
 

 

 

DEĞERLEME RAPORU 

1 Adet “Dükkan” Nitelikli TaĢınmaz  

Etimesgut/ANKARA 

 
 

 

 

 

 

 

KARE GAYRĠMENKUL DEĞERLEME A.ġ. 

2016 

 

 

 



 KD-DGY-010 

 
1 

 

1.     RAPOR BĠLGĠLERĠ 

 

1.a. Ġçindekiler                                                                                            Sayfa No 

1.     RAPOR BĠLGĠLERĠ   

a) İçindekiler...............................................................................................  1 - 3 

b) Raporun tarihi........................................................................................ 4 

c) Raporun numarası................................................................................. 4 

d) Raporun türü.......................................................................................... 4 

e) Raporu hazırlayanlar............................................................................. 4 

f) Sorumlu değerleme uzmanı .................................................................. 4 

g) Değerleme tarihi.................................................................................... 4 

h) Dayanak sözleşmesi ............................................................................. 4 

i) Raporun Kurul düzenlemeleri kapsamında değerleme amacıyla hazırlanıp 

hazırlanmadığına ilişkin açıklama ........................................ 5 

2.     ġĠRKETĠ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER    

a) Şirket bilgileri......................................................................................... 5 

b) Müşteri bilgileri....................................................................................... 6 

c) Müşteri taleplerinin kapsamı ve varsa getirilen sınırlamalar.................. 7 

3.     DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER  

a) Gayrimenkulün yeri, konumu, tanımı ve tapu kayıtlarına ilişkin 

bilgiler.................................................................................................... 9 

b) Tapu, plan, proje, ruhsat, şema vb. dokümanlar................................... 
10 

c) 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..... 

12 

 

d) Değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili herhangi bir takyidat 

(devredilebilmesine ilişkin bir sınırlama) olup olmadığı hakkında bilgi, varsa 

söz konusu gayrimenkulün gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne 

alınmasına Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde engel 

teşkil edip etmediği hakkındaki görüş.................... 

 

12 

 



 KD-DGY-010 

 
2 

 

e) Değerlemesi yapılan projenin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin 

alınıp alınmadığı, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için 

yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olup 

olmadığı hakkında bilgi ve projenin gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne 

alınmasına Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir engel 

olup olmadığı hakkındaki görüş....... 

13 

 

f) Değerlemesi yapılan proje ile ilgili olarak 29.6.2001 tarih ve 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca denetim yapan yapı denetim 

kuruluşu (ticaret unvanı, adresi vb.) ve değerlemesi yapılan gayrimenkul ile 

ilgili olarak gerçekleştirdiği denetimler hakkında bilgi... 

13 

 

g) Değerlemesi yapılan projeye ilişkin detaylı bilgi ve planların ve söz konusu 

değerin tamamen mevcut projeye ilişkin olduğuna ve farklı bir projenin 

uygulanması durumunda bulunacak değerin farklı olabileceğine ilişkin 

açıklama ................................................................ 14 

4.      DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULE ĠLĠġKĠN ANALĠZLER   

a) Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin analizi ve kullanılan veriler........... 
14 

b) Mevcut ekonomik koşullar ile gayrimenkul piyasasının analizi, mevcut trendler 

ve dayanak veriler.................................................................... 15 

c) Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan faktörler 17 

d) Gayrimenkulün inşaat ve yapısal özellikleri........................................... 18 

e) Fiziksel değerlemede baz alınan veriler................................................ 
18 

f) Gayrimenkulün teknik özellikleri ve değerlemede baz alınan veriler.. 18 

g) Değerleme işleminde kullanılan varsayımlar ve bunların kullanılma 

nedenleri................................................................................................ 18 

h) Kullanılan değerleme tekniklerini açıklayıcı bilgiler ve bu yöntemlerin seçilme 

nedenleri................................................................................... 19 

ı)       Üzerinde proje geliştirilen arsanın boş arazi ve proje değerleri............. 19 

i) Nakit / Gelir Akımları analizi................................................................... 

j) Maliyet Oluşumları analizi .....................................................................  

  

20 

 

k) Değerlemede esas alınan benzer satış örneklerinin tanım ve satış bedelleri ile 

bunların seçilmesinin nedenleri.......................................... 20 

l) Kira Değeri analizi ve kullanılan veriler.................................................. 21 

m) Gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi............ 21 

n) Boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi ve kullanılan veri ve varsayımlar 
21 



 KD-DGY-010 

 
3 

 

ile ulaşılan sonuçlar............................................................ 

o) En yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi........................................... 22 

p) Müşterek veya bölünmüş kısımların değerleme analizi......................... 22 

q) Hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi ile yapılacak projelerde  emsal 

pay oranları............................................................................... 22 

5.     ANALĠZ SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

a) Farklı değerleme metodlarının ve analizi sonuçlarının uyumlaştırılması ve 

bu amaçla izlenen yöntemin ve nedenlerinin 

açıklaması.............................................................................................. 

22 

 

b) Asgari bilgilerden raporda yer verilmeyenler ve gerekçeleri.................. 
22 

c) Yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediği ve mevzuat uyarınca alınması 

gereken izin ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak mevcut olup olmadığı 

hakkında görüş............................................................... 

23 

 

d) Değerlemesi yapılan gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya 

gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, gayrimenkul yatırım ortaklıkları 

portföyüne alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bir engel 

olup olmadığı hakkında görüş...................................................... 

23 

 

6.     SONUÇ  

a) Sorumlu değerleme uzmanının sonuç cümlesi...................................... 23 

b) Nihai değer takdiri.................................................................................. 
23 

RAPOR EKĠ   

a) Değerlemeyi yapan değerleme uzmanı ile ilgili bilgiler.......................... 
25 

b) Şirketçe rapora ilave olarak verilen bilgi ve belgeler............................. 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KD-DGY-010 

 
4 

 

1.b. RAPORUN TARĠHĠ  

 08/01/2016 

1.c. RAPORUN NUMARASI 

KD-DGY-0010 

1.d. RAPORUN TÜRÜ 

 Bu rapor, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, 48147 Ada 1 Parsel tapu 

kayıtlarına haiz M blok 125 No’lu “Dükkan” nitelikli gayrimenkulün Türk Lirası cinsinden 

29/12/2015 tarihli adil piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerleme 

raporudur.  

1.e. RAPORU HAZIRLAYANLAR  

  Bu değerleme raporu, gayrimenkulün mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi-

kurum-kuruluşlardan elde edilen sonuçların bir arada yorumlanması neticesinde 

hazırlanmıştır. 

1.f. SORUMLU DEĞERLEME UZMANI 

 Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme 

Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğ’de yer alan 4. Madde’nin (Değişik: Seri: VIII, No: 53 Sayılı Tebliğ İle)           

(g) bendine göre Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verebilmek 

amacıyla Kurul listesine alınmak üzere başvuracak şirketlerin ödenmiş sermayesinin asgari 

% 51’inin, en az iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması zorunludur. Ancak ödenmiş 

sermayesinin asgari % 51’inin doğrudan veya dolaylı olarak kamu kuruluşlarına ait olması 

durumunda (g) bendinde yer alan şart aranmayacağı da belirtilmiştir. 

Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Sorumlu Değerleme Uzmanları Tablosu 

 

Adı soyadı Görevi SPK Lisans No 

Erdem Yılmaz Sorumlu Değ. Uzm. 400890 

Ahmet Ulaş Demiral Sorumlu Değ. Uzm. 401869 

 

1.g. DEĞERLEME TARĠHĠ 

 29/12/2015 

1.h. DAYANAK SÖZLEġMESĠ 

 a)  25 Aralık 2015 tarih ve sayısız talep yazınız, 

b) 25 Aralık 2015 tarihli teklif yazımız, 

c) 28 Aralık 2015 tarihli Gayrimenkul Değerlemesi Hizmet Alımı Sözleşmesi. 
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1.i. RAPORUN KURUL DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA DEĞERLEME 

AMACIYLA HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA 

 

 Bu değerleme raporu, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için söz konusu 

gayrimenkulünadil piyasa değerinin ve aylık kira bedelininbelirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

2.     ġĠRKETĠ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER  

 

2.a.  ġĠRKET BĠLGĠLERĠ   

ÜNVANI  Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 

ADRES  Cumhuriyet Mahallesi Ekinoks Residence E1 Blok Kat: 3 / 23 Beylikdüzü / 

İstanbul 

ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ   

 Telefon 0212 873 49 49 

 Faks  0212 873 49 50 

TESCĠL TARĠHĠ  25.02.2011 

KURULUġ SERMAYESĠ  300.000 TL 

ÖDENMĠġ SERMAYESĠ  300.000 TL 

SPK LĠSANS TARĠHĠ  30.06.2011 

TĠCARET SĠCĠL MEMURLUĞU İSTANBUL 

SĠCĠL NUMARASI 766923 

VERGĠ DAĠRESĠ BEYLİKDÜZÜ 

VERGĠ NUMARASI 5240586923 

ORTAKLIK YAPISI  :  

 

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%) 

Erdem Yılmaz 144.000 48 

Ahmet Ulaş Demiral 144.000 48 

Sena Demiral 6.000 2 

Mercan Selin Apaydın Yılmaz 3.000 1 

Çiğdem Nurten Erdoğan 3.000 1 

Toplam 300.000 100 
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2.b.  MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ   

ÜNVANI : Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

ADRES : Büyükdere Caddesi, No: 141 K: 22 34394 Esentepe Şişli / İSTANBUL 

ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ  : 

 Telefon :0212 348 57 46 

 Faks  : 0212 336 61 84 

 

TESCĠL TARĠHĠ   05.05.1995 

KURULUġ SERMAYESĠ   - 

ÖDENMĠġ SERMAYESĠ   50.000.000,00 TL 

TĠCARET SĠCĠL MEMURLUĞU İSTANBUL 

SĠCĠL NUMARASI   330253-277835 

VERGĠ DAĠRESĠ   İstanbul – Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü 

VERGĠ NUMARASI   2780080214 

ORTAKLIK YAPISI  :  

 

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%) 

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 45.691.690,00 91,38 

Halka Açık Kısım 4.308.310,00 8,62 

Toplam 50.000.000,00 100.00 
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2.c. MÜġTERĠ TALEPLERĠNĠN KAPSAMI VE VARSA GETĠRĠLEN SINIRLAMALAR  

  Bu değerlemede aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

 

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir. 

- Kiralayan ve kiracı makul ve mantıklı hareket etmektedir. 

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

faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

- Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

 

3.     DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER  

 

3.a.  GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI ve TAPU KAYITLARINA 

ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

3.a.1. Gayrimenkulün Yeri, Konumu, Tanımı  

 Değerlemeye konu taşınmaz; Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, 

Selçuklular Caddesi, Göksu AVM No: 57/125 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaza 

ulaşım, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan (İstanbul Yolu) 1.TBMM Caddesine girilir ve 

yaklaşık olarak 1000 metre devam edilerek, solda yer alan Göksu AVM’ye ulaşılır. 

Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu bölge Eryaman Mahallesinin merkezinde, 

metro istasyonu, Göksupark ve AVM’ler nedeniyle yoğun kullanılan, en önemli ticari 

bölgelerinden biridir. Bölge orta gelir grubuna hitap etmekte olup doluluk oranı yaklaşık %75 

seviyededir. 

           Değerleme konusu taşınmazın bölgenin ana arterlerine olan uzaklıkları ise yaklaşık 

olarak aşağıda belirtilmiştir. 

            *Metro İstasyonu: 600 m, 

            *Göksu Parkı: 100 m, 

            *İstanbul Yolu: 1 km, 
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3.a.2. Tapu Kayıtlarına ĠliĢkin Bilgiler 

SAHĠBĠ - HĠSSESĠ   :SAİT DİNÇMEN - TAM 

ĠLĠ - ĠLÇESĠ   :Ankara- Etimesgut 

BÖLGESĠ    :- 

MAHALLESĠ   :Eryaman Mahallesi 

PAFTA NO   :--- 

ADA NO    :48147 

PARSEL NO   :1 

ANA GAYRĠMENKULÜN 

NĠTELĠĞĠ    :BETONARME İŞ MERKEZİ VE 12 BLOKTAN 

OLUŞAN APARTMAN VE ARSASI 

ARSA ALANI   :90.679 m² 

BAĞIMSIZ  

BÖLÜM NO   :125 

BLOK NO    :M 

KAT NO    :TERAS 3 

NĠTELĠĞĠ    :Dükkan 

ARSA PAYI   :15/90679 

YEVMĠYE NO   :26753 

CĠLT NO    :337 

SAHĠFE NO   :33407 

TAPU TARĠHĠ   :05/11/2007 
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3.b. TAPU, PLAN, PROJE, RUHSAT, ġEMA VB. DOKÜMANLAR 

 

3.b.1. Gayrimenkullerin Tapu Tetkiki 

 04.01.2016 tarihinde, saat 14:36 itibariyle TAKBİS sistemi üzerinden alınan 

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI belgesine göre taşınmazların tapu kayıtlarında aşağıdaki 

takyidatlar bulunmaktadır. 

 

ġerhler: 

Şerh Yoktur. 

 

Hak ve Mükellefiyetler: 

Hak ve Mükellefiyet Yoktur. 

 

Beyanlar; 

*Yönetim Planı: 08/10/2004 

*Yönetim Planı Değişikliği: 01/10/2009 
 

3.b.2. Gayrimenkulün Ġmar Durumu 

 Değerleme konusu taşınmazın konumlandığı parsele ait imar durumu bilgileri 

Etimesgut Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden ilgili memurdan sözlü olarak temin edilmiştir. Söz 

konusu bilgiler dahilinde değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu parsel; TAKS: 

0,60 KAKS: 1,80 ve H:serbest yapılaşma koşulları ile “KENTSEL MERKEZ ALANI”nda 

kalmaktadır. 

 

3.b.3. Plan, Proje, Ruhsat, ġema vb. Dokümanlar 

         Değerleme konusu taşınmaza ait imar işlem dosyası Etimesgut Belediyesi arşivinde, 

kat irtifakına esas onaylı mimari projesi ise Etimesgut Tapu Müdürlüğü’nde incelenmiştir. 

İmar işlem dosyası bilgileri ve incelenen proje bilgileri aşağıda “Belediye Ġncelemesi” ve 

“Proje Ġncelemesi” başlığı altında belirtilmiştir. 

 

Belediye Ġncelemesi: Değerleme konusu taşınmaza ait imar işlem dosyası Etimesgut 

Belediye arşivinde fiziki olarak 30/12/2015 tarihinde incelenmiş ve herhangi bir olumsuz 

evrak bulunmadığı görülmüştür. İmar işlem dosyası içerisinde aşağıdaki belgelerin olduğu 

tespit edilmiştir. 

*Yapı Ruhsatı; 04/10/2004 tarih ve 473 sayılı ilk yapı ruhsatı (ruhsat belgesi görülememiş 

olup iskan belgesi üzerinden tespit edilmiştir.),  
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*Tadilat Ruhsatı: 08/03/2006 tarih ve 58 sayılı, toplam 218.868,02 m² inşaat alanı için 

tanzim edilmiş Tadilat Ruhsatı görülmüştür. Söz konusu ruhsat belgesi taşınmazın eski ada 

numarası olan 46471 adına tanzim edilmiştir.   

*Ġsim DeğiĢikliği Ruhsatı: 25/02/2015 tarih ve 82/m sayılı, toplam 39.455,9 m² inşaat alanı 

için tanzim edilmiş M Blok’a ait “İsim Değişikliği Ruhsatı” dosyası içerisinde 

bulunamadığından görülememiş olup değerleme hizmetinin verildiği ilgili kurum tarafından 

temin edilmiştir. Ancak, doyası içerisinde söz konusu ruhsat sonrası tanzim edilen Yapı 

Kullanma İzin Belgesi bulunmasından dolayı ruhsat belgesi geçerli kabul edilmiştir.   

*Yapı Kullanma Ġzin Belgesi; 27/02/2015 tarih ve 333 sayılı olmak üzere toplam 39.455,9 

m2 inşaat alanı ve yol kotu altı 1, yol kotu üzeri 4 olmak üzere toplam 5 kattan oluşacak 

şekilde M blok adına tanzim edilmiştir. 128 adet dükkan için verilmiştir.  

 

Proje Ġncelemesi:  

İlgili Tapu Müdürlüğü’nde yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza ait 16.09.2004 

onay tarihli kat irtifakına esas mimari proje incelenmiştir. Söz konusu projenin vaziyet 

planında A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M Blok olmak üzere toplam 13 adet blok belirtilmiştir. 

İncelenen projeye göre ana gayrimenkul içerisinde 129 adet bağımsız ünite bulunmaktadır. 

 

İlgili belediyede yapılan incelemede ise, 08.03.2006 tarihli ruhsat eki 07.03.2006 tarihli, 

10.01.2014 tasdik tarihli tadilat projesi incelenmiştir. Söz konusu projenin vaziyet planında 

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M Blok olmak üzere toplam 13 adet blok belirtilmiştir. Tadilata esas 

mimari projede 128 adet bağımsız ünite bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

Yapılan incelemeler neticesinde, ana gayrimenkulde yer alan 24 numaralı bağımsız bölümün 

21 numaralı bağımsız bölüm ile birleşmesi sonucu, kat irtifakında belirtilen 129 adet bağımsız 

ünitenin belediyede bulunan tadilat projesinde belirtildiği üzere 128 adet bağımsız üniteye 

çevrildiği görülmüştür. Bağımsız bölümlerin birleşmesi sonucu oluşan yeni bağımsız bölümün 

numarası 21 olarak belirtilmiş, tapu kayıtlarında “24” numaralı bağımsız bölümün terkin 

edildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple belediyedeki mimari proje ile tapuda incelenen kat 

irtifakına esas mimari proje arasında bağımsız ünite sayısı olarak farklılık olmasına rağmen 

bağımsız bölümlerin konumlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, belediyede 

incelenen tadilat projesinin kat irtifakının tescili için ilgili Tapu Müdürlüğü’ne intikali 

önerilmektedir.  

Değerleme konusu taşınmazın konumlandığı M blok parselin kuzeyinde konumlanmaktadır. 

M Bloğun iki adet girişi bulunmaktadır. Yapının ana girişi 1. kat seviyesinden kuzey 
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cepheden sağlanmakta olup zemin kattan güney cepheden ikinci bir girişi bulunmaktadır. 

Bloğun kuzeyi otopark alanı olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 

125 numaralı bağımsız bölüm 38 m2 brüt alandan oluşmaktadır. Teras 3. katta, 1.kat bina 

girişine göre sağ tarafta, yürüyen merdivenlerden çıkıldığında arka koridor tarafında yer alan 

dükkandır. Halihazırda boş durumda olup dükkan içerisine girilememiştir. Ancak dışarıdan 

gözlemsel olarak yapılan tespite göre projesi ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.  Zeminleri 

seramik, duvarlar plastik boya, tavan gazbeton asma tavandır. Ön cepheleri camekandır. 

 

3.c. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKUL ĠLE ĠLGĠLĠ VARSA SON ÜÇ 

YILLIK DÖNEMDE GERÇEKLEġEN ALIM SATIM ĠġLEMLERĠNE VE 

GAYRĠMENKULÜN HUKUKĠ DURUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLERE 

(ĠMAR PLANINDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER, KAMULAġTIRMA 

ĠġLEMLERĠ VB.) ĠLĠġKĠN BĠLGĠ 

3.c.1. Tapu Kayıtlarına Göre Son Üç Yıllık Dönemde GerçekleĢen Alım Satım    

 ĠĢlemleri  

Değerleme konusu taşınmaz 05/11/2007 tarih ve 26753 yevmiye ile satış işleminde 

tescil edilmiştir. 

 

3.c.2. Ġmar Planı’nda Son Üç Yıllık Dönemde Meydana Gelen DeğiĢiklikler  

Etimesgut Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan görüşmelerdeson üç 

yıllık dönemde gerçekleşen herhangi bir imar planı değişikliği olmadığı bilgisi alınmıştır. 

 

3.d. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKUL ĠLE ĠLGĠLĠ HERHANGĠ BĠR 

TAKYĠDAT (DEVREDĠLEBĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN BĠR SINIRLAMA) OLUP 

OLMADIĞI HAKKINDA BĠLGĠ, VARSA SÖZ KONUSU GAYRĠMENKULÜN 

GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA 

SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE ENGEL 

TEġKĠL EDĠP ETMEDĠĞĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġ 

 Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’na İlişkin Esaslar 

Tebliği’nin “Ayni Sermaye” başlıklı 9/A Maddesi Dördüncü Fıkrası’nda “Gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarına ayni sermaye olarak ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün 

değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan 

TSKB Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

(106/144) 

 
TSKB Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

(106/144) 
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bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ile gayrimenkuller üzerindeki sair 

ayni haklar konabilir, bunlar dışında kalan maddi ve gayri maddi varlıklar ayni sermaye olarak 

konulamaz” hükmü yer almaktadır. Değerleme konusu taşınmazların üzerinde herhangi 

kısıtlayıcı bir takyidat bulunmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

gereğince Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde “Binalar” başlığı altında bulunmalarında 

herhangi bir engel bulunmadığı kanaatine varılmıştır  

3.e. DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJENĠN ĠLGĠLĠ MEVZUAT UYARINCA 

GEREKLĠ TÜM ĠZĠNLERĠNĠN ALINIP ALINMADIĞI, PROJESĠNĠN HAZIR VE 

ONAYLANMIġ, ĠNġAATA BAġLANMASI ĠÇĠN YASAL GEREKLĠLĠĞĠ OLAN 

TÜM BELGELERĠNĠN TAM VE DOĞRU OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI 

HAKKINDA BĠLGĠ VE PROJENĠN GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 

PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĠ 

ÇERÇEVESĠNDE BĠR ENGEL OLUP OLMADIĞI HAKKINDAKĠ GÖRÜġ 

  

 Değerlemeye konu taşınmazın onaylı projesi, ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 

bulunmaktadır ve yerinde yapılan inceleme ve ölçümlerde proje ve eklerine aykırı herhangi 

bir durum bulunmaması nedeniyle “Değerlemesi yapılan projenin ilgili mevzuat uyarınca 

gerekli tüm izinlerinin alınıp alınmadığı, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması 

için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olup olmadığı 

hakkında bilgi ve projenin gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasına sermaye 

piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir engel olup olmadığı hakkındaki görüşümüz 

“Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde 

“Binalar” başlığı altında bulunmalarında herhangi bir engel bulunmadığı kanaatine 

varılmıştır.“ 

 

3.f. DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJE ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK 29.6.2001 TARĠH VE 

4708 SAYILI YAPI DENETĠMĠ HAKKINDA KANUN UYARINCA DENETĠM 

YAPAN YAPI DENETĠM KURULUġU (TĠCARET UNVANI, ADRESĠ VB.) VE 

DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKUL ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK 

GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ DENETĠMLER HAKKINDA BĠLGĠ 

 

     Değerleme konusu taşınmaz; 04/10/2004 tarihli yapı ruhsatına bağlı olarak inşa 

edildiğinden 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi hakkında kanun kapsamındadır. 

İncelenen ruhsat belgesine göre taşınmazın Yapı Denetim Kuruluşu şahıs adına kayıtlı olup 

yetkilisi Oğuzhan DEMİR’dir. 
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3.g. DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJEYE ĠLĠġKĠN DETAYLI BĠLGĠ VE 

PLANLARIN VE SÖZ KONUSU DEĞERĠN TAMAMEN MEVCUT PROJEYE 

ĠLĠġKĠN OLDUĞUNA VE FARKLI BĠR PROJENĠN UYGULANMASI DURUMUNDA 

BULUNACAK DEĞERĠN FARKLI OLABĠLECEĞĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA 

Değerleme konusu mülkün fiyatlandırması halihazır durumuna ve projesine itibar 

edilerek yapılmıştır. Söz konusu mülk yaklaşık 8 yıllık bir yapı olup bulunduğu lokasyon 

itibariyle rantabl durumdadır ancak AVM iç mekanına giriş çıkış düşük seviyelerdedir. 

Dükkanlar henüz boş ve kullanılmamaktadır. Dış cephede yer alan dükkanlar metro 

istasyonu yanında olması nedeniyle yoğun kullanılmaktadır ancak bu yoğunluk iç mekanlara 

henüz yansımamaktadır.  

4.     DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULE ĠLĠġKĠN ANALĠZLER  

 

4.a. GAYRĠMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENĠN ANALĠZĠ VE KULLANILAN 

VERĠLER  

Ankara Ġli 

Ülkenin 2. kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan önemli şehirlerden biri 

konumundadır. Başkent olması nedeniyle hizmet sektörünün en büyük ekonomiyi 

oluşturduğu şehirde sanayi ve ticaret o kadar büyük bir ekonomi oluşturmamaktadır ancak 

ülke içinde üst sıralardadır. Nüfus yoğunluğu sanayi ve ticaret ekonomisine yansımamaktadır 

ancak 2.büyük şehir olması nedeniyle büyük nüfus bir katma değer yaratabilmektedir.  

Ankara, Türkiye’nin orta bölümünde kurulu olan bir şehirdir. Türkiyenin doğusu ile batısı 

kuzeyi ile güneyi arasında bir köprü konumundadır ve şehirlerarası kesişim noktasıdır.  

Şehir merkezinde son yıllarda lüks konutlar, büyük uydu kentler ve merkezde kentsel 

dönüşüm projeleri ile inşaat sektörü canlılığını devam ettirmektedir. Özellikle GYO’ların yer 

seçmesi ve büyük ölçekli ve büyük nüfus kapsayacak projelere başlamaları Türkiye 

genelinde önemli bir reklamasyon nedeni olmuştur ve inşaat sektörünün Ankara’da önemli 

bir yatırım alanı olduğu dikkat çekmektedir.  

Etimesgut ilçesi Ankara’nın batısında, alt ve orta gelir grubunun yer seçtiği bir yerleşim 

bölgesidir. İlçe genelinde sanayi ve ticaret düşük yoğunluktadır. Genellikle konut amaçlı bir 

ilçedir. Taşınmazların yer aldığı semt, toplu konut alanlarından oluşan, yakın zamanda kadar 

düşün bir gelişme hızıyla gelişmiş olan ancak yaklaşık 10 yıldır hızlı bir gelişme göstererek 

hem lük konutlar hem düşük bütçeli konutlar yapılarak gelişmiştir. Yoğun bir nüfusa sahip 

olmaya başlamış olan semtte AVM’ler, semt spor tesisleri ve rekreasyon alanları ile düzenli 

bir gelişim göstermektedir. Metro güzergahında olan semtte metronun faaliyete geçmesi 
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nedeniyle ticari bir yoğunluk yaşanmaktadır ve bu yoğunluğun ileriki yıllarda daha da 

artacağı tahmin edilmektedir.  

4.b. MEVCUT EKONOMĠK KOġULLAR ĠLE GAYRĠMENKUL PĠYASASININ 

ANALĠZĠ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERĠLER 

Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler finansal istikrarlar açısından önemini 

korumaktadır. 2014 Kasım Finansal İstikrar Raporu’nun yayımladığı tarihten bu yana iktisadi 

faaliyetteki toparlanmada ülkeler arasındaki farklılaşma devam etmektedir. ABD diğer 

gelişmiş ülkelere daha güçlü büyüme performansı sergilerken Euro Bölgesi’nde ekonomik 

büyüme zayıf seyrini korumaktadır. Küresel büyümenin önemli kısmını oluşturan gelişmekte 

olan ülkelerin büyüme hızı yavaşlamaktadır.  Enflasyon gelişmiş ülkelerde hedeflerin altında 

seyretmekte, gelişmekte olan ülkelerde ise yukarı yönlü hareket etmektedir. ABD’nin faiz 

artırım sinyali ve para politikasındaki normalleşme sürecine ilişkin belirsizlikler küresel 

piyasaların veri akışına duyarlılığının yüksek seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. Böyle 

bir konjonktürde ABD doları diğer para birimlerine karşı güçlenme eğilimi göstermiş, 

gelişmekte olan ülkelerde sermaye hareketleri dalgalı bir seyir izlemiştir. 

    2015 yılının ilk çeyreğine ilişkin göstergeler, yurt içi iktisadi faaliyette dış talepteki 

yavaşlamaya bağlı olarak bir miktar ivme kaybı yaşandığına işaret etmiştir. Yılın ikinci 

çeyreğinden itibaren Avrupa Birliği büyümesindeki kısmi toparlanmanın da eksiyle iktisadi 

faaliyetin ılımlı artış eğilimine geri döneceği tahmin edilmektedir. Enflasyon görümüne 

bakıldığında ise uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makro ihtiyati 

önemlerin çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilediği,  bunun yanı sıra düşük 

seyreden emtia fiyatlarının da enflasyondaki düşüşe destek verdiği görülmektedir. Ancak, 

gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar ve döviz kurunda ilk çeyrekte yaşanan gelişmeler 

enflasyondaki iyileşmenin öngörülenden daha sınırlı olmasına neden olmuştur. Bu 

çerçevede, TCMB para politikasındaki temkinli duruşunu korumuştur. 

    Cari işlemler dengesi iyileşirken, devam eden mali disiplin hem risk primlerinin hem 

de enflasyonun düşürülmesine önemli katkı sağlamaktadır. TCMB para politikasında  

temkinli duruşunu sürdürürken, döviz likiditesini, çekirdek yükümlülükleri ve uzun vadeli 

borçlanmayı desteklemeye yönelik tedbirlerle de makro finansal riskleri azaltmayı 

amaçlamıştır. 

      Alınan makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle hanehalkı finansal yükümlülüklerinin 

varlıklarına oranındaki iyileşme devam etmektedir. Hanehalkının sadece Türk Lirası 

cinsinden ve sabit faizle borçlanmakta olması finansal piyasalarda oynaklığın arttığı bu 



 KD-DGY-010 

 
16 

 

dönemde hane halkının borç borç gücünün korunmasına katkı sağlamaktadır. Reel sektörün 

kredi talebinde Türk Lirası işletme sermayesi finansmanı ve mevcut borçları yenileme 

ihtiyacının belirleyici olduğu görülmektedir. Reel sektör yabancı para borçlarının ağırlıklı 

olarak uzun vadeli olmasının, kısa vadeli açık pozisyonun düşüklüğünün ve yabancı para 

cinsinden borçlanmanın daha çok kur riskini iyi yönetebilecek büyük firmalar tarafından 

yapılmasının, kur riskini sınırlandırdığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, borçlanma yoluyla 

finansmanın içerdiği vergi avantajının neden olduğu yüksek kaldıracın azaltılması amacıyla 

yapılan yeni yasal düzenlemeyle nakdi sermaye artışına sağlanan vergi teşviki, özkaynak 

finansmanını özendirecektir. 

   Bankacılık sektörünün kredi büyüme hızları makbul düzeylerde seyrederken alınan 

tedbirler sonucunda ticari kredilerin tüketici kredilerine göre daha hızlı artmakta olması 

dengeli büyümeyi desteklemektedir. Bankaların takipteki alacaklar oranı yatay seyretmekle 

birlikte, iktisadi faaliyetinin zayıf seyri ve kur oynaklığı gibi unsurlar kredi riskinin takibini 

gerekli kılmaktadır. Mevut sermaye tamponlarının olası kredi riski zararlarını 

karşılayabilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Bankacılık sektörü sağlam likidite görümünü 

sürdürmektedir. 

     TCMB’nin zorunlu karşılık uygulamasında mevduat dışı yabancı para kaynakların 

vadesini uzatmaya yönelik yaptığı değişikliklerin de katkısıyla bankaların yurt dışından 

sağladığı kaynakların ortalama vadesi uzamaktadır. Türk Lirası cinsinden tesis edilen 

zorunlu karşılıklara çekirdek yükümlülükleri teşvik edecek şekilde faiz ödenmesi uygulaması 

da başlatılmış olup, bankaların çekirdek fonlama kaynak kullanımı artırmaya başlamaları 

finansal istikrar açısından olumludur. Döviz likiditesini, çekirdek yükümlülükleri ve uzun 

vadeli borçlanmayı destekleyici yönde atılan adımlar ekonomimizin küresel şoklara karşı 

dayanıklılığını artırmaya yönelik tedbirlerdir. Gerekli görülmesi halinde aynı doğrultuda ilave 

önlemler alınabilecektir. 

     Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, ülkemizde finansal istikrara ilişkin 

gelişmelerin şematik yansımasına aşağıdaki makro gösterimde yer verilmiştir. Buna göre 

son altı aylık süreçte, küresel piyasalar, yurt içi ekonomi ve yurt içi finansal piyasa 

gelişmeleri bir önceki altı aya kıyasla daha zayıf seyretmiştir. 

(*) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mayıs 2015, Sayı:20Finansal İstikrar Raporu, 
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4.c. DEĞERLEME ĠġLEMĠNĠ OLUMSUZ YÖNDE ETKĠLEYEN VEYA SINIRLAYAN 

FAKTÖRLER 

 Olumlu etkenler : 

 Merkezi konumu, 

 Semtin en yüksek yoğunluklu AVM’si olması 

 Köşe konumda olması 

 

 Olumsuz etkenler : 

 Yoğunluğun düşük olduğu bölgede olması 

 

4.d. GAYRĠMENKULÜN ĠNġAAT VE YAPISAL ÖZELLĠKLERĠ  

 

Taşınmazın fiziksel özellikleri, yerinde yaptığımız incelemeler ve gözlemlerimiz ile proje 

ve ruhsat bilgileri baz alınarak düzenlenmiştir. 

 

 ĠNġAAT TARZI   : B.A.K.   

 ĠNġAAT NĠZAMI   : Blok 

 KAT ADEDĠ      : 5 (Bodrum Kat + Zemin kat + 2 Normal Kat + Teras Kat) 

 YÜKSEKLĠĞĠ : 23 m. 

 YAPININ YAġI      : ~ 8 

 KULLANIM ALANI  : 38m² 

 

 

4.e. FĠZĠKSEL DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN VERĠLER 

 

 Değerleme konusu taşınmaz projesinde ve mahallinde M blokta, AVM içinde yer 

almaktadırlar. Tek bölümlü dükkandır. Yönetimi olan, ortak kullanım alanları, ortak WC, 

lavabo bölümleri olan AVM olarak kullanılmaktadır ve işletilmektedir. Değerlemede 

kullanılabilirlik durumu, kiralanabilirlik durumu, lokasyonu, boyutları dikkate alınmıştır.  
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4.f. GAYRĠMENKULÜN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DEĞERLEMEDE BAZ 

ALINAN VERĠLER 

 

 Değerlemeye konu taşınmazın ve bulunduğu binanın teknik özellikleri yerinde 

yaptığımız incelemeler ve yetkililerinin beyanları doğrultusundadüzenlenmiştir.   

 

  ELEKTRĠK   :Şebeke  

SU   :Şebeke 

KANALĠZASYON     :Şebeke 

SU DEPOSU   :Var 

ISITMA SĠSTEMĠ  :Doğalgaz  

KLĠMA   : Mevcut  

GÜVENLĠK   :Görüntülü kamera sistemi, alarm sistemi ve 

     güvenlik elemanı mevcut 

ASANSÖR   :Var 

YANGIN TESĠSATI  :Mevcut  

YANGIN MERDĠVENĠ :Mevcut 

OTOPARK    :Mevcut  

 

4.g. DEĞERLEME ĠġLEMĠNDE KULLANILAN VARSAYIMLAR VE BUNLARIN 

KULLANILMA NEDENLERĠ 

 

Değerleme raporlarında gayrimenkulün özelliklerine göre üç farklı değerleme yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla “Piyasa Değeri (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı”, 

“Nakit Akışı (Gelir Kapitalizasyonu) Yaklaşımı” ve “Maliyet Oluşumları Yaklaşımı” 

yöntemleridir.  

Bu raporda değerlemesi yapılan gayrimenkulün niteliği göz önünde bulundurularak 

“Piyasa Değeri (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı” ve “Nakit Akışı (Gelir Kapitalizasyonu) 

Yaklaşımı” yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler için yapılan varsayımlar ve nedenleri 

aşağıda yer almaktadır. 
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4.h. KULLANILAN DEĞERLEME TEKNĠKLERĠNĠ AÇIKLAYICI BĠLGĠLER VE BU 

YÖNTEMLERĠN SEÇĠLME NEDENLERĠ 

 

 Değerleme konusu taşınmazın kat mülkiyetli mülk vasfında olması ve bölgede benzer 

nitelikli emsal arzının yüksek olması sebebiyle “Piyasa Değeri (Emsal Karşılaştırma) 

Yaklaşımı” yönteminin kullanılması uygun görülmüştür. 

 

 Aynı zamanda gelir getiren bir mülk olması da dikkate alınarak, bölgede benzer nitelikli 

taşınmazların kira gelirleri üzerinden taşınmaz için belirlenen yıllık kira bedeli ile Direkt 

Kapitalizasyon Yöntemi’nin kullanılması uygun görülmüştür. 

 

PĠYASA DEĞERĠ (EMSAL KARġILAġTIRMA) YAKLAġIMI 

 Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa 

verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak 

değerlemesi yapılan mülk, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla 

karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir.   

 Değerleme konusu taşınmazın kullanım şekli ve vasfı sebebiyle bulunduğu bölgede çok 

sayıda ikame mülkün bulunması ve bu mülklerin satış arzının yüksek olması dikkate alınarak 

“Piyasa Değeri (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı”yönteminin kullanılması uygun görülmüştür. 

 

4.ı. ÜZERĠNDE PROJE GELĠġTĠRĠLEN ARSANIN BOġ ARAZĠ VE PROJE 

DEĞERLERĠ 

Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde yasal izinleri alınmış ve 

gerçekleştirilmiş bir proje bulunması ve boş arsa değerlemesi gerçekleştirilmemiş olması 

sebebiyle proje analizi gerçekleştirilmemiştir. 

 

4.i. NAKĠT / GELĠR AKIMLARI ANALĠZĠ 

 Yöntem iki temel metodolojiyi destekler. Bunlar; 

 

 Direkt Kapitalizasyon Yöntemi 

 Gelirlerin Getirisi Kapitalizasyonu Yöntemi 

 
 Bu yöntem mülkün gelecekteki yararları ve üretme kapasitesini modelleyerek inceler ve 

geliri bir güncel değer göstergesini kullanarak kapitalize eder. Çalışmalar sırasında mülke ait 

gelir ve harcama verileri dikkate alınır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapılır. Beklenti 

ilkesi yaklaşımın temel ögesidir. Yöntem ayrıca mülkün satış fiyatı ve kira beklentisi 

arasındaki ilişkiyi yansıtır. Taşınmazların gelir getiren bir mülk olması sebebiyle, belirlenen 
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yıllık kira beledi üzerinden Direkt Kapitalizasyon Yöntemi’nin kullanılması uygun görülmüştür.

  

4.j.MALĠYET OLUġUMLARI ANALĠZĠ 

 Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında yeniden inşa 

edilme maliyeti gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet 

yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, “Hiçbir şahıs ona 

karşı istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır.” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu 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 varsayılır. Bir 

başka deyişle, mevcut bir gayrimenkulün bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme 

maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilir. 

Değerleme konusu taşınmazın bağımsız bölüm nitelikli olması ve ana gayrimenkulün 

tamamının değerlemeye tabii olmaması sebebiyle “Maliyet Yaklaşımı” yönteminin güncel 

verileri yansıtmayacak olması durumu dikkate alınarak değerlemede esas alınmamıştır. 

 

4.k. DEĞERLEMEDE ESAS ALINAN BENZER SATIġ ÖRNEKLERĠNĠN TANIM 

VE SATIġ BEDELLERĠ ĠLE BUNLARIN SEÇĠLMESĠNĠN NEDENLERĠ 

  

 Yakın çevredeki benzer nitelikli taşınmaz piyasasında yapılan araştırmalarda tespit 

edilen pazar bilgilerinin konum, görülebilirlik, kullanım fonksiyonu, büyüklük ve ticari 

potansiyel gibi kriterleri değerleme çalışmasında esas olarak alınmıştır. Bu tespitlerden 

hareketle rapora konu taşınmazların piyasa değeri,bulunan emsallerle taşınmazların sahip 

olduğu olumlu ve olumsuz etkenler karşılaştırılarak belirlenmiştir. 

 

Değerleme raporunun “Piyasa AraĢtırması” başlığı altında değerleme konusu taşınmaz ile 

aynı bölgede ve benzer niteliklere sahip satılık emsaller yer almakta olup söz konusu 

emsallerde taşınmazların konumu, işçilik ve malzeme kalitesi ile manzara kabiliyeti göreceli 

olarak karşılaştırılarak değerleme konusu taşınmazlara değer takdiri gerçekleştirilmiştir. 

Emsal analizleri neticesinde değerleme konusu taşınmazların mevcut piyasa koşulları 

dahilinde satış birim fiyatının 8.552,00 TL/m2” civarında olduğuna kanaat getirilmiştir.  

Buna göre değerleme konusu taşınmazların piyasa satış değeri; 

 

38 m2 x 8.552,63 TL/m2= 325.000,00 TL olarak takdir edilmiĢtir. 

 

 



 KD-DGY-010 

 
21 

 

4.l. KĠRA DEĞERĠ ANALĠZĠ VE KULLANILAN VERĠLER 

 Değerleme konusu taşınmazın konumlandığı bölgede yapılan incelemeler neticesinde, 

aynı AVM içerisinde bulunan, dükkan amaçlı kullanılan mülklerin ortalama m² birim kira 

bedelleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, değerleme raporunun “Piyasa 

Araştırması” başlığı altında belirtilen emsaller ve bölgede portföy sahibi emlak ofisleri 

görüşleri doğrultusunda konu taşınmaz için 510,00 TL/m2/yıl kira bedeli takdir edilmiştir. 

 

 Direkt kapitalizasyon yöntemi ile piyasa değerinin saptanması konusunda yapılan bu 

çalışmaya göre, değerleme raporunun emsal verilerinde belirtilen satışa konu 

gayrimenkullerin satış fiyatları ile halihazırda kiralamaya konu taşınmazların gelir seviyeleri 

arasındaki ilişki irdelendiğinde, bölgesel olarak elde edilen veriler sonucunda 0,068 

kapitalizasyon oranı uygun görülmüştür. 

 

Yukarıda belirtilen bilgiler dikkate alınarak taşınmazın; 

 Yıllık kira bedelinin; 38 m² x 510,00 TL/m²= 19.380,00 TL  

 Aylık kira bedelinin; 38 m² x 42,50 TL/m²= 1.615,00 TL  

olacağına kanaat getirilmiştir. 

 

Direk Kapitalizasyon yöntemine göre taĢınmazların değeri; 

19.380,00 TL / 0,068= ~285.000 TL olarak hesaplanmıştır. 

 

4.m. GAYRĠMENKUL VE BUNA BAĞLI HAKLARIN HUKUKĠ DURUMUNUN 

ANALĠZĠ 

Değerleme konusu taşınmazın değerleme tarihinde herhangi bir hukuki engel teşkil 

edilecek durumu bulunmamaktadır. 

 

4.n. BOġ ARAZĠ VE GELĠġTĠRĠLMĠġ PROJE DEĞERĠ ANALĠZĠ VE KULLANILAN 

VERĠ VE VARSAYIMLAR ĠLE ULAġILAN SONUÇLAR 

Değerlemede konu taşınmazın konumlandığı parsel üzerinde proje geliştirilmediği için 

boş arazi ve proje değerleri incelenememiştir. 
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4.o. EN YÜKSEK VE EN ĠYĠ KULLANIM DEĞERĠ ANALĠZĠ 

 Rapora konu gayrimenkul, imar planları doğrultusunda onaylanan mimari projesine 

göre inşa edilmiş ve proje maksadı ile kullanılmasının en verimli kullanım şekli olduğu 

kanaati ile En Yüksek ve En İyi Kullanım Değeri Analizi yapılmamıştır. 

 

4.p. MÜġTEREK VEYA BÖLÜNMÜġ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALĠZĠ 

 Değerleme konusu taşınmazın değeri “Piyasa Değeri (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı” 

ve “Direkt Kapitalizasyon Yöntemi” kullanılarak takdir edilmesi sebebiyle değerlemede 

müşterek ve bölünmüş kısımlar dikkate alınmamıştır. 

 

4.q. HASILAT PAYLAġIMI VEYA KAT KARġILIĞI YÖNTEMĠ ĠLE YAPILACAK 

PROJELERDE EMSAL PAY ORANLARI  

Konu taşınmazların niteliği göz önünde bulundurularak değerlemesinde “Kat Karşılığı 

(Proje Geliştirme) Yaklaşımı” kullanılmamış olup bölgedeki Hasılat Paylaşımı veya Kat 

Karşılığı pay oranlarının incelemesi de yapılmamıştır.  

5.     ANALĠZ SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

5.a. FARKLI DEĞERLEME METODLARININ VE ANALĠZĠ SONUÇLARININ 

UYUMLAġTIRILMASI VE BU AMAÇLA ĠZLENEN YÖNTEMĠN VE 

NEDENLERĠNĠN AÇIKLAMASI  

Değerleme konusu taşınmazın değeri “Piyasa Değeri (Emsal Karşılaştırma) 

Yaklaşımı” ve “Direkt Kapitalizasyon Yöntemi” kullanılarak takdir edilmiştir. Piyasa Değeri 

(Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı” yöntemi ile değerleme konusu taşınmazların piyasa satış 

değeri tespit edilmiş, “Direkt KapitalizasyonYöntemi” ile piyasa değeri teyit edilmiş ve kira 

bedelleri tespit edilmiştir. Her iki yöntem ile bulunan değerlerden “Piyasa Değeri (Emsal 

Karşılaştırma) Yaklaşımı” yöntemi sonucu elde edilen değer takdir edilmiştir.  

  

5.b. ASGARĠ BĠLGĠLERDEN RAPORDA YER VERĠLMEYENLER 

VEGEREKÇELERĠ  

 Yapılan değerleme çalışması sonucu SPK mevzuatı uyarınca değerleme raporunda yer 

alması gereken asgari bilgiler rapor içerisinde yer almaktadır.  
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5.c. YASAL GEREKLERĠN YERĠNE GETĠRĠLĠP GETĠRĠLMEDĠĞĠ VE MEVZUAT 

UYARINCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE BELGELERĠN TAM VE EKSĠKSĠZ 

OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜġ 

Değerleme konusu taşınmazın mahal incelemelerinde Etimesgut Belediyesi arşivinde 

incelenen ruhsat ve eklerine uygun mahal alanı ve konum olarak inşa edildiği görülmüştür. 

Mevcutta taşınmazların mevzuat uyarında yasal izin ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

5.d. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN, GAYRĠMENKUL 

PROJESĠNĠN VEYA GAYRĠMENKULE BAĞLI HAK VE FAYDALARIN 

GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI PORTFÖYÜNE ALINMASINDA 

SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESĠNDE BĠR ENGEL OLUP 

OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜġ 

 Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’na İlişkin Esaslar 

Tebliği’nin “Ayni Sermaye” başlıklı 9/A Maddesi Dördüncü Fıkrası’nda belirtilen taşınmazlar 

üzerinde değerleme raporunun 3.d maddesinde açıklanan hususa istinaden Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde “Binalar” 

başlığı altında bulunmalarında herhangi bir engel bulunmadığı kanaatine varılmıştır  

 

6.   SONUÇ 

 

6.a. SORUMLU DEĞERLEME UZMANININ SONUÇ CÜMLESĠ 

 

 Değerleme konusu taşınmazın rapor içeriğinde belirtilen halihazır yasal durumu, 

Mevcut kullanım durumu ve günümüzün piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda; 

taşınmazın Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı adına kayıtlı hisselerin Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı portföylerinde yer almasında herhangi bir engel olmadığına kanaat getirilmiştir. 

  

6.b. NĠHAĠ DEĞER TAKDĠRĠ 

 Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen taşınmazın yerinde yapılan incelemeler 

neticesinde, konumuna, büyüklüğüne, kullanım fonksiyonuna, mimari özelliklerine, inşai 

kalitesine, halihazır durumuna, kullanım alanlarına, değerlendirme bölümünde belirtilen 

hususların mevcudiyetine ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz 



 KD-DGY-010 

 
24 

 

ekonomik koşulları itibariyle, satış fiyatı ile kiralamadan elde edilen gelir seviyesinin 

uyumlulaştırılması neticesinde; 

 

KDV Hariç Piyasa Değeri: 

325.000,00 TL(ÜçYüzYirmiBeĢBinTürkLirası) 

 

KDV Dahil Piyasa Değeri (%18 KDV): 

383.500,00 TL(ÜçYüzSeksenÜçBinBeĢYüzTürkLirası) 

 

Yıllık Kira Bedeli:  

19.380,00 TL (OnDokuzBinÜçYüzSeksenTürkLirası) 

 

Sigortaya Esas Değeri (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 2015 Mal. Tab. 4/A Yapı Sınıfı): 

38 m² x 750,00 TL/m²= 28.500,00 TL(YirmiSekizBinBeĢYüzTürkLirası) 

 

(*) Rapor tarihi itibariyle 1,-USD = 3,0167 TL; 1,-EURO = 3,2688 TL'dir.  

Yalnızca bilgi için verilen döviz bazındaki değerlerin hesaplamasında     

TCMB Döviz Satış Kuru esas alınmıştır. 

 

İşbu rapor, üç orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya 

çıkabilecek sonuçlardan Şirketimiz sorumlu değildir. 

Bilgilerinize sunulur. 08/01/2016 (Değerleme tarihi: 29/12/2015) 

 

                                                  Saygılarımızla, 

 

 Önder ULUSOY                                                                             Erdem YILMAZ 

 Değerleme Uzmanı                    Sorumlu Değerleme Uzmanı 
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RAPOR EKĠ 

 

a. DEĞERLEMEYĠ YAPAN DEĞERLEME UZMANI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 

 

 Değerleme Uzmanı’nın özgeçmişi 

 Değerleme Uzmanı’nın Değerleme Uzmanlığı Lisans örneği 

 

b. ġĠRKETÇE RAPORA ĠLAVE OLARAK VERĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER 

 

 Piyasa araştırması  

 Gayrimenkul Değerlemesi Hizmet Alımı Sözleşmesi 

 Konum Krokisi 

 Tapu senedi sureti  

 Tapu Sicil Müdürlüğü’nce verilen takyidatlı tapu kayıt bilgileri (2 sayfa) 

 Harita (Plan) Örneği  

 İmar Durum Belgesi Örneği  

 Yapı Ruhsatı 

 Yapı Kullanma İzin Belgesi 

 Kat planları  

 Katlar itibariyle kullanım alanı bilgi tablosu 

 Fotoğraflar 
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PĠYASA ARAġTIRMASI 

 

Emsal 1: Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu AVM içerisinde, 2. katta, 30 m2 

brüt alanlı, taşınmaza denk özelliklerde olan dükkan sahibi tarafından 525.000 TL bedelle 

satıştadır. Emsal taşınmaz için talep edilen fiyatın mülkten elde edilecek gelir karşısında 

yüksek olduğuna kanaat getirilmiştir.  

 Tel: 0532 396 69 28 

 

Emsal 2: Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu AVM içerisinde, teras katta, 40 

m2 brüt alanlı, taşınmaza denk özelliklerde olan dükkan Barış Emlak tarafından 290.000 

TL bedelle satılıktır. Değerleme konusu 125 nolu bağımsız bölümün köşe konumlu 

olması düşünüldüğünde, emsal mülke göre daha iyi durumda olduğuna kanaat 

getirilmiştir. 

 Tel: 0312 283 73 75 

 

Emsal 3: Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu AVM içerisinde, 2. katta, 36 m2 

brüt alanlı, taşınmaza denk özelliklerde olan dükkan Altay Emlak tarafından 500.000 TL 

bedelle satıştadır. Emsal taşınmaz için talep edilen fiyatın mülkten elde edilecek gelir 

karşısında yüksek olduğuna kanaat getirilmiştir. Tel: 0312 280 73 06 

 

Emsal 4: Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu AVM içerisinde, zemin katta, 

129 m2 brüt alanlı, taşınmaza denk özelliklerde olan dükkan Kardeşler Emlak tarafından 

610.000 TL bedelle satıştadır.  

Tel: 0312 226 55 28 

 

Emsal 5: Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu AVM içerisinde, 2. katta, 40 m2 

brüt alanlı, taşınmaza denk özelliklerde olan dükkan Remax Emlak tarafından 490.000 TL 

bedelle satıştadır. Emsal taşınmaz için talep edilen fiyatın mülkten elde edilecek gelir 

karşısında yüksek olduğuna kanaat getirilmiştir.  

 Tel: 0533 811 28 11 
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ÖZGEÇMĠġ 

 

 

Adı Soyadı : Önder ULUSOY 

Doğum Tarihi : 01/07/1981 

Medeni Hali    : Evli 

Ünvanı : Değerleme Uzmanı 

Mesleği : Şehir Plancısı 

Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı : Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi  / 2005 

Yabancı Dil : İngilizce 

Lisans  : TSPAKB Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 

  Birliği tarafından verilmiş Değerleme Uzmanlığı lisansı 

 

Lisans Tarih ve Nosu  : 01/06/2014 - 403693 

 

Mesleki Tecrübe          

 

Değerleme Uzmanı 

TADEM A.Ş. : Kasım  2006 - Kasım 2008 

 

 

Değerleme Uzmanı 

Kasım 2008’den günümüze halen sözleşmeli çözüm ortağı olarak lisanslı değerleme 

firmalarına ve özel sektöre değerleme hizmeti. 
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ÖZGEÇMĠġ 

 

 

Adı Soyadı : Erdem Yılmaz 

Doğum Tarihi : 25/12/1980 

Medeni Hali    : Evli 

Ünvanı : Sorumlu Değerleme Uzmanı 

Mesleği : İnşaat Mühendisi 

Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı : İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi  / 2003 

Yabancı Dil : İngilizce 

Lisans  : TSPAKB Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 

  Birliği tarafından verilmiş Değerleme Uzmanlığı lisansı 

 

Lisans Tarih ve Nosu : 10/11/2008 - 400890 

 

  

Mesleki Tecrübe          

 

Turyap Gayrimenkul DeğerlemeA.Ş. : Kasım  2004 - Ocak 2009 

Değerleme Uzmanı 

 

Gayrimenkul Değerleme Şahıs Firması : Ocak 2009 - Ocak 2011 

Değerleme Uzmanı 

 

Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. : Şubat 2011 - Devam ediyor. 

Yönetim Kurulu BaĢkanı – Sorumlu Değerleme Uzmanı 
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