAAT NİZAMI : Bitişik 

DIŞ CEPHE : Dış Cephe Boyalı 

YAPININ YAŞI : ~ 21  

KAT ADEDİ : 4 (Bodrum + Zemin + 2 Normal) 

TOPLAM ALANI : Yasal: 387 m²  
Mevcut: Bilinmiyor 

ELEKTRİK : Şebeke 

JENERATÖR : Yok 

ISITMA SİSTEMİ : Var 

SOĞUTMA SİSTEMİ : Yok 

ASANSÖR : Yok 

SU-KANALİZASYON : Şebeke 

HİDROFOR : Yok 

TELEFON TESİSATI : Mevcut 

YANGIN SİSTEMİ : Yok 

YANGIN MERDİVENİ : Yok 

OTOPARK : Yok 

SATILABİLİRLİK : Taşınmaz “Satışı Güç” özelliğine sahiptir. 3 
 

6.3. Açıklamalar 

• Rapora konu taşınmazın yer aldığı bina 206 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 10301 ada, 8 nolu 

parsel üzerinde, bitişik nizamda ve betonarme tarzda inşa edilmiştir. 

• Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü dijital arşivinde incelenen 16.10.1998 tarih ve 2/137 sayılı 

ruhsata ek projesine göre bina bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 4 kattan 

oluşmaktadır.  

• Bina girişi Namzet Sokak üzerinden ve zemin kattan sağlanmaktadır. 

• Binanın dış cephesi dış cephe boyalıdır. 

• Projesine göre bodrum, zemin ve normal katların her biri brüt 90 m² kullanım alanlı olup, bodrum 

katta brüt 82 m² kullanım alanlı binaya ait depo alanı ve 8 m² alanlı kat holü; zemin katta 13 m² 

alanlı bina girişi ve brüt 77 m² kullanım alanlı  1 adet dükkan; normal katların her birinde 8’er m² 

alanlı kat holü ve brüt 82 m² kullanım alanlı, antre, hol, salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, WC ve 1 

 
3 Taşınmazın yer aldığı bina ruhsat ve eklerine aykırı inşa edildiğinden ve yanı sıra binada kat irtifakı kurulmadığından 

taşınmazın satış kabiliyeti “Satışı Güç” olarak nitelendirilmiştir. 
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adet balkon hacminden oluşan ikişer daire olmak üzere bina toplam 360 m² kullanım alanlı olacak 

şekilde tasarlanmıştır.  

• Müşteri talebi ve bilgisi doğrultusunda taşınmazın içerisine girilmemiş olup tespitler dışarıdan 

yapılan incelemeler ve ilgili kişinin beyanları ve tarafımıza verilen eski tespitleri içeren değerleme 

raporundan hareketle yapılmıştır.   

• Rapora konu hisseye ait olduğu beyan edilen depo 1. bodrum katta yer almaktadır. Bu bölüm            

90 m² alana ve 2,8 metre tavan yüksekliğine sahiptir. Depo girişi yol kotu seviyesi altında kalan 

demir doğrama giriş kapısı vasıtasıyla yapılmaktadır. Mülkün arka bitişik parseldeki Carrefour 

Market deposuna direkt giriş imkânı bulunmaktadır.  

• Taşınmazın içine girilememiş olup, projesine uygunluğu ve iç mekan özellikleri tespit edilememiştir. 

• Dışarıdan yapılan incelemelerde binanın kısmen bakımlı olduğu gözlemlenmiştir.  

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazların değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumu, 

• Ulaşım imkânlarının kolaylığı, 

• Tamamlanmış altyapı,  

• Caddeye yakın konumu, 

• Bölgenin ofis kullanımına yönelik gelişmiş olması, 

• İmar durumu. 

Olumsuz etkenler: 

• Parsel üzerindeki yapının ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilmiş olması, 

• Yol kotu altında konumlu olması sebebiyle reklam kabiliyeti bulunmaması, 

• Hisseli mülkiyete konu olması, 

• Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk. 

 

8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazlara birebir emsal teşkil edebilecek nitelikte satılık ya da 

kiralık gayrimenkul bulunamamış olup bölge genelinde yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur. 

Arsa Emsalleri; 

1. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede sokak içerisinde yer alan 96 m² yüzölçümüne sahip 

Ticaret lejantlı arsa 1.350.000,-TL (14.063,-TL/ m²) bedelle satılıktır. Rapor konusu taşınmaza göre 
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sokak arasında konumlu olması sebebiyle dezavantajlı durumdadır. İlgilisnin beyanına göre parsel 

içerisinde müstakil ev bulunmaktadır. (Emlakçı / 0 551 211 60 50)  

2. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölge Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan 196 m² 

yüzölçümüne sahip olduğu beyan edilen Konut İmarlı olduğu beyan edilen arsa 1.950.000,-TL 

(9.449,-TL/m²)  bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 532 542 17 77) 

3. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölge Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan 81 m² yüzölçümüne 

sahip olduğu beyan edilen Konut İmarlı olduğu beyan edilen arsa 520.000,-TL (6.420,-TL/m²)  

bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 551 246 51 20) 

4. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede sokak içerisinde yer alan 143 m² yüzölçümüne sahip 

Konut lejantlı arsa 1.395.000,-TL (9.775,-TL/ m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 532 572 13 16)  

5. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede sokak içerisinde yer alan 151 m² yüzölçümüne sahip 

Konut lejantlı arsa 1.450.000,-TL (9.603,-TL/ m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 537 700 19 10)  

İş Yeri  Emsalleri; 

6. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan 25 yaşıındaki 

biannın bodrum katta konumlu 105 m² kullanım alanlı olarak beyan edilen depo 730.000,-TL 

(6.952,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 531 856 06 06)  

7. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan 20 yaşıındaki 

biannın bodrum katta konumlu 110 m² kullanım alanlı olarak beyan edilen depo 460.000,-TL 

(4.182,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 543 529 60 33)  

8. Değerleme konusu taşınmazla ile aynı bölgede yer alan eski yapı bünyesinde yer alan binanın zemin 

ve bodrum katlarında konumlu brüt 65 m², kullanım alanlı olarak beyan edilen depolu dükkan 

549.000,-TL (8.446,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 537 711 71 69)  

9. Değerleme konusu taşınmazla ile aynı bölgede yer alan eski yapı bünyesinde yer alan binanın 

bodrum katında konumlu brüt 100 m², kullanım alanlı olarak beyan edilen depolu dükkan 455.000,-

TL(4.555,-TL/m²)  bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 537 711 71 69)  

 
9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  
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Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, 

nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen 

tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde Pazar Yaklaşımı kullanılmıştır. 

 
9.2. Taşınmazın Pazar ve Hisse Değerlerinin Tespiti 

Taşınmazın mevcut piyasa koşullarındaki pazar değerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, mimari ve inşai 

kalite gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi için 

bölgede faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden faydalanılarak 

taşınmazın m² birim değeri takdir edilmiştir.  

 

Emsallerin konu taşınmazların yer aldığı arsaya göre analizi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Emsal No 1 2 3 4 5 
Yüzölçümü (m²) 96 196 81 143 151 
İstenen Fiyat (TL) 1.350.000 1.950.000 520.000 1.395.000 1.450.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 1.282.500 1.852.500 494.000 1.325.250 1.377.500 
Birim Değer (TL/m²) 13.359 9.452 6.099 9.267 9.123 
Konum Düzeltmesi (%) 10% -5% -15% -5% -5% 
Kullanım Alanı Düzeltmesi (%) 25% 10% -10% -10% -10% 
İmar Düzeltmesi (%) 10% -5% -10% 10% 10% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) 45% 0% -35% -5% -5% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 9.215 9.450 9.385 9.755 9.605 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 9.480 
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Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle rapor konusu taşınmazın 

konumu, yüzölçümü büyüklüğü, imar durumu ve fiziksel özellikleri dikkate alınmak suretiyle günümüz 

ekonomik koşulları itibariyle m² birim değeri için 9.480,-TL/m² birim değer takdir edilmiş ve taşınmazın değeri; 

9.480,-TL/m² x 206 m²   1.960.000,-TL 

Parseldeki Kiler Holding A.Ş.’nin 23/206 hissesinin değeri ise; 

9.480,-TL/m² x 206 m² x 23/206   220.000,-TL olarak hesap ve takdir edilmiştir. 

 
9.3. Uzman Görüşü: 

Parseldeki Kiler Holding A.Ş.’nin 23/206 hissesine tekabül ettiği beyan edilen deponun değerleme 

çalışmasında yer aldığı binanın ruhsata aykırı inşa edilmiş olması, kat irtifakı kurulmamış olması, encümen 

kararlarının mevcudiyeti dikkate alınarak taşınmaza sadece arsa payı değeri takdir edilmiştir. Yanı sıra arsa 

değerinin takdirinde sadece emsal karşılaştırma yöntemi kullanılabilmiştir.  

Kullanılması mümkün olan yönteme göre taşınmazın tüm hisseler dahil değeri 1.960.000,-TL , parseldeki 

Kiler Holding A.Ş.’ne ait hissenin değeri ise 220.000,-TL olarak hesaplanmıştır.  
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen parseldeki Kiler Holding A.Ş. hissesinin yerinde yapılan incelemesinde 

konumuna, yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumuna, fiziksel özelliklerine ve bölgedeki benzer taşınmazlar 

üzerinde yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle değeri için, 

 220.000,-TL (İkiyüzyirmibin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. 

 (220.000,-TL ÷ 8,9702 TL/Euro (*)     24.526,-Euro) 

 (220.000,-TL ÷ 7,5186 TL/USD (*)     29.260,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 8,9702 TL; 1,- USD = 7,5186 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 
Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla / taşınmazlarla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı 

kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine e-imzalı dokuman ve iki (2) orijinal olarak 

düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 16 Mart 2021 

  (Ekspertiz tarihi: 15 Mart 2021) 

 

 

 
 
 
 

 

Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 
 

 

e-imzalıdır. 

 

e-imzalıdır. 

 

e-imzalıdır. 

 
Abdulkadir ÜSTÜNER 
Değerleme Uzmanı 
(Lisans No: 405698) 

Halil Sertaç GÜNDOĞDU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401865) 

M. Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı  

(Lisans No:401651) 
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1. ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 
 
ŞİRKET ÜNVANI : INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

ŞİRKETİN ADRESİ : İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 61 K:2 D:4 
  34180 Bahçelievler / İSTANBUL 

TELEFON NO : 0 212 505 35 76 - 77 

FAKS NO : 0 212 505 35 78 

E-POSTA : bilgi@investgd.com.tr  

WEB : www.investgd.com.tr  

KURULUŞ (TESCİL) TARİHİ : 04.10.2011 

TİCARET SİCİL NO : 792227 

KURULUŞ SERMAYESİ : 275.000,-TL 

SPK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 16.02.2012 

BDDK LİSTEYE ALINMA TARİHİ : 07.03.2013 
 
2. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE VARSA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

 
Müşteri isteği üzerine rapor içeriğinde adresi belirtilen gayrimenkullerin değerleme çalışması yapılmış 

olup yine müşteri isteği üzerinde eksprtiz işlemi dışarıdan yapılmıştır. Başkaca herhangi bir kısıt 

bulunmamaktadır. 

3. UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOŞULLAR 

 Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. 

a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, 

tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur.  

b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir 

ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. 

c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan 

bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı 

değildir.  

d. Şirketimiz değerlemeyi ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. 

e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin 

ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları 

etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. 

f. Raporda aksi beyan edilmedikçe mülk üzerinde yer alan ipotek, haciz, hak ve kısıtlayıcı şerhler, 

değerlemede dikkate alınmamıştır. 

g. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

mailto:bilgi@investgd.com.tr
http://www.investgd.com.tr/
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h. Mülkün takdir edilen değerde değişikliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) 

veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel 

gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık 

kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların 

tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 

4. DEĞER TANIMI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine adresi belirtilen Gayrimenkulün bugünkü pazar değerinin tespitine 

yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve 

istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, 

muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini 

tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:  

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat 

anlamına gelmektedir. Pazar değeri, değerleme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak 

makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır. Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek 

en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla 

ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri 

kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya 

sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

(b) ”El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş 

bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme 

tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değerin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü 

olmasını gerektirir. Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya 

uygun olmayabilir. Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil 

sadece değerleme tarihi itibarıyla yansıtır;  

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir 

alıcı anlamına gelmektedir. Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir. Bu alıcı, var olduğunun 

kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut pazar 

gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır. Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın 

gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir. Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında 

yer almaktadır.  

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar 

tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir. İstekli satıcı, fiyat her 
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ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde 

edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir. Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, 

yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol 

açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel 

bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir. Pazar değeri işlemlerinin, her 

biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde 

pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması 

anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en 

uygun yöntem olduğu kabul edilir. Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve 

pazar koşullarına göre değişebilir. Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi 

için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden önce gerçekleşmelidir,  

(h) “Tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının 

değerleme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında 

makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili 

konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır. Basiret, 

faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerleme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate 

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan 

varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez. Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları 

altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda 

mevcut en iyi pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında 

kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

- Analiz edilen gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir. 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

- Taraflar gayrimenkuller ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı 

sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkullerin satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

Gayrimenkullerin alım / satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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5. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN TAPU KAYITLARI VE YAPILAN İNCELEMELER 
5.1. Tapu Kayıtları 

SAHİBİ  : Bkz. Tablo 

İLİ   : İstanbul 

İLÇESİ   : Kağıthane 

MAHALLESİ  : Gürsel Mahallesi 

PAFTA NO  : 246DYID 

ADA NO  : 10301   

PARSEL NO  : 8 

ANA GAYRİMENKULÜN 
NİTELİĞİ  : Arsa 1 

ARSA ALANI  : 206 m²   

ARSA PAYI  : Bkz. Tablo 

CİLT NO  : 31  

SAHİFE NO  : 2999 

YEVMİYE NO : Bkz. Tablo 

TAPU TARİHİ : Bkz. Tablo 

Malik Adı Hisse Payı Tapu Tarihi Yevmiye No 
CUMALİ ADATEPE 137 / 1236 06.02.2003 518 
BAYRAM ÖZÇELİK 137 / 1236 06.02.2003 518 
ENDAM KEPCELİ 137 / 1236 06.02.2003 518 
AYHAN ULUYURT 137 / 1236 06.02.2003 518 
GÜLDANE KAYAR 19 / 1236 24.11.2005 8414 
ERKAN SÜTÇÜ 19 / 1236 24.11.2005 8414 
İBRAHİM KAYAR 25 / 1236 24.11.2005 8414 
GÜLŞEN SÜTÇÜ 19 / 1236 15.03.2006 1741 
ŞEHRİBAN BAŞPINAR 137 / 618 07.07.2008 10003 
NEBİYE POLAT 137 / 1236 08.03.2013 4377 
GÜLİZAR KATIKÇI 19 / 412 08.04.2015 7061 
KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2 23 / 206 25.06.2015 12802 

 
5.2. Tapu Takyidat Bilgileri  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Sistemi’nden 30.04.2020 tarih ve saat 09:04 itibariyle temin edilen 

Taşınmaza Ait Tapu Kaydı belgesine göre ana taşınmaz üzerinde aşağıdaki şerhin bulunduğu tespit edilmiştir.  

Şerhler Bölümü: (Maliklerden Gülşen Sütçü’nün 19/1236 hissesi üzerinde) 

• İcrai Haciz : GAZİOSMANPAŞA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 23/12/2009 tarih 2009/5302 sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile. Borç : 0 TL . (Alacaklı : - ) (12.01.2010 Tarih 383 Yevmiye) 

 
1 30.04.2020 tarihinde alınmış olan TAKBİS kaydından aynen alınmıştır.  
2 Değerlemeye konu deponun Kiler Holding A.Ş.’nin arsadaki 23/206 (23 m²) hissesine tekabül ettiği beyan edilmiştir.  
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5.3. Proje, Ruhsat, Yapı Kullanma İzin Belgesi Bilgileri 

Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü dijital arşivinde yapılan incelemelerde 77,68 m² alana sahip 1 adet 

dükkân, 191,64 m² alana sahip 2 adet daire, 117,68 m² alana sahip ortak alan hacimlerinden oluşan toplam 387 

m² alanlı bina için düzenlenmiş 16.10.1998 tarih ve 2/137 numaralı yeni yapı ruhsatı incelenmiştir. Ruhsat eki 

mimari projeye göre bina; bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Bodrum, zemin kat ve normal 

katların her biri 90 m²’dir.  

Ancak parsel üzerindeki toplam 608 m² alana sahip yapının ruhsata aykırı inşa edilmesi sebebiyle 

26.01.2000 tarih ve 4885 numaralı yapı tatil tutanağı düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların giderilmemesi 

sebebiyle 10.08.2000 tarih ve 1582 numaralı Encümen Kararı ile yıkım ve para cezası verildiği tespit edilmiştir.  

Talebinin ve bilginiz doğrultusunda dışarıdan ekspertiz işlemi gerçekleştirildiğinden, taşınmazın içine 

girilememiş olup, projesine uygunluğu ve iç mekan özellikleri tespit edilememiştir. Ancak yapı hakkındaki 

kararlar göz önünde bulundurularak yasal durum değerinin takdirinde parseldeki hisse dikkate alınmış, bilgi 

amaçlı mevcut durum değerinin takdirinde ise tarafınızca iletilen bilgiler esas alınmıştır.  

 
5.4. İmar Durumu 

Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde rapora konu 

taşınmazın yer aldığı parselin 1/5000 ölçekli, 16.04.2012 tasdik tarihli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda “Ticaret Alanı” lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartlarının, 

Emsal   = 1,50 

Hmaks  = 3 Kat  

şeklinde olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca adada yer alan tüm parselin birleşek yeni bir inşaat yapmaları halinde 

emsal hakkının ‘Emsal: 2,00’, ‘Hmax: 8 Kat olacağı ve parsel altından 3 katlı tünel geçiyor olması sebebiyle ilgili 

kurumlardan görüş alınması gerektiği şifahen öğrenilmiştir. 
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6. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN ANALİZLER 

6.1. Gayrimenkullerin Yeri ve Konumu  

Değerleme konusu taşınmaz, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, Namzet Sokak üzerinde ve 

10301 ada, 8 nolu parsele yer alan  13 kapı nolu bina bünyesindeki arsadaki Kiler Holding A.Ş.’nin 23/206 

hissesine tekabül ettiği beyan edilen depodur. Taşınmazın yakın çevresinde İstanbul kent bütünü için önem 

taşıyan ticaret, sağlık ve sosyal tesislerinin yanı sıra orta - üst gelir grupları tarafından konut olarak kullanılan 

ayrık nizamda inşa edilmiş 5-6 katlı yapılar ile konut nitelikli blokların oluşturdu, ayrık nizamda inşa edilmiş 8-

10 katlı binalardan oluşan siteler bulunmaktadır. Bölgede altyapı hizmetleri tamamlanmıştır.  
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Taşınmaza, İstanbul Çevreyolu yolunda kuzey istikametinde ilerlerken, Okmeydanı Sapağı’ndan girildikten 

sonra Şişli tabelasını takip ederek girilen Darülaceze Caddesi’nde yaklaşık 1,2 km ilerledikten sonra Cevdet 

Şamikoğlu İlköğretim Okulu geçildikten sonra sağa devam eden Namzet Sokak takip edilerek değerleme konusu 

taşınmaza ulaşılır. 

Taşınmaz yaklaşık olarak; Cevdet Şamikoğlu İlköğretim Okulu’na 100 m, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne 220 m, İstanbul Çevreyolu bağlantısına 300 m, Piyalepaşa Bulvarı’na 400 m, Perpa Ticaret 

Merkezi’ne 500 m, mesafede yer almaktadır. 

 
6.2. Gayrimenkulün Teknik ve Yapısal İnşaat Özellikleri 

YAPI TARZI : Betonarme 

İNŞAAT NİZAMI : Bitişik 

DIŞ CEPHE : Dış Cephe Boyalı 

YAPININ YAŞI : ~ 21  

KAT ADEDİ : 4 (Bodrum + Zemin + 2 Normal) 

TOPLAM ALANI : Yasal: 387 m²  
Mevcut: Bilinmiyor 

ELEKTRİK : Şebeke 

JENERATÖR : Yok 

ISITMA SİSTEMİ : Var 

SOĞUTMA SİSTEMİ : Yok 

ASANSÖR : Yok 

SU-KANALİZASYON : Şebeke 

HİDROFOR : Yok 

TELEFON TESİSATI : Mevcut 

YANGIN SİSTEMİ : Yok 

YANGIN MERDİVENİ : Yok 

OTOPARK : Yok 

SATILABİLİRLİK : Taşınmaz “Satışı Güç” özelliğine sahiptir. 3 
 

6.3. Açıklamalar 

• Rapora konu taşınmazın yer aldığı bina 206 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip 10301 ada, 8 nolu 

parsel üzerinde, bitişik nizamda ve betonarme tarzda inşa edilmiştir. 

• Kağıthane Belediyesi İmar Müdürlüğü dijital arşivinde incelenen 16.10.1998 tarih ve 2/137 sayılı 

ruhsata ek projesine göre bina bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 4 kattan 

oluşmaktadır.  

 
3 Taşınmazın yer aldığı bina ruhsat ve eklerine aykırı inşa edildiğinden ve yanı sıra binada kat irtifakı kurulmadığından 

taşınmazın satış kabiliyeti “Satışı Güç” olarak nitelendirilmiştir. 
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• Bina girişi Namzet Sokak üzerinden ve zemin kattan sağlanmaktadır. 

• Binanın dış cephesi dış cephe boyalıdır. 

• Projesine göre bodrum, zemin ve normal katların her biri brüt 90 m² kullanım alanlı olup, bodrum 

katta brüt 82 m² kullanım alanlı binaya ait depo alanı ve 8 m² alanlı kat holü; zemin katta 13 m² 

alanlı bina girişi ve brüt 77 m² kullanım alanlı  1 adet dükkan; normal katların her birinde 8’er m² 

alanlı kat holü ve brüt 82 m² kullanım alanlı, antre, hol, salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, WC ve 1 

adet balkon hacminden oluşan ikişer daire olmak üzere bina toplam 360 m² kullanım alanlı olacak 

şekilde tasarlanmıştır.  

• Müşteri talebi ve bilgisi doğrultusunda taşınmazın içerisine girilmemiş olup tespitler dışarıdan 

yapılan incelemeler ve ilgili kişinin beyanları ve tarafımıza verilen eski tespitleri içeren değerleme 

raporundan hareketle yapılmıştır.   

• Rapora konu hisseye ait olduğu beyan edilen depo 1. bodrum katta yer almaktadır. Bu bölüm            

90 m² alana ve 2,8 metre tavan yüksekliğine sahiptir. Depo girişi yol kotu seviyesi altında kalan 

demir doğrama giriş kapısı vasıtasıyla yapılmaktadır. Mülkün arka bitişik parseldeki Carrefour 

Market deposuna direkt giriş imkânı bulunmaktadır.  

• Taşınmazın içine girilememiş olup, projesine uygunluğu ve iç mekan özellikleri tespit edilememiştir. 

• Dışarıdan yapılan incelemelerde binanın kısmen bakımlı olduğu gözlemlenmiştir.  

 

7. DEĞERLENDİRME 

Taşınmazların değerine etki eden özet faktörler: 

Olumlu etkenler: 

• Merkezi konumu, 

• Ulaşım imkânlarının kolaylığı, 

• Tamamlanmış altyapı,  

• Caddeye yakın konumu, 

• Bölgenin ofis kullanımına yönelik gelişmiş olması, 

• İmar durumu. 

Olumsuz etkenler: 

• Parsel üzerindeki yapının ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilmiş olması, 

• Yol kotu altında konumlu olması sebebiyle reklam kabiliyeti bulunmaması, 

• Hisseli mülkiyete konu olması, 

• Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk. 
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8. PİYASA ARAŞTIRMALARI 

Bölgede yapılan piyasa araştırmalarında taşınmazlara birebir emsal teşkil edebilecek nitelikte satılık ya da 

kiralık gayrimenkul bulunamamış olup bölge genelinde yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur. 

Arsa Emsalleri; 

1. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede ana cadde üzerinden yer alan 1.105 m² yüzölçümüne 

sahip Ticaret lejantlı arsa 15.500.000,-TL (14.027,-TL/ m²) bedelle satılıktır. Rapor konusu 

taşınmaza göre ticari potansiyele hareketli bir cadde üzerinde konumludur. (Emlakçı / 0 555 262 

06 91)  

2. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölge Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan 128 m² 

yüzölçümüne sahip olduğu beyan edilen Konut İmarlı olduğu beyan edilen arsa 1.500.000,-TL 

(11.719,-TL/m²)  bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 536 652 09 69) 

3. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede yer alan 208 m² yüzölçümüne sahip Hmax: 4 Kat 

yapılaşma koşullarına sahip Konut lejantlı arsa 1.325.000,-TL (6.370,-TL/ m²) bedelle satılıktır. 

(Emlakçı / 0 532 216 95 07)  

4. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede 400 m² yüzölçümüne sahip arsa üzerinde 2.400 m² 

kapalı kullanım alanına sahip olduğu beyan edilen 6 katlı iş hanı 10.500.000,-TL (4.375,-TL/ m²) 

bedelle satılıktır. (2.400 m² x 1.458 TL/m² = 3.500.000 TL, 10.500.000 – 3.500.000 = 7.000.000 TL, 

7.000.000/400 = 17.500 TL/m² arsa birim değeri) (Emlakçı / 0 536 652 09 69)  

5. Değerlemeye konu taşınmaz ile aynı bölgede Şişli ilçesi sınırları içeridinde yer alan 196 m² 

yüzölçümüne sahip, Hmax: 12,50 m yağılaşma koşullarına sahip arsa 1.950.000,-TL (9.449,-TL/ m²) 

bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 532 212 12 85)  

İş Yeri  Emsalleri; 

6. Değerleme konusu taşınmazla aynı bölgede Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan 20 yaşıındaki 

biannın 6. normal katta konumlu 90 m² kullanım alanlı olarak beyan edilen 2+1 kullanımlı ofis 

600.000,-TL (6.667,-TL/m²) bedelle satılıktır. (Emlakçı / 0 532 355 83 44) Binaın otopark ve güvenlik 

hizmetlerinin  bulunması sebebiyle avantajlı durumdadır.  

7. Değerleme konusu taşınmaz ile aynı bölgede Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan 20 yaşındaki 

binanın 6. normal katta konumlu, 120 m² kullanım alanlı olarak beyan edilen ofis katı aylık 3.500,-

TL bedelle kiralıktır. (Emlakçı / 0 532 212 48 78) (3.500,-TL/Ay X 12 X 15 yıl = 630.000,-TL / 630.000,-

TL/ 120 m² = 5.250 TL/m² ofis m² birim değeri) 

8. Değerleme konusu taşınmazla ile aynı bölgede yer alan eski yapı bünyesinde yer alan binanın 

bodrum katında konumlu brüt 300 m², kullanım alanlı olarak beyan edilen depo aylık 4.300,-TL 

bedelle kiralıktır. (Emlakçı / 0 532 572 77 49) (4.300,-TL/ay x 12 ay x 15 yıl = 774.000,-TL değer 

774.000,-TL / 300 m² = 2.580,-TL/m² birim depo değeri) 
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9. Değerleme konusu taşınmazla ile aynı bölgede yer alan 25 yaşındaki binanın 6. normal katında  

konumlu, 330 m² kullanım alanlı olduğu beyan edilen ofis katı 2.500.000,-TL (7.575,-TL/m²) bedelle 

satılıktır. (Emlakçı / 0 532 48 78) Binaın otopark ve güvenlik hizmetlerinin  bulunması sebebiyle 

avantajlı durumdadır. 

 
9. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME SÜRECİ 

9.1. Değerleme Yöntemleri ve Gayrimenkulün Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler 

Gayrimenkullerin pazar değerinin tahmininde; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı 

kullanılır. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği, tahmin edilen değerin tipine ve verilerin kullanılabilirliğine göre 

değişmektedir. Pazar değeri tahminleri için seçilen her tür yaklaşım pazar verileriyle desteklenmektedir. 

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.  

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 

dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, 

nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı kapsamındaki 

yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. Bunlar 

İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) yönteminin varyasyonları olup, aşağıda yer verilen kavramlar tüm gelir 

yaklaşımı yöntemleri için kısmen veya tamamen geçerlidir. 

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 

olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 

sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 

uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 

maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen 

tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Bu çalışmamızda; rapora konu taşınmazın pazar değerinin tespitinde Pazar Yaklaşımı kullanılmıştır. 

 
9.2. Taşınmazın Pazar ve Hisse Değerlerinin Tespiti 

Taşınmazın mevcut piyasa koşullarındaki pazar değerinin takdirinde Pazar Yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır.  

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 

karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. (UDS 2017) 

Gayrimenkulün pazar değerinin tespitinde pazarda bulunan emsal gayrimenkullerin sahip oldukları 

olumlu, olumsuz ve benzer özelliklere göre emsal gayrimenkuller; konum / lokasyon, büyüklük, mimari ve inşai 

kalite gibi kriterler doğrultusunda konu taşınmazla karılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlemesi için 

bölgede faaliyet gösteren emlak firmaları ile görüşülmüş, ayrıca ofisimizdeki mevcut verilerden faydalanılarak 

taşınmazın m² birim değeri takdir edilmiştir.  
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Emsallerin konu taşınmazların yer aldığı arsaya göre analizi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Emsal No 1 2 3 4 5 
Yüzölçümü (m²) 1.105 128 208 400 196 
İstenen Fiyat (TL) 15.500.000 1.500.000 1.325.000 7.000.000 1.950.000 
Pazarlıklı Fiyat (TL) 14.725.000 1.350.000 1.250.000 6.650.000 1.850.000 
Birim Değer (TL/m²) 13.326 10.547 6.010 16.625 9.439 
Konum Düzeltmesi (%) 30% 15% 15% 25% 15% 
Alanı Düzeltmesi (%) -20% 0% 0% -15% 0% 
İmar Düzeltmesi (%) 20% 0% 0% 30% 20% 
Toplam Düzeltme Miktarı (%) 30% 15% 15% 40% 35% 
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m²) 10.250 9.170 5.225 11.875 6.990 
Ortalama Birim Değer (TL/m²) 8.700 

 

Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle rapor konusu taşınmazın 

konumu, yüzölçümü büyüklüğü, imar durumu ve fiziksel özellikleri dikkate alınmak suretiyle günümüz 

ekonomik koşulları itibariyle m² birim değeri için 8.700,-TL/m² birim değer takdir edilmiş ve taşınmazın değeri; 

8.700,-TL/m² x 206 m²   1.790.000,-TL 

Parseldeki Kiler Holding A.Ş.’nin 23/206 hissesinin değeri ise; 

8.700,-TL/m² x 206 m² x 23/206   200.000,-TL olarak hesap ve takdir edilmiştir. 

 
9.3. Uzman Görüşü: 

Parseldeki Kiler Holding A.Ş.’nin 23/206 hissesine tekabül ettiği beyan edilen deponun değerleme 

çalışmasında yer aldığı binanın ruhsata aykırı inşa edilmiş olması, kat irtifakı kurulmamış olması, encümen 

kararlarının mevcudiyeti dikkate alınarak taşınmaza sadece arsa payı değeri takdir edilmiştir. Yanı sıra arsa 

değerinin takdirinde sadece emsal karşılaştırma yöntemi kullanılabilmiştir.  

Kullanılması mümkün olan yönteme göre taşınmazın tüm hisseler dahil değeri 1.790.000,-TL , parseldeki 

Kiler Holding A.Ş.’ne ait hissenin değeri ise 200.000,-TL olarak hesaplanmıştır.  
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10. SONUÇ 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen parseldeki Kiler Holding A.Ş. hissesinin yerinde yapılan incelemesinde 

konumuna, yüzölçümü büyüklüğüne, imar durumuna, fiziksel özelliklerine ve bölgedeki benzer taşınmazlar 

üzerinde yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle değeri için, 

 200.000,-TL (Yüzyetmişbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. 

 (200.000,-TL ÷ 7,4759 TL/Euro (*)     26.753,-Euro) 

 (200.000,-TL ÷ 6,9166 TL/USD (*)     28.916,-USD) 
 
 (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 7,4759 TL; 1,- USD = 6,9166 TL'dir.  

       Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 
Bu takdirlerimize KDV dahil olmayıp, taşınmazla / taşınmazlarla ilgili devam eden bir dava bulunmadığı 

kabulüne dayalıdır. 

İşbu rapor, Kiler Holding A.Ş. firmasının talebi üzerine ve iki (2) orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların 

kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. 

Raporun Sermeye Piyasası Kurulu’na verilmesi söz konusu olduğunda ilgili tebliğdeki formata uygun 

olarak; finans kurumu ya da bankalara verilmesi söz konusu olduğunda ise verilecek kurumun teknik 

şartnamesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

 Bilgilerinize sunulur. 15 Mayıs 2020 

  (Ekspertiz tarihi: 30  Nisan - 14 Mayıs 2020) 

 

Saygılarımızla, 
INVEST Gayrimenkul Değerleme  

ve Danışmanlık A.Ş. 
 
 

Abdulkadir ÜSTÜNER 
Değerleme Uzmanı 
(Lisans No: 405698) 

 
 
 
 
 
 
Muhammed Mustafa YÜKSEL 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

(Lisans No: 401651) 
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