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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Dayanak Sözleşmesi 06.11 2020 tarihli Sözleşme. 

Rapor Tarihi/Sayısı ve Konusu 27.11.2020 tarih ve 2020-OZ-546 sayılı Rapor. 
 
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, 2878 ada, 20.776,47 m² yüzölçümlü 10 no.lu 
parselde kain, 211 Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmazın Rapor tarihi itibariyle adil 
piyasa değeri (peşin) takdiri amacıyla hazırlanmıştır. 

Gayrimenkulün Adresi Turgut Özal Mahallesi, 68. Sokak, Otoport, No: 46, BB: 211 Esenyurt/ İstanbul  

Gayrimenkulün Kullanımı 1 Adet Ofis Nitelikli Taşınmaz  

Tapu Bilgileri Özeti İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, 2878 ada, 20.776,47 m² yüzölçümlü 10 no.lu 
parselde kain, 211 Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmazın Tapu Bilgileri “3.3.1.1 Tapu 
Bilgileri” Bölümünde Belirtilmiştir.  

İmar Durumu Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2020 tarih, 
58023703/3828-31134 Sayılı Yazısında; 
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2013 tarih ve 1525 sayılı kararı ile 
onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda taks: 
0,40, kaks: 2,00, T2 Ticaret+ Hizmet Alanında (T2 Ticaret ve Hizmet Alanlarıdır. Kaks: 
2,00, min. İfraz büyüklüğü: 1000 m²’dir.) kalmakta olup, son üç yılda imar durumunda 
herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca parsel üzerinde E.N.H (Enerji Nakil 
Hattı) geçmektedir.  

Resmi Evrak Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinde taşınmazın dijital dosyası incelenmiştir. 
Taşınmazın içinde yer aldığı; 
12.05.2010 tarih, 2010/3994 nolu yeni yapı ruhsatı, 01.07.2011 tarih, 2011/18748 nolu 
tadilat ruhsatı, 15.03.2012 tarih, 2012/1828 nolu yenileme ruhsatı, 11.12.2012 tarih, 
2012/28266 nolu yenileme ruhsatı ve 07.02.2013 tarih, 2012/29826 nolu yapı kullanma 
izin belgesi almış olduğu gözlemlenmiştir.  
 

 
 
 
Rapor tarihi itibariyle değerleme konusu taşınmazın Yasal durum adil piyasa değeri (peşin); 
 

KDV Hariç 600.000.-TL (Altı Yüz Bin Türk Lirası) 
KDV Dahil 708.000.-TL (Yedi Yüz Sekiz Bin Türk Lirası) 
 
Olarak tespit edilmiştir. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Değerleme Uzmanı 
Engin AKKOÇ 

SPK L.No: 400244 

Sorumlu Değerleme Uzmanı 
Halil İbrahim Bektaş 

SPK L.No: 400515 
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1. RAPOR BİLGİLERİ 

 

DEĞERLEME RAPORUNUN 
TARİHİ, NUMARASI VE TÜRÜ 

 

: Bu rapor, Derlüks Deri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 
06.11.2020 tarihli talebine istinaden, şirketimiz tarafından 
27.11.2020 tarihinde, 2020-OZ-546 rapor numarası ile;  

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, 2878 ada, 20.776,47 
m² yüzölçümlü 10 no.lu parselde kain, 211 Bağımsız Bölüm 
Numaralı, Derlüks Deri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi mülkiyetinde 
yer alan taşınmazın Adil piyasa değerinin Türk Lirası cinsinden 
belirlenmesi amacıyla hazırlanan gayrimenkul değerleme 
raporudur. 

DEĞERLEME RAPORUNU 
HAZIRLAYANLARIN VE 
SORUMLU DEĞERLEME 
UZMANININ BİLGİLERİ 
 

: Bu değerleme raporu; gayrimenkulün mahallinde yapılan inceleme 
sonucunda ilgili kişi - kurum - kuruluşlardan elde edilen bilgilerden 
faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu rapor, şirketimiz değerleme 
uzmanı Engin AKKOÇ ve sorumlu değerleme uzmanı Halil İbrahim 
BEKTAŞ tarafından hazırlanmıştır. 

DEĞERLEME TARİHİ : 20.11.2020 

DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN 
TARİHİ VE NUMARASI 
 

: Bu değerleme raporu, şirketimiz ile Derlüks Deri Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 
06.11.2020 tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak 
hazırlanmıştır. 

  

RAPORUN,  SERİ: III NO:62.3 
SAYILI SPK TEBLİĞİ’NİN 1. İNCİ 
MADDESİNİN 2. FIKRASI 
KAPSAMINDA HAZIRLANIP 
HAZIRLANMADIĞINA İLİŞKİN 
AÇIKLAMA 
 
 

: İş bu rapor; Seri: III No: 62.3 sayılı SPK Tebliği’nin 1inci 
maddesinin 2. Fıkrası kapsamında tanzim edilmiştir. 

DEĞERLEME KONUSU 
TAŞINMAZ HAKKINDA 
GEÇMİŞTE DÜZENLENMİŞ 
RAPOR BİLGİLERİ 
 
 

: Şirketimizce konu taşınmaz için, 10.08.2018 tarih ve 2018-OZ-143 
sayı ile düzenlenmiş raporda taşınmaza, KDV hariç 400.000-TL 
değer takdir edilmiştir. 
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2. KURULUŞ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER 

 

2.1.Değerleme Kuruluşu Bilgileri 

 
ŞİRKETİN ÜNVANI    : Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş   
ŞİRKETİN ADRESİ    : 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak Sümko Sitesi G4 Blok D.6 Kadıköy/İSTANBUL 
TELEFON NOSU      : 0216 478 34 78 
FAALİYET KONUSU :  Şirketin iştigal konusu her türlü gayrimenkul ile gayrimenkule bağlı makine, teçhizat 
ve demirbaş gibi taşınır ve hareketli malların yerinde incelemelerini gerçekleştirmek suretiyle değerlemelerini 
yapmak ve bunlara ilişkin ekspertiz raporlarını düzenlemek yanı sıra her türlü değerleme konusunda tüm özel 
ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektir. 
KURULUŞ TARİHİ    : 14.03.2006 
SERMAYESİ             : 360.000-TL 
TİCARET SİCİL NO   : 581900529482 
 
LİDER GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi 
konusunda hizmet vermek amacıyla 14.03.2006 tarihinde kurulmuş olup, SPK’nın Seri VIII, No: 35 sayılı 
“Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu şirketlerin Kurulca 
Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca 
Listeye alınmış ve bu husus SPK’nın 28.12.2007 tarih ve 2007/54 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır. 
 
Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. 
maddesine istinaden, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 07.04.2011 tarihli Kararı ile Şirketimize, 
Bankalara, Yönetmeliğin 4. maddesine giren gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak 
ve faydaların değerlemesi hizmeti verme yetkisi verilmiştir. 

 
 

2.2.Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi 

 
ŞİRKETİN ÜNVANI       : Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
ŞİRKETİN ADRESİ         : Kazlıçeşme Mah.Demirhane Cad. Hacı Reşit Bey Sok. No:11  
               Zeytinburnu/İstanbul  
TELEFON NO                 : (0212) 416 59 96 
ÖDENMİŞ SERMAYESİ  : 27.750.000-TL (Türk Lirası) 
HALKA ARZ TARİHİ        : 01.07.2019 
HALKA AÇIKLIK ORANI  : % 89,19 
KURULUŞ TARİHİ           : 19.02.2002  
TİCARİ SİCİL NO             : 471311 
FAALİYET KONUSU        : Deri Konfeksiyon 
 

2.3.Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar 

 
Rapor, değerleme konusu taşınmazların; rapor tarihi itibari ile adil piyasa değeri takdiri amaçlı tanzim edilmektedir. 
Müşteri tarafından getirilen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 
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3. GAYRİMENKULLERİN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nde taşınmaza ait dijital dosya üzerinde yapılan incelemelerde 
aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur; 

Yapı Ruhsatı: 12.05.2010 tarih, 2010/3994 nolu yeni yapı ruhsatı, 01.07.2011 tarih, 2011/18748 nolu tadilat 
ruhsatı, 15.03.2012 tarih, 2012/1828 nolu yenileme ruhsatı, 11.12.2012 tarih, 2012/28266 nolu yenileme ruhsatı 
almış olduğu görülmüştür. 4/B yapı sınıfında, 6 kat yol seviyesi altında, 4 kat yol seviyesi üzerinde olmak üzere 
10 katlı binada, 259 adet bağımsız bölüm için 119.068,81 m² alan için düzenlenmiştir.  

Yapı Kullanma İzin Belgesi: 07.02.2013 tarih, 2012/29826 nolu yapı kullanma izin belgesi almış olduğu 
görülmüştür. 4/B yapı sınıfında, 6 kat yol seviyesi altında, 4 kat yol seviyesi üzerinde olmak üzere 10 katlı binada, 
259 adet bağımsız bölüm için 119.068,81 m² alan için düzenlenmiştir. 

TKGM Web Portalı üzerinden ve Bahçelievler Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinde dijital dosyasında taşınmaza 
ait 16.03.2011 tarih, 2175 nolu kat irtifakına esas onaylı tadilat projesi incelenmiştir. 

Dosyasında, rapor tarihi itibari ile; yapıların yasallığını etkileyen olumsuz bir tespit ya da tutanağa 
rastlanmamıştır. 

3.1.Gayrimenkulerin Yeri ve Konumu 

Değerlemeye konu taşınmaz, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Turgut Özal Mahallesi, 68. Sokak, Otoport, No: 46 D: 
211 Posta adresinde konumlu bağımsız bölümdür. 

Taşınmaza ulaşım için; D 100 Karayolu üzerinde Avcılar Beylikdüzü istikametinde ilerlerken Saadetdere 
Metrobüs Durağı geçildikten sonra sağ kolda kalan 68. Sokağa girilerek sağlanmaktadır. 
 

3.2 Gayrimenkullerin Çevresel Özellikleri 

E-5 Karayolu üzerinden geçen toplu taşıma araçları ve özel araçlarla sağlanmaktadır. Değerleme konusu 
taşınmaz E-5 Karayolu Yanyoluna cepheli olup Torium AVM’ye 100m, Haramidere Kavşağına 1km mesafede 
yer almaktadır. Bölgede bitişik nizam konut yapılaşması hakim olup, alt yapısı tamamlanmış, kamu 
hizmetlerinden istifadesi tamdır. Taşınmazın çevresinde genellikle orta düzey gelir grubunun ikamet ettiği, konut 
amaçlı kullanılan 4-5 katlı binalar, AVM’ler, eğitim kuruluşları bulunmaktadır. 

Harita  
 

            
41.002130, 28.689233 
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3.3  TAPU KAYIT BİLGİLERİ 

Esenyurt İlçesi Tapu Müdürlüğü'nde 06.11.2020 tarih saat 10:44’de yapılan incelemelere göre tespit edilmiştir. 

 

3.3.1.1 Tapu Bilgileri 

 

SAHİBİ ve HİSSESİ : Derlüks Deri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (1/1) 

İLİ : İstanbul 

İLÇESİ : Esenyurt 

MAHALLESİ : - 

KÖYÜ : Esenyurt 

MEVKİİ : - 

SOKAĞI : - 

PAFTA NO : - 

ADA NO : 2878 

PARSEL NO : 10 

ANA GAYRİMENKULÜN  
NİTELİĞİ 

: Betonarme On Katlı Bina Ve Arsası 

ARSA ALANI : 20.776,47 

BLOK : - 

KAT NUMARASI : 2 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO :  211 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ : Ofis 

ARSA PAYI : 150/160000 

CİLT  : 764 

SAYFA : 75825 

TAPU TARİH : 22.05.2019 

YEVMİYE : 31701 

TAPU CİNSİ  Kat Mülkiyeti 
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3.3.2 Tapu İncelemesi 

Esenyurt İlçesi Tapu Müdürlüğü'nde 06.11.2020 tarih saat 10:44’de alınmış olan taşınmazın mülkiyet ve takyidat 
bilgilerini gösteren takbis belgesi (aktif-pasif kayıt) ekte sunulmuştur. Taşınmaz üzerinde aşağıdaki tespitlerde 
bulunulmuştur; 

Beyanlar Hanesi: 
- Yönetim Planı: 10.01.2011 (11.01.2012 tarih, 1093 yevmiye) 
- KM’ne Çevrilmiştir. (17.04.2013 tarih, 19327 yevmiye) 
 
Rehinler Hanesi: 
- Herhangi bir rehin bulunmamaktadır. 
 
Şerhler Hanesi:  
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Lehine 99 Yıllığı 1 TL Bedel Karşılığında Kira Sözleşmesi Vardır. (03.10.2011- 
30909) 
 
Hak ve Mükellefiyetler Hanesi:  
M: 1947,23 m²’lik Kısımda TEK Lehine İrtifak Hakkı (05.01.1995 tarih, 146 yevmiye) 

 

3.3.3 Tapu Kayıtlarında Son 3 Yıl İçerisindeki Değişiklikler 

Derlüks Deri Konfeksiyon Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Tüzel Kişilik Unvan Değişikliği 22.05.2019 Tarih, 
31701 Yevmiye 

 

Beyan:  

- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 128. Maddesi Uyarınca Ayni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sermayelidir) 
07.02.2019 tarih, 7529 yevmiye (Tüzel Kişiliğin Unvan Değişikliği: 22.05.2019 Tarih, 31701 Yevmiye Terkin) 

- Gelibolu TM ne 24.01.2020 tarih 11420 sayı ile yetki verilmiştir. (Başlama Tarih: 24.01.2020 Süre: 30 Gün) 
Terkin: Tapu Kaydı (Hisse) 

İpotek: 

- Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi lehine 17.03.2017 tarih, 18122 yevmiye numarası ile, 1. Dereceden 
300.000.00 USD bedelli ipotek kaydı bulunmaktadır. (Terkin: 22.05.2019 tarih, 31701 yevmiye)- (Terkin: 
05.11.2019 tarih, 71651 yevmiye) 

- Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ lehine 06.11.2019 tarih, 72105 yevmiye numarası ile 1. Dereceden 1150000 
TL bedelli ipotek (Terkin: 13.08.2020 tarih, 53467 yevmiye) 

 

3.3.4 Tapu Kayıtları Açısından Taşınmazın Gayrimenkul Yatırım Fonları ya da Ortaklığı Portföyüne 
Alınmasının Uygunluğu Hakkında Görüş 

İş bu rapor; taşınmazın gayrimenkul yatırım fonlarına alınması ya da GYO portföyüne alınması için 
düzenlenmemiştir. 
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3.4. GAYRİMENKULÜN YASAL İZİNLER, KISITLAMALAR, İMAR DURUMU VE PROJE BİLGİLERİ 

 

3.4.1. Ruhsat Ve Proje Bilgileri 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nde taşınmaza ait dijital dosya üzerinde yapılan incelemelerde 
aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur; 

Yapı Ruhsatı: 12.05.2010 tarih, 2010/3994 nolu yeni yapı ruhsatı, 01.07.2011 tarih, 2011/18748 nolu tadilat 
ruhsatı, 15.03.2012 tarih, 2012/1828 nolu yenileme ruhsatı, 11.12.2012 tarih, 2012/28266 nolu yenileme ruhsatı 
almış olduğu görülmüştür. 4/B yapı sınıfında, 6 kat yol seviyesi altında, 4 kat yol seviyesi üzerinde olmak üzere 
10 katlı binada, 259 adet bağımsız bölüm için 119.068,81 m² alan için düzenlenmiştir.  

Yapı Kullanma İzin Belgesi: 07.02.2013 tarih, 2012/29826 nolu yapı kullanma izin belgesi almış olduğu 
görülmüştür. 4/B yapı sınıfında, 6 kat yol seviyesi altında, 4 kat yol seviyesi üzerinde olmak üzere 10 katlı binada, 
259 adet bağımsız bölüm için 119.068,81 m² alan için düzenlenmiştir. 

TKGM Web Portalı üzerinden ve Bahçelievler Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinde dijital dosyasında taşınmaza 
ait 16.03.2011 tarih, 2175 nolu kat irtifakına esas onaylı tadilat projesi incelenmiştir. 

 

3.4.2. Yapı Denetimi Bilgileri 

Değerleme konusu gayrimenkullerin yer aldığı ana gayrimenkul 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun’a tabi olup, değerleme konusu taşınmazın inşaatı süresince yapı denetimi Yeni Mavi Marmara 
Yapı Denetim LTD. ŞTİ. tarafından yapılmıştır. 

Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı: Yeni Mavi Marmara Yapı Denetim LTD. ŞTİ.  (İzin Belge No: 515-617130) 

Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi: Ardıçlı Mahallesi, Hadımköy Yolu Sanayi 1. Bulv. Altunkent İş Merkezi 
No:107 D:22, 34500 Esenyurt/İstanbul 

 

3.4.3. İmar Durumu Bilgileri 

Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2020 tarih, 58023703/3828-31134 Sayılı 
Yazısında; 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2013 tarih ve 1525 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem 
Güneyi 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda taks: 0.40, kaks: 2.00, T2 Ticaret+ Hizmet Alanında (T2 
Ticaret ve Hizmet Alanlarıdır. Kaks: 2.00, min. İfraz büyüklüğü: 1000 m²’dir.) kalmakta olup, son üç yılda imar 
durumunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca parsel üzerinde E.N.H (Enerji Nakil Hattı) 
geçmektedir. 

 

3.4.4. İmar Durumunda Son 3 Yıl İçerisindeki Değişiklikler ( İmar Durumundaki Değişiklikler Ve 
Kamulaştırma Vs.) 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan incelemelerde son 3 yıl içerisinde herhangi bir değişiklik 
olmadığı belirlenmiştir. 

3.4.5.Yasallığına İlişkin Evrakın Mevcudiyeti Bilgisi 

Taşınmazın dijital dosyası Esenyurt Belediye Başkanlığı’nda incelenmiştir. Parsel üzerinde yer almakta olan 
yapı ruhsatlı ve yapı kullanma (iskan) belgesi bulunmaktadır. 

TKGM Web Portalı üzerinden ve Bahçelievler Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinde dijital dosyasında taşınmaza 
ait 16.03.2011 tarih, 2175 nolu kat irtifakına esas onaylı tadilat projesi incelenmiştir. 
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3.4.6. İmar Bilgileri Açısından Taşınmazların Gayrimenkul Yatırım Fonları ya da Ortaklığı Portföyüne 
Alınmasının Uygunluğu Hakkında Görüş 

İş bu rapor; taşınmazın gayrimenkul yatırım fonlarına alınması ya da GYO portföyüne alınması için 
düzenlenmemiştir. 

3.4.7. Geliştirilen Projeye Dayanan Değerle İlgili Bilgi Ve Varsayımlar 

Proje geliştirilmemiştir. 

3.4.8. Gayrimenkule İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmeler ( kat karşılığı, satış vaadi vs.) 

Bulunmamaktadır. 

3.4.9. Enerji Verimlilik Sertifikası Bilgisi 

Enerji Kimlik Belgesi Bulunmamaktadır. 

4. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE YERİNDE TESPİTLER 

Değerleme Konusu taşınmaz; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Turgut Özal Mahallesi, 68. Sokak No: 46, Otoport, BB: 
211 Posta adresinde konumlu bağımsız bölümdür. 

20.776,47 m² imar parseli üzerinde 6 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat olarak projelendirilerek inşa edilmiştir.  

6. bodrum katta sığınak, 1 nolu market; 5.bodrum kattan 3.normal kat da dahil her katta farklı sayıda dükkan, 
ofis, cafe olmak üzere toplam 258 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binaya, E-5 Yanyol üzerinde, 3. Bodrum 
kattan ve arka cepheden erişim bulunmakta olup, bina içine araçla girilip, katlar arasında dolaşılabilmektedir.   
Bina dış cephesi cam kompozite kaplıdır.   

211 Bağımsız Bölüm Numaralı Ofis; mimari projesinde ve mahallinde yapılan incelemede, 2. Normal katta, 
arka orta cephede konumludur. Mimari projesine göre, ofis, wc mahallerinden oluşmakta olup, brüt 96 m²’dir.  

Mahallinde yapılan incelemede; wc olarak planlanmış alan ofis alanı içerisine dahil edilmek suretiyle tek bir 
hacim olarak kullanılmaktadır. 

Zemini şap, duvarları plastik boyalıdır. Pencere doğramaları alüminyumdan mamul çift camlıdır. Taşınmazın 
giriş kapısı alüminyumdur.  
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4.1. MEVCUT EKONOMİK KOŞULLAR, PİYASA ANALİZİ 

 

Makrofinansal görünüm 2019 yılı başından itibaren iyileşmeye başlamış, söz konusu eğilim Haziran ayından 

itibaren belirginleşmiştir. Makrofinansal görünüm 2019 yılı üçüncü çeyreğinde kayda değer iyileşme 

sergilemiş; hesaplanan endeks tarihsel ortalamanın üzerine çıkmıştır. (Grafik I.1) 

 

 

Bu gelişmede, küresel koşulların ılımlı desteği, yurt içi makroekonomik dengelenme süreci, finansal olmayan 
kesimin borçluluğundaki azalma eğilimi ve banka finansallarındaki olumlu gidişat etkili olmuştur. Banka 
kredilerine dair göstergeler ise, 2019 yılı Eylül ayına kadar tarihsel ortalamalarına göre bir miktar olumsuz 
seyretmeye devam etmiştir. Ancak, önümüzdeki dönemde kredi büyümesindeki canlanmanın ve iktisadi 
faaliyetteki ılımlı toparlanmanın bankacılık sektörü aktif kalitesine olumlu katkı yapması beklenmektedir. Nitekim 
yüksek frekanslı güncel verilere göre, Eylül ayında başlayan kredi büyümesindeki canlanma banka grupları ve 
kredi türleri bazında genele yayılarak sürmektedir. Bir önceki dönemden bu yana, gelişmiş ülke ve gelişmekte 
olan ülke (GOÜ) büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmiştir. Gelişmiş ülke merkez bankaları, büyüme ve 
enflasyon görünümündeki değişimin etkisiyle genişleyici para politikalarına yönelmiştir. Küresel büyümeye ilişkin 
endişeler, küresel ticaret politikalarındaki korumacılık eğilimleri ve jeopolitik gelişmeler, küresel iktisadi politika 
belirsizliğini artırmaktadır. Küresel borçluluk, özellikle artan reel sektör ve kamu sektörü borçluluğu nedeniyle 
gelişmiş ülke ve GOÜ’lerde önemli bir kırılganlık unsuru olmaya devam etmektedir. Bankacılık sektörü sermaye 
kârlılıklarının küresel finansal kriz öncesi döneme kıyasla genel olarak düşük seyretmesi bir diğer kırılganlık 
unsurudur. Gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından uygulanan genişleyici para politikalarının etkisiyle 
yataylaşan getiri eğrileri, küresel iktisadi faaliyetteki zayıflık ile aktif kalitesi görünümünün bozulması gibi ülke ve 
bankalara özgü koşullar karlılık oranlarındaki bu durum üzerinde etkili olmuştur. 2019 yılı üçüncü çeyreğinde, 
küresel finansal koşulların ılımlı seyri ile yurt içi enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki düşüş sonucunda 
Türkiye’nin risk primi ve kur oynaklığı gerilemiştir. Yurt içi iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında temelde net ihracat 
kaynaklı toparlanma gözlenirken, yılın üçüncü çeyreğinde toparlanmanın asıl sürükleyicisi tüketim harcamaları 
olmuştur. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme sonucu faiz oranlarındaki gerileme 
ve finansal koşullardaki olumlu seyir iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Türkiye, küresel büyüme görünümündeki 
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zayıflamaya karşın, firmaların ihracat pazarlarını çeşitlendirme esnekliği ile dış ticarette rekabet gücünü 
korumaktadır. İktisadi faaliyetteki toparlanma ve kredi faizlerindeki gerileme ile birlikte son aylarda kredi 
talebinde artış gözlenmiştir. Banka Kredileri Eğilim Anketi’nden (BKEA) derlenen kredilere ilişkin göstergeler de, 
2019 yılı üçüncü çeyreğinde kredi arz ve talep koşullarında belirgin iyileşme olduğuna işaret etmektedir (Grafik 
I.2). Kredi koşullarındaki iyileşmenin iç talebe yansımalarının 2019 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren 
güçlenmesi beklenmektedir 

Makroekonomik Görünüm 

Gelişmiş ülke merkez bankalarının büyüme ve enflasyon görünümünün etkisiyle genişleyici para politikalarına 
yönelmeleri küresel finansal koşullarda iyileşmeye katkı sağlamış, GOÜ’lere yönelik risk iştahında artış 
yaşanmıştır. Ancak küresel finansal koşullardaki iyileşmeye rağmen, küresel politikalardaki belirsizlikler 
nedeniyle GOÜ’lere yönelen portföy akımları dalgalı seyretmektedir. GOÜ hisse senedi piyasalarından portföy 
çıkışı, gelişmiş ülke tahvil piyasalarındaki düşük faiz ortamında GOÜ tahvil piyasalarına ise sınırlı portföy girişi 
gözlenmektedir. Küresel iktisadi faaliyette yaşanan yavaşlama, yüksek borçluluk, küresel ticaret geriliminin 
sürmesi, Brexit belirsizliği ve jeopolitik gelişmeler küresel finansal istikrar üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaya 
devam etmektedir. Mevcut Rapor döneminde, küresel finansal koşulların görece olumlu seyri, yurt içi 
makroekonomik göstergelerdeki ve beklentilerdeki iyileşme ile para politikasındaki temkinli duruşun etkisiyle 
Türkiye’nin risk primi ve kur oynaklığındaki gerileme eğilimi sürmüştür. Yurt içi iktisadi faaliyet, 2019 yılının ilk 
yarısında temelde net ihracat, yılın üçüncü çeyreğinde ise temelde tüketim harcamaları kaynaklı olarak ılımlı ve 
kademeli bir toparlanma sergilemiştir. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki düzelme 
sonucu faiz oranlarındaki gerileme ve finansal koşullardaki iyileşme kredi talebini ve iktisadi faaliyeti 
desteklemektedir. Son aylarda, başta ihtiyaç ve konut kredilerinde olmak üzere TL kredi talebinde artış 
gerçekleşmiştir. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya karşın firmaların ihracat pazarlarını çeşitlendirme 
esnekliği ile Türkiye dış ticarette rekabet gücünü korumaktadır. 

 

 

Küresel iktisadi politika belirsizliği, 2019 yılının ilk dört ayında düşüş eğilimi gösterdikten sonra küresel büyümeye 
dair endişeler, artan korumacı ticaret politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle yeniden artış eğilimi sergilemiştir. 
ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasındaki yaklaşım değişikliği, Çin ile süren ticaret gerilimi ve iç politika 
gelişmeleri, ABD’nin iktisadi politika öngörülebilirliği üzerinde etkili olmaktadır. Avrupa Birliği (AB) iktisadi politika 
belirsizliğinde ise bir önceki Rapor döneminde görülen düşüş eğilimi, Brexit gelişmeleri ve AB ekonomisine ilişkin 
endişelerin etkisiyle tersine dönmüştür. Fed, para politikası duruşunu değiştirerek 2019 yılı Temmuz, Eylül ve 
Ekim aylarında politika faizinde toplam 75 baz puan indirim yapmıştır. Büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler, 
enflasyonun seyri ve iş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak alınan bu kararlar ile Fed, bilanço küçültme 
sürecini de durdurmuştur. Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) üyelerinin medyan politika faizi 
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tahminlerinde aşağı yönlü sınırlı bir güncelleme görülmektedir. Öte yandan, piyasa beklentileri politika faiz 
indirimlerinin süreceğine işaret etmektedir. Piyasa oyuncularının 2020 ve 2021 yıllarında FOMC üyelerine göre 
daha fazla faiz indirimi bekledikleri görülmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2019 yılı Eylül ayında politika 
faizinde indirime giderken 2018 yılı sonu itibarıyla sonlandırdığı varlık alım programına bu yılın Kasım ayında 
tekrar başlama kararı almıştır. Yaşanan politika değişiminde başta Almanya ve Fransa kaynaklı olmak üzere AB 
ekonomisinde büyümeye dair endişeler, Brexit görüşmelerine dair belirsizlikler ile artan kamu ve reel sektör 
borçluluğunun etkili olduğu değerlendirilmektedir. Japonya ekonomisindeki ılımlı büyümeye rağmen zayıf dış 
talep gelişmeleri ve enflasyon görünümü nedeniyle Japonya Merkez Bankası’nın genişleyici para politikasını 
sürdüreceği değerlendirilmektedir. Çin Merkez Bankası ise büyüme endişeleri, zayıf dış talep, ABD ile yaşanan 
ticaret gerilimine bağlı olarak gümrük tarifelerindeki değişiklikler ve artan borçluluk nedenleriyle zorunlu 
karşılıkları esas alan kredi piyasasını destekleyici bir politika uygulamaktadır. 

2020 Yılı I. Çeyrek Gayrimenkul Piyasası 

2018 yılında yaşadığımız kur dalgalanması ve buna bağlı gelişmeler karşısında başta ekonomik anlamda alınan 
YEP kararları ardından yapılan düzenlemeler ile dengelenme 2019 yılında önemli ölçüde sağlanmış 
görünmekteydi. Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 
artmıştır. Ancak sektörel bazda bakıldığında, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 7,4, kamu 
yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,7 ve tarım 
sektörü yüzde 3,3 artarken, inşaat sektörü yüzde 8,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,8 
azalmıştır. İnşaat sektöründe görülen bu sert düşüş 2018 yılından itibaren kendisini gösteren talep eksikliği, 
maliyet artışı ve yüklenicilerin yaşadığı nakit akış sorunlarından kaynaklanmış görülmektedir. İnşaat sektörü cari 
fiyatlar ile 2019 yılında GSYH içinde yüzde 5,4 bir paya sahip olurken gayrimenkul sektörü yüzde 6,7 oranında 
paya sahip olmuştur. İki sektör GSYH’nın yüzde 12,1 oranında bir büyüklüğe ulaşmışlardır. 

 

2020 yılının ilk çeyreği GSYH sonuçları henüz açıklanmamasına rağmen sektördeki genel eğilimin anlaşılması 
açısından satış rakamları incelendiğinde daha pozitif bir sonuç olacağı öngörülmektedir. İnşaat ve Gayrimenkul 
sektörü 2019 yılının sonunda yakaladığı ivmeyi 2020 yılını ilk üç aylık diliminde de sürdürmüş görünmektedir. 
2019 yılı ilk çeyreği ile 2020 yılının aynı dönemi incelendiğinde toplam konut satışlarında yüzde 3,4 oranında 
artış yaşanmıştır. Söz konusu dönemde ikinci el satışlarda görülen yüzde 119 düzendeki artış pazarda yer alan 
konutların talep gördüğünü işaret etmektedir. Öte yandan arz da kendisini şartlara göre ayarlamaya devam etmiş 
görünmektedir. 2019 yılı birinci çeyreği ile 2020 yılı birinci çeyreği arasında yapı ruhsat sayısında yüzde 23,4 
düzeyinde gerileme gerçekleşmiştir. Diğer yandan gerek sektör gerek ekonomi açısından dikkatle izlenmesi 
gereken önemli bir noktada ipotekli satışlarda yaşanan gelişmedir. Aynı dönem İnşaat ve Gayrimenkul 
Sektörüne Bakış itibarıyla ipotekli konut satışları yüzde 90 düzeyinde artış kaydetmiştir. Bu süreç içerisinde 
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faizlerde yaşanan düşüş ve bunun kredi maliyetlerine etkisi ipotekli satışları oldukça olumlu etkilemiş 
görünmektedir. 

2019 dördüncü çeyrekte, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) bir önceki 
döneme kıyasla %1,9 büyürken, yıllık büyüme hızı %6,0 olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2019 genelinde GSYH 
Yeni Ekonomi Programı (YEP) beklentisi olan %0,5’in üzerinde %0,9 büyümüştür. 2019 yılı genelinde dolar cinsi 
GSYH 2018 yılındaki 789 milyar 43 milyon dolardan 753 milyar 693 milyon dolar seviyesine gerilerken, kişi 
başında GSYH 9 bin 693 dolardan 9 bin 127 dolara inmiştir. 

Öncü veriler yılın ilk iki ayında ekonomik aktivitedeki toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. Ocak 
ve Şubat aylarında sanayi üretimi yıllık bazda %7 ortalama büyüme hızı yakalarken, perakende satışlarda yıllık 
bazda reel olarak büyüme oranı %9,5 olarak gerçekleşmiştir. COVID-19 küresel salgınının ülkemizde de etkisini 
göstermeye başlamasıyla Mart ayında ekonomik aktivitede ivme kaybı gözlenmeye başlamıştır. Mart ayına 
ilişkin veriler, tüketici güven endeksinde sınırlı bir düşüşe işaret etse de reel sektör güven endeksi ve imalat 
sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) sert bir şekilde gerilemiştir. 

Ocak ve Şubat aylarında baz etkisiyle yükselen enflasyon oranları ise Mart’ta gerileme kaydetmiştir. 2019 
sonunda %11,84 olan genel TÜFE yıllık enflasyonu Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla %12,15 ve %12,37 
değerlerini aldıktan sonra Mart’ta %11,86’ya gerilemiştir. Aynı zamanda 2019’u %7,36’da tamamlayan ÜFE yıllık 
enflasyonu ise Ocak’ta %8,84’e, Şubat’ta ise 9,26’ya çıkmıştır. Mart ayında ise %8,50’ye inmiştir. Bu gelişme, 
döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın, ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve buna bağlı olarak enerji grubu 
fiyatlarındaki düşüşleri yansıtmaktadır. İlk çeyrekte dış talepteki zayıflama öne çıkarken, iç talebin gücünü 
korumasıyla dış ticaret açığında genişleme gözlenmiştir. Dış ticaret açığındaki genişlemeye karşın, hizmet 
sektöründe ilk iki ayda devam eden artışlar sayesinde cari açıkta artışlar görece sınırlı kalmaktadır. Ocak - Şubat 
2019’da 297 milyon dolar olan cari açık, 2020 Ocak – Şubat döneminde 2,5 milyar dolar artışla 2,8 milyar dolar 
olmuştur. 

 

Mart verileri, COVID-19’un etkilerini sınırlamak üzere alınan tedbirlerin etkisiyle zayıflamıştır. Bütçe gelirleri vergi 
tahsilatlarının ötelenmesiyle gerilerken, giderlerde makul hızda artışlar sürmüştür. Mart’taki bu zayıf sonuçlara 
rağmen, ilk çeyrek genelinde bütçe gerçekleşmeleri geçen senenin aynı dönemine kıyasla daha iyi bir tablo 
ortaya koymuştur. 

Enflasyon dinamiklerindeki ılımlı seyir ve küresel eğilimlerle 2019 yılındaki önden yüklemeli faiz indirimlerinin 
ardından TCMB 2020 yılı ilk çeyrekte de faiz indirimlerine devam etmiştir. Ocak toplantısında 75 baz puan indiren 
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TCMB, Şubat toplantısında 50 baz puanlık daha indirime giderek politika faizini %10,75’e çekmiştir. Mart ayında 
yaşanan gelişmeler üzerine TCMB politika faizini 100 baz puan daha indirerek %9,75’e düşürmüştür. 

2020 yılı ilk çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %33’lük bir artış göstererek 
341.038 adet seviyesinde kapanmıştır. Ağustos 2019 itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında başlayan 
gerilemenin yılın ilk çeyreğinde devam etmesi konut satışlarını olumlu yönde etkilerken ocak ayı itibarıyla konut 
fiyatlarının reel getirisi de 29 ay aradan sonra tekrar pozitife dönmüştür. Ancak, 11 Mart itibarıyla COVID-19 
salgınına neden olan virüsün ülkemizde de görülmesinin etkisiyle konut talebi ivme kaybetmeye başlamıştır. 

2020 yılı ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre ilk el satışlarda %0,4 oranında düşüş, ikinci el satışlarda 
ise %57,2 oranında artış yaşandı. İlk satışların toplam satışlar içerisindeki oranı çeyreklik bazda %31,5’e 
gerilemiş olup bu oran veri setinin açıklanmaya başlamasından bu yana en düşük seviyesi oldu. İpotekli 
satışlarda konut kredisi faiz oranlarındaki gerileme ile birlikte geçen yılın aynı dönemine göre %238,6 oranında 
bir artış gerçekleşirken, diğer satışlarda ise geçtiğimiz yılki seviyesine yakın olarak çeyreklik bazda %3,0 
oranında gerileme görüldü. 

 

 

Konut kredisi faiz oranlarındaki gerilemeyle birlikte birikmiş talebin de etkisiyle talepte görülen artış ve yeni stok 
katılımının yavaşlaması ilk çeyrek itibarıyla konut fiyatlarına olumlu yansıdı. Konut fiyat endeksinde yıllık artış, 
geçtiğimiz yıl şubat ayında %3,56 seviyesinde iken bu yıl şubat ayında %13,94’e yükseldi. 

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise geçtiğimiz yılki artış hız kesmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre 
yaklaşık %13,8 oranında artış görüldü. Toplam satışlar içindeki payı ise ilk çeyrekte %3,2 seviyesinde 
gerçekleşti. İlk çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada %49,1 pay ile İstanbul yer alırken, ikinci 
sırada %19,6 pay ile Antalya yer aldı. 

2019 yılında Türkiye’ye gelen yaklaşık 44,8 Milyon yabancı turistin yapmış olduğu harcamalar kişi başı ortalama 
642 Dolar olarak belirtilmektedir. 2018 yılının ilk çeyreğinde kişi başı ortalama harcamanın 682 Dolar olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, son yılda kişi başı harcamalarda düşüş yaşandığı görülmektedir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen toplam yabancı ziyaretçi 
sayısı yaklaşık olarak 5,4 milyon olurken, 2020 yılının ilk çeyreği için bu rakamın 3,5 milyon olduğu 
gözlemlenebilmektedir. 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen 3,5 milyon yabancı turistin %56’sı İstanbul’a, 
%9,4’ü Antalya’ya, %2,1’u Ankara’ya gelmiştir. Bu üç ili %1,7 ve %0,1’lik paylar ile İzmir ve Muğla izlemiştir. 
Gelen turist sayıları 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %35’lik bir azalma 
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gözlemlenmektedir. Bu düşüşün, tüm dünyada etkisini göstermiş olan COVID-19 salgını sebebiyle duraksayan 
turizm faaliyetlerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

GYO endeksi 2020 yılının Ocak ayına hızlı bir yükselişle başlamış ve %10’un üzerinde bir artışla Ocak ayını 
45.000 seviyesine kapatmıştır. Ancak COVID-19 etkisiyle dünya hisse senedi piyasalarında başlayan düşüş 
GYO endeksini de etkileyerek endeksin 33.000 seviyelerine gerilemesine sebep olmuştur. Bununla birlikte 
özellikle son dönemde TL’nin USD karşısında değer kaybı sebebiyle GYO’ların toplam büyüklüğü 3.5 milyar 
USD’ye gerilemiştir. 2020’nin ilk çeyreğinde yabancı yatırımcı oranı %19,18 olarak gerçekleşirken, kurumsal 
yatırımcı oranı %51 olarak 2019 yılına paralel bir seyir izlemiştir. ABD, Hollanda, Birleşik Krallık, Virjin Adaları 
(İngiliz) ve Lüksemburg yabancı yatırımcılar arasında ilk 5 sırada yer almıştır. İlk 10 ülke arasında Kuveyt ve 
Bahreyn dışında tüm yatırımcıların batı ülkeleri olması dikkat çekmektedir. 

 

COVID-19 diğer tüm sektörleri etkilediği gibi GYO sektörü de bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Kapanan 
AVM’ler, evden çalışmayla birlikte boşalan ofisler, hizmetlerini durduran oteller dikkate alındığında ticari 
gayrimenkul sektörüne yatırım yapan GYO’ların oldukça etkilendiğini ve bu sürecin belirsizlik ortamıyla beraber 
daha da sıkıntılı geçebileceğini göstermektedir. Her ne kadar yılın ilk 3 ayında düşen faiz oranlarıyla beraber 
ipotekli satışlar %39’lar mertebesine geldiyse ve konut satışlarında ciddi artış olduysa da Nisan ayı verileriyle 
beraber bu trendin tersine döneceği ve bunun da sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtmek gerekmektedir. 

Bir ekonomik krize dönen COVID-19 sebebiyle azalan hanehalkı gelirleri, artan döviz kuru sebebiyle enflasyon 
ve faiz oranlarında olabilecek artışlar ve kişisel mesafe koruma hassasiyetinin devam edeceğini de düşünürsek 
normalleşme sürecinde dahi avm ciro ve ziyaretçi sayılarının düşük seyredeceği ve otel ve ofis doluluk 
oranlarının da düşük kalacağını belirtmek gerekmektedir. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüşün konut 
sektörüne yatırım yapan yabancı yatırımcıların alım gücüne yansıması ve azalan seyahatlerle birlikte konut 
satışlarında da yabancıya satışın azalacağını belirtmek gerekmektedir. 

Ancak tüm bu olumsuz durum ve senaryoların yanında normalleşmenin nispeten daha hızlı olması durumunda, 
özellikle yabancı yatırımcılar artan döviz kurlarıyla ve düşen hisse senedi değerleriyle birlikte ülkemizde hızlı bir 
alım sürecine başlayabilir. Reel piyasaların toparlanması biraz daha uzun sürecek olsa da bu çerçeveden 
bakıldığında GYO endeksi ve hisseleri orta vadede yatırımcısına ciddi fırsatlar sunabilir. Özellikle COVID-19 ile 
değişen hayatımızda beklenti ve eğilimleri doğru okuyup gerek mevcut yatırımların bu eksende dönüştürülmesi 
gerekse de yeni yatırım kararlarının bu eğilimler dikkate alınarak verilmesi gelecek için doğru adımlar olacak ve 
olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
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4.1.1.Genel Ve Sosyo Ekonomik Veriler 

Türkiye Demografik Veriler 

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 
83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 
bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla 
göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun %50,8'ini erkekler, %49,2'sini kadınlar 
oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu 

 

Türkiye'de 2018 yılında %92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında %92,8 oldu. Diğer 
yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,7'den %7,2'ye düştü. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 
451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun %18,66'sının ikamet ettiği 
İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile 
Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi. Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. 
Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile 
Gümüşhane takip etti. Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren 
grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık 
ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir. 

 

Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca 
yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü. Çalışma çağı olarak 
tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2019 yılında %67,8'e yükseldi. Diğer 
yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %23,1'e gerilerken, 
65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,1'e yükseldi. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir 
kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, 
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kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi 
ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az 
olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan 
ve Erzincan illeri izledi. 

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip 
Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak gerçekleşti. 

 
 

4.1.2. Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi 

 

4. 1. 2. 1. İl 

 
İstanbul; Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i çevreleyecek şekilde 
kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası. 
Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası denir. İlin sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 
40 belediye bulunmaktadır. 

 

 
 

İstanbul 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası'ndan 
oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve ortada İstanbul Boğazı'ndan oluşan kent, kuzeybatıda 
Tekirdağ'a bağlı Saray, batıda Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy, Tekirdağ. Çorlu. Tekirdağ, güneybatıda Tekirdağ'a 
bağlı Marmara Ereğlisi, kuzeydoğuda Kocaeli'ne bağlı Kandıra, doğuda Kocaeli'ne bağlı Körfez, güneydoğuda 
Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçeleri ile komşudur. Kentin ortasındaki İstanbul Boğazı ise bu iki kıtayı birleştirir. 
Boğazdaki Fatih Sultan Mehmet, Boğaziçi ve 3. Köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüleri kentin iki yakasını 
birbirine bağlar.  
 
İstanbul'a, yakın yerde bulunan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu'dan başlayarak Marmara Denizi'ne 
kadar uzanır. İki tektonik plaka olan Avrasya ve Afrika birbirlerini iterler ve buda fayın hareket etmesine sebep 
olur. Bu fay hattı nedeniyle bölgede tarih boyunca çok şiddetli depremler meydana gelmiştir. 
 
İstanbul'un iklimi. Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren bir iklimdir, dolayısıyla 
İstanbul'un iklimi ılımandır. İstanbul'un yazları sıcak ve nemli; kışları soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Kış 
aylarındaki ortalama sıcaklık 2 °C ile 9 °C civarındadır ve genelde yağmur ve karla karışık yağmur görülür. Yaz 
aylarındaki ortalama sıcaklık 18 °C ile 28 °C civarındadır ve genelde yağmur ve sel görülür. 
 
Çok zengin bir bitki topluluğuna sahip olan İstanbul yöresinde şimşir, meşe, çınar, kayın, gürgen, akçaağaç, 
kestane, çam, ladin ve servi gibi 2500 kadar bitki türü yetişir, bu bitkilerden bir kısmı bu yöreye endemiktir. 
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İstanbul'un tarihi semtlerinden batıya ve kuzeye gidildikçe büyük bir farklılaşma görülür. En yüksek gökdelenler 
ve ofis binaları Avrupa Yakası'nda özellikle Levent, Mecidiyeköy ve Maslak'ta toplanırken, Anadolu Yakası'nda 
ise Kadıköy İlçesi’ndeki Kozyatağı Mahallesi dikkat çeker, 20. Yüzyılda doğudan batıya büyük bir göçün 
başlaması şehirdeki gecekondulaşmaya büyük bir hız kazanmıştır. Kaçak olarak hazine veya özel arazilere 
yapılan bu binalar, kısa sürede ve düşük kalitede yapılır. Gecekondular, çarpık kentleşmeye büyük ölçüde neden 
olmaktadır. 
 
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 
sonuçlarına göre İstanbul'un (İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı belediyelerin sınırları içindeki nüfus) 
toplam nüfusu 15.519.267 kişidir. 

 
Yıllara Göre İstanbul Nüfusu: 

 

(*) İl hakkında bilgiler ve görseller, TÜİK ve çeşidi internet sitelerinden derlenmiştir. 

4. 1. 2. 2. İlçe 

Esenyurt, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında Kıraç beldesi ile birleştirilerek 
ilçe olmuştur. İlçede bir şehir parkı bulunmaktadır.  
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. 
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. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk%C3%A7ekmece
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marmara_B%C3%B6lgesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%C3%A7ekmece_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%9Fdere
https://tr.wikipedia.org/wiki/Firuzk%C3%B6y
https://tr.wikipedia.org/wiki/E-5
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk%C3%A7ekmece
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fak%C5%9Fehir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Arnavutk%C3%B6y
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avc%C4%B1lar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Beylikd%C3%BCz%C3%BC
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4. 2. GAYRİMENKULLERİN FİZİKİ, YAPISAL, TEKNİK VE İNŞAAT ÖZELLİKLERİ 

 

 

4. 2. 1. Ruhsat vs. Yasallığına Aykırı İmalatlarla İlgili Bilgiler 

Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü Dijital Arşivinde ve TKGM Web Tapu Portalında incelemeler yapılmıştır. 

20.776,47 m² imar parseli üzerinde 6 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat olarak projelendirilerek inşa edilmiştir.  

Yapı Ruhsatı: 12.05.2010 tarih, 2010/3994 nolu yeni yapı ruhsatı, 01.07.2011 tarih, 2011/18748 nolu tadilat 
ruhsatı, 15.03.2012 tarih, 2012/1828 nolu yenileme ruhsatı, 11.12.2012 tarih, 2012/28266 nolu yenileme ruhsatı 
almış olduğu görülmüştür. 4/B yapı sınıfında, 6 kat yol seviyesi altında, 4 kat yol seviyesi üzerinde olmak üzere 
10 katlı binada, 259 adet bağımsız bölüm için 119.068,81 m² alan için düzenlenmiştir.  

Yapı Kullanma İzin Belgesi: 07.02.2013 tarih, 2012/29826 nolu yapı kullanma izin belgesi almış olduğu 
görülmüştür. 4/B yapı sınıfında, 6 kat yol seviyesi altında, 4 kat yol seviyesi üzerinde olmak üzere 10 katlı binada, 
259 adet bağımsız bölüm için 119.068,81 m² alan için düzenlenmiştir. 

TKGM Web Portalı üzerinden ve Bahçelievler Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinde dijital dosyasında taşınmaza 
ait 16.03.2011 tarih, 2175 nolu kat irtifakına esas onaylı tadilat projesi incelenmiştir. 

Değerleme konusu; 

211 Bağımsız Bölüm Numaralı Ofis; mimari projesinde ve mahallinde yapılan incelemede, 2. Normal katta, 
arka orta cephede konumludur. Mimari projesine göre, ofis, wc mahallerinden oluşmakta olup, brüt 96 m²’dir.  

Mahallinde yapılan incelemede; wc olarak planlanmış alan ofis alanı içerisine dahil edilmek suretiyle tek bir 
hacim olarak kullanılmaktadır. 

Zemini şap, duvarları plastik boyalıdır. Pencere doğramaları alüminyumdan mamul çift camlıdır. 
Taşınmazın giriş kapısı alüminyumdur.  (dekorasyonu eksiktir) 

 
 

İNŞAAT TARZI : Betonarme Karkas 

İNŞAAT NİZAMI : Ayrık Nizam 

BİNANIN YAŞI : ~ 7 

KAT ADEDİ : Yasal: 
10 (6 Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 3 Normal Kat) 

Mevcut: 
10 (6 Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 3 Normal Kat) 

TOPLAM ALANI : 119.068,81 m² (Yapı Kullanma İzin 
Belgesinden alınmıştır) 

119.068,81 m² (Yapı Kullanma İzin 
Belgesinden alınmıştır) 

ELEKTRİK : Var  

SU : Var  

KANALİZASYON : Var  

ISITMA SİSTEMİ : Var  

ASANSÖR : Var (2 adet yolcu) 

DIŞ CEPHE : Cam Kompozite 

JENERATÖR : Var 

SU DEPOSU : Var 

YANGIN MERDİVENİ : Var 

OTOPARK  : Var  

DİĞER ÖZELLİKLERİ : Mahallinde zemini şap, duvarları plastik boyalıdır. Pencere doğramaları alüminyumdan 
mamul çift camlıdır. Taşınmazın giriş kapısı alüminyumdur. Dekorasyonu eksiktir, bu 
durum kıymet takdirinde dikkate alınmıştır. 
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4. 2. 2. Ruhsat alınmış yapılarda yapılan değişikliklerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. Maddesi 
kapsamında yeniden ruhsat alınmasını gerektirir değişiklikler olup olmadığı hakkında bilgi 

Yeniden ruhsat alınmasını gerektirir herhangi bir değişiklik yoktur. 

4. 2. 3. Taşınmazın değerleme tarihi itibari ile hangi amaçla kullanıldığı bilgisi 

Değerleme günü mahallinde yapılan incelemelerde taşınmazın boş ofis olduğu gözlemlenmiştir.  

5. KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERLE ULAŞILAN SONUÇLAR 

Ülkemizde kullanılabilir olan üç farklı değerleme yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla Nakit Akısı (gelir) 
Yaklaşımı, Maliyet Oluşumları Yaklaşımı ve Pazar (Piyasa) Değeri (Emsallerine kıyasla) Yaklaşımı 
yöntemleridir.  

Taşınmazın değerinin tespitinde emsallerine kıyasla değer yöntemine göre değer takdiri yapılmıştır.  

5.1 Pazar (Piyasa Değeri) Yaklaşımı (Emsal Karşılaştırma) 

Değerleme işlemi yapılacak olan gayrimenkulün; mevcut pazarda benzer özellikler taşıyan ve yeni satılmış olan 
gayrimenkullerle karşılaştırılması, uygun karşılaştırma işlemlerinin uygulanması ve karşılaştırılabilir satış 
fiyatlarında çeşitli düzeltmelerin yapılması bu yaklaşımda izlenen prosedürlerdir. Bulunan emsaller lokasyon, 
görülebilirlik, fonksiyonel kullanım, büyüklük, imar durumu ve emsali gibi kriterler dâhilinde karşılaştırılarak 
değerleme analizleri yapılır. Piyasa değeri yaklaşımı; yaygın ve karşılaştırılabilir emsallerin olması durumunda 
en çok tercih edilen metottur. İşyeri türündeki gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir ve gerçekçi yaklaşım 
piyasa değeri yaklaşımıdır. Bu değerleme yönteminde bölgede değerlemesi istenilen gayrimenkulle ortak temel 
özelliklere sahip karşılaştırılabilir örnekler incelenir. Piyasa Değeri Yaklaşımı aşağıdaki varsayımlara dayanır. 

-Analiz edilen gayrimenkulün türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilir. 

-Bu piyasadaki alıcı ve satıcıların gayrimenkul hakkında oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle 
zamanın önemli bir faktör olmadığı kabul edilir. 

-Gayrimenkulün piyasada makul bir satış fiyatı ile makul bir süre için kaldığı kabul edilir. 

-Seçilen karşılaştırılabilir örneklerin değerlemeye konu gayrimenkul ile ortak temel özelliklere sahip olduğu kabul 
edilir. 

-Seçilen karşılaştırılabilir örneklere ait verilerin fiyat düzeltmelerinin yapılmasında günümüz sosya-ekonomik 
koşulların geçerli olduğu kabul edilir. 

Taşınmazın değerinin tespitinde bu yöntem kullanılmıştır. 

 

Emsaller 

 
Satılık Ofis Emsalleri 
1-Emsal: Vakıfbank- 0 (216) 724 29 62 

Taşınmaz ile aynı binada, aynı cephede, 10 katlı binanın 10. (3 normal kat) Katında konumlu, 59 m², 

dekorasyonlu olarak ofis nitelikli taşınmaz 450.000.-TL bedelle pazarlanmaktadır. (7.627.-TL/m²) 

2-Emsal: Sahibinden (Kadri Bey) - 0 (532) 634 47 47 

Taşınmaz ile aynı binada, yan cephede, 10 katlı binanın 8. (1 normal kat) Katında konumlu, 145 m², 

dekorasyonlu olarak ofis nitelikli taşınmaz 1.400.000.-TL bedelle pazarlanmaktadır. (9.655.-TL/m²) 

3-Emsal: Hep İstanbul- Torium Evleri- 0 (530) 229 80 49 

Taşınmaza komşu Torium Avm’de, 2. Katta konumlu, 1+0, 55 m² olarak beyan edilen (40 m² olduğu düşünülen) 

ofis nitelikli taşınmaz 260.000.-TL bedelle pazarlanmaktadır. (6.500.-TL/m²) 
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4-Emsal: Hep İstanbul- Torium Evleri- 0 (530) 229 80 49 

Taşınmaza komşu Torium Avm’de, 2. Katta konumlu, 2+1, 165 m² olarak beyan edilen (135 m² olduğu 

düşünülen) ofis nitelikli taşınmaz 880.000.-TL bedelle pazarlanmaktadır. (6.519.-TL/m²) 

 

Emsaller ve taşınmazın konumunu gösterir kroki 

 

 

 

Emsaller Ve Yorumlanması 

 

Düzeltme Kriterleri Emsal 1 Emsal 2 Emsal 3 Emsal 4 

Alanı (m²) 59 145 40 135 

Satışa Sunulan Birim Değeri (TL/m²) 7.627,00 TL 9.655,00 TL 6.500,00 TL 6.519,00 TL 

Pazarlık Payı % -10% -10% -5% -5% 

Hisseli olma durumu düzeltmesi %  0% 0% 0% 0% 

Konum Düzeltmesi Düzeltmesi % 0% 0% 0% 0% 

İnşaat Kalitesi Düzeltmesi 0% 0% 0% 0% 

Mimari Özelik Düzeltmesi -10% -10% -10% -10% 

Büyüklük Düzeltmesi 10% -10% 15% -10% 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 6.864,30 TL 6.758,50 TL 6.500,00 TL 4.889,25 TL 

Ortalama Birim Değer (TL/m²) 6.253,01 TL 

2. Kat 211 b.b. nolu brüt; 96 m² yasal brüt alanlı taşınmazın birim değeri emsal taşınmazlara kıyasla kat, konum, 
cephe, alan, vb. olumlu/olumsuz özelliklerine göre ~ 6.250.-TL/m² olarak takdir edilmiştir.  

Emsal karşılaştırma yöntemi ile bulunan değer;  

 

YASAL DURUM DEĞER TABLOSU 

Blok Kat 
BB  
No 

Nitelik Tip Alan (m²) 
Birim Değer  

(TL/m²) 
Değer (TL) 

- 2 211 Ofis - 96 6.250.-TL ~ 600.000.-TL 
 

Olarak takdir edilmiştir. 
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5.2 Maliyet Oluşumu Yaklaşımı 

Bu yöntemde var olan yapının günümüz ekonomik koşullarında yeniden inşa edilme maliyeti gayrimenkulün 
değerlemesi için baz kabul edilir. Gayrimenkulün değeri, arazi ve binalar olmak üzere iki farklı fiziksel olgudan 
meydana gelmektedir. Parsel üzerindeki yapılanmaların değeri, 6.7.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ‘’ Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ nin 3.2 maddesi gereğince 
mimarlık ve mühendislik hizmetleri bedellerinin hesabında kullanılacak ve her yıl yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim 
Maliyetleri tebliği veya bölgedeki mimar, müteahhit, yüklenicilerden alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulur.  

Yöntemde gayrimenkulün önemli bir kalan ekonomik ömür beklentisine sahip olduğu kabul edilir. Bu nedenle 
gayrimenkulün değerinin fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik açıdan demode olmasından dolayı 
zamanla azalacağı göz önüne alınır. Bir başka deyişle bu yöntemde, mevcut bir gayrimenkulün bina değerinin, 
hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilir. Değerleme işlemi; yapılacak olan 
gayrimenkulün bugünkü yeniden inşa ya da yerine koyma maliyetine; mevcut yapının sahip olduğu herhangi bir 
çıkar veya kazanç varsa eklendikten sonra, aşınma payının toplam maliyetten çıkarılması ve son olarak da arazi 
eklemesi ile yapılır.  

Proje bilgileri, inşaatın teknik özellikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 
Listesi'ndeki veriler kullanılır. 

Değer tespitinde maliyet yöntemi kullanılmamıştır.   

5.3 Gelir Kapitalizasyon Metodu 

Gelir Kapitalizasyon yaklaşımında mülkün getireceği net gelir boş kalma, tahsilat kayıpları ve işletme giderleri 
işletme dönemi için analiz edilir. Değerleme uzmanı, gayrimenkulün gelecekte ortaya çıkabilecek faydalarını ve 
getirdiği net geliri kapitalize ederek bugünkü değerini belirler. Gelir kapitalizasyon yaklaşımında iki farklı metod 
bulunmaktadır. Direk Kapitalizasyonda; bir yıllık gelirin, gelir oranına bölünmesi ya da gelir katsayısıyla 
çarpılması sonucu değere ulaşılır. İndirgenmiş Nakit Akışında ise; götürü bedeli uygulanarak gelir modeline 
yansıtılır, gelirler kabul edilebilir bir indirme oranı ile bugünkü değerine getirilerek gayrimenkulün değeri saptanır. 

Değer tespitinde gelir kapitalizasyonu yöntemi kullanılmamıştır.   

5.4 Diğer tespit ve analizler 

Taşınmazın değerlemesinde belirtilen konuların dışında herhangi bir tespit ve analiz bulunmamaktadır. 
Değerleme konusu; 

Gayrimenkulün değerine etki eden faktörler ve değer tespiti 

Taşınmazların kat, katta konumu, çevresel özellikleri, plan tertipleri, kullanım amaçları, emsal taşınmazlara 
oranla diğer olumlu ve olumsuz özelikleri göz önünde bulundurularak değer takdir edilmiştir.  

 

Değer Tespitini Olumlu Ve Olumsuz Etkileyen Faktörler 

Olumlu Özellikler: 

1. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşım, 

2. Sosyal donatı alanlarına yakın konumda yer alması, 

3. Yapı Kullanma İzin Belgesi almış olması, 

 
Olumsuz Özellikler: 

1. Benzer nitelikli ofis arzının fazla olması 
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Fırsatlar Ve Tehditler Analizi 

Fırsatlar: 
Konumu itibari ile ulaşımının kolay sağlanması, 
 
Tehditler: 
Ekonomik belirsizlikler,  
 

6. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve GÖRÜŞ 

UDS. 105’de belirtildiği üzere “10.4. 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 dâhilinde 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. 

Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, imar durumu, günün 
geçerli piyasa rayiç fiyatlarına göre oluşturulan satış kabiliyeti, genel görüşler ve emsallerin pazarlık payları göz 
önüne alınarak pazar değerini etkileyebilecek faktörler çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır.  

Bölgede benzer nitelikte ofis fonksiyonlu taşınmazların değerinin 6.000-TL- 6.500.-TL/m² alınabileceği kanaati 
hasıl olmuştur.   

Nihai olarak taşınmazın değerinin Emsal karşılaştırma yöntemi ile bulunan değerler ışığında; aşağıda 
belirtilen nihai değerlerde olacağı yönünde kanaatimizi belirtir rapor tarafımızca tanzim edilmiştir.  

 

YASAL DURUM DEĞER TABLOSU 

Blok Kat 
B.B. 
No 

Nitelik Tip Alan (m²) 
Birim Değer  

(TL/m²) 
Değer (TL) 

- 2 211 Ofis - 96 6.250.-TL ~ 600.000.-TL 
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7. SONUÇ 

 
Sorumlu Değerleme Uzmanı Sonuç Cümlesi 

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen ofis vasfındaki taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde; konumuna, 
büyüklüğüne, mimari özelliklerine, inşa kalitesine ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz 
ekonomik koşulları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır.  

 
Nihai Değer Takdiri;  
 
Rapor tarihi itibariyle değerleme konusu taşınmazın Yasal durum adil piyasa değeri (peşin); 
 

KDV Hariç 600.000.-TL (Altı Yüz Bin Türk Lirası) 
KDV Dahil 708.000.-TL (Yedi Yüz Sekiz Bin Türk Lirası) 
 
Olarak tespit edilmiştir. 
 
 
 

Değerleme Uzmanı 
Engin AKKOÇ 

SPK L.No: 400244 

Sorumlu Değerleme Uzmanı 
Halil İbrahim Bektaş 

SPK L.No: 400515 

 
 

 

 

 
 

 
(*) Vergi Kanunlarının Katma Değer Vergisine ilişkin muafiyet, istisna ve vergi oranına ilişkin özel hükümleri 
dikkate alınmamıştır. 
 
NOT: Değerleme raporunun, değerleme kuruluşunun yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde tamamen veya 
kısmen yayımlanamaz, raporun veya raporda yer alan değerleme rakamları ya da değerleme faaliyetinde 
bulunan personelin adları veya mesleki nitelikleri referans verilemez. 
 
 

EKLER 

 

1. Onaylı Tapu Kayıt Örneği  
2. İmar Durumu  
3. Mimari Proje, Yapı Ruhsatı ve İskan Belgeleri  
4. Fotoğraflar 
5. SPK Lisans ve Tecrübe Belgeleri 
6. Tapu senetleri 
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EK1 :  ONAYLI TAPU KAYIT BELGESİ 
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EK2 :  İMAR DURUM BELGESİ 
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EK3 :  MİMARİ PROJE 
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YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 
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EK 4: FOTOĞRAFLAR 
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EK5 :  SPK LİSANS VE TECRÜBE BELGESİ 
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EK: 6  TAPU SENETLERİ 
 

 


