
 

 

 

 

 

DEĞERLEME RAPORU  

 

 

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
 

İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, ERENKÖY MAHALLESİ, 

 108 PAFTA, 437 ADA, 193 PARSEL  

 

NİSAN 2017 

 
 
 
 



 

 

Sayfa 2 / 133 

 

 

YÖNETİCİ ÖZETİ:  
TALEP EDEN KURUM : ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   

DAYANAK SÖZLEŞMESİ 
: 

10.04.2017 tarih ve 2017/4 nolu sözleşme 

BAŞVURU TARİHİ VE TAKİP NO : 10.04.2017 – 657432 

RAPORUN KONUSU 

: Mülkiyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ne ait olan; İstanbul İli, 

Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108 pafta, 437 ada, 193 numaralı parselde 

kâin “Bahçeli Kagir Apartman” vasfı ile kayıtlı ana taşınmaz üzerinde yer alan A 

ve B Bloklar içerisindeki, toplam arsa pay/paydası 274/488 olan, 24 Adet “Daire” 

nitelikli taşınmazların güncel pazar değerinin tespiti.   

Değerleme Tarihi : 20.04.2017 

RAPOR TARİH VE NO. : 25.04.2017 / 657432  

SAHİBİ : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.  

HİSSESİ : Tam  

 

 

 

 

TAPU İNCELEMESİ 

 

 

 

 

: 

Değerleme konusu taşınmazlar için 18.04.2017 tarihinde, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü'ne ait TKGM web portal internet sayfası üzerinden temin edilen 

''Tapu Kaydı'' belgelerine göre;  Taşınmazların Tapu Kaydı Üzerinde Müştereken 

Aşağıda Belirtilen İrtifak Hakkı Görülmüştür.  

 

*İrtifak; H:Bu Parsel Lehine, 194 Parsel Aleyhine Mürür İrtifak Hakkı Tarih: 

12.07.1977, Yevmiye:7040 

 

 

 

 

 

 

İMAR DURUMU 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

18.04.2017 tarihinde, Kadıköy Belediyesi internet web portalı, imar durumu, 

interaktif imar durumu belgesinden edinilen bilgiye göre, taşınmazların yer aldığı 

parsel, KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR 

PLANI VE PLAN NOTLARI İLE LEJANT TADİLLERİ-1/1000(11.5.2006) 

1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY MERKEZ E-5 (D-100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ 

UYGULAMA İMAR PLANINDA DONATI ALANLARI DIŞINDA YENÇOK:15 KAT 

SINIRLAMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU 

VE LEJANT DEĞİŞİKLİĞİ-1/1000(21.02.2017) Uygulama İmar Planında, "Konut" 

alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam, E: 2.07, TAKS: 0.35, H: 15 Kat, ön 

bahçeden 5 m., yan ve arka bahçe 4'er m. çekme mesafeli olacak şekilde 

yapılaşma şartları sahiptir. Ekspertize konu taşınmaz parselinin yaklaşık 30,09 

m2 yola terki bulunmaktadır. 

Not: (*)21.02.2017 T.T.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı, Plan Notu ve 

Lejant değişikliği ile Yençok:15 kat sınırı getirilmiş olup, Plan Notu ve Lejant 

değişikliği 10.04.2017-09.05.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. 

Hali hazırda imar planı ve plan notu askıdadır.   
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KISITLILIK HALİ : 

* Değerlemeye konu bağımsız bölümler; tapu kayıtlarında kat mülkiyetli 

gözükmesine rağmen, İlgili Resmi Kurumlarda (İlgili Belediye Başkanlığı ve Tapu 

Müdürlüğünde) yapılan araştırmada onaylı mimari proje, yapı ruhsatı, yapı 

kullanma izin belgesi gibi vb. resmi belgelere ulaşılamamış olması, İlgili Belediye 

Başkanlığının İlgili Birimi tarafından kurumlar arası eski tarihli resmi 

yazışmasında yapı kullanma izin belgesi olmadığı belirtilmiştir.   

* T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm 

Başkanlığı'ndan temin edilen mimari proje, değerlemeye konu bağımsız 

bölümlerin bulunduğu bina ve dahilindeki bölümler ile uyumlu olmasına rağmen,  

resmi kurum onaylı değildir.  

* Kat Mülkiyetine esas onaylı mimari projesine ulaşılamadığı için, değerlemeye 

konu bağımsız bölümlerinin alanları, konumları, iç mahal özelliklerinin uyumlu 

olup, olmadığı tespit edilememiştir.    

* Değerlemeye konu taşınmazların bulunduğu 437 ada, 193 parsel 2298m² 

yüzölçümlü olup, kat mülkiyetine konu taşınmazların arsa paylarının tamamının 

toplamı, arsa payda toplamına eşit olmamaktadır. Değerlemeye konu bağımsız 

bölümlerin arsa paylarının toplamı 274’dür. Arsa paydası 488 olan taşınmazların, 

arsa alanının yaklaşık %56,15’ini (1290,27m²) mülkiyet hakkı kapsamındadır.  

Yaklaşık 1007,73m² arsa alanı kat mülkiyetine konu mülkiyet hakkı dışında 

kalmaktadır. Değerlemeye konu ana taşınmaz dahilinde yapılan incelemede, 

değerlemeye konu olmayan bağımsız bölüm bulunmamaktadır. Mevcut kat kat 

mülkiyeti tesisi, arsanın tamamını kapsamadığı için hatalıdır.   

 

DEĞERİ 

 

 

 

 

 

: 

Mülkiyetleri; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ne ait olan; Tapu 

kütüğünde; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi,  108 Pafta,  

437 ada, 193 numaralı parselde kâin “Bahçeli Kagir Apartman” vasfı ile 

kayıtlı ana taşınmaz üzerinde yer alan A ve B Bloklar dahilindeki, her biri 

“Daire” vasıflı 24 Adet bağımsız bölümün kat mülkiyetine konu toplam 

arsa pay/paydası 274/488 olan taşınmazların tamamına aşağıdaki değer 

tahmin ve takdir edilmiştir.    

KDV HARİÇ TOPLAM SATIŞ DEĞERİ; 17.020.000.-TL (OnYediMilyonYirmi 

BinTürkLirası)  tahmin ve takdir edilmiştir.  

RAPORU HAZIRLAYAN 

DEĞERLEME UZMANI 
: Adnan ÇANGA  (SPK Lisans No: 402674) 

KONTROL EDEN DEĞERLEME 

UZMANI 
: Yener ÜNAL (SPK Lisans No:403690) 

KONTROL EDEN SORUMLU 

DEĞERLEME UZMANI 
: Volkan BESLER  (SPK Lisans No:402047) 
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İÇİNDEKİLER 

BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ: 

1.1- Rapor Tarihi ve Numarası 

1.2- Rapor Türü 

1.3- Raporu Hazırlayan ve Sorumlu Değerleme Uzmanı 

1.4- Değerleme Tarihi ve Değer Kavramı 

1.5- Dayanak Sözleşmesinin Tarih ve Numarası 

1.6- Raporun Kurul Düzenlemeleri Kapsamında Değerleme Amacı İle Hazırlanıp 

Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama 

 

BÖLÜM 2 ŞİRKET-MÜŞTERİ BİLGİLERİ, DEĞERLEMENİN TANIMI VE 

KAPSAMI: 

2.1- Şirketin Unvanı ve Adresi 

2.2- Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi  

2.3- Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar 

 

BÖLÜM 3 DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLER HAKKINDA GENEL 

BİLGİLER: 

3.1- Gayrimenkullerin Yeri, Ulaşım ve Çevre Özellikleri 

3.2- Gayrimenkullerin Tapu Kayıt Bilgileri 

3.3- Gayrimenkullerin Tapu Tetkik Bilgileri ve Gayrimenkulün Son Üç Yıllık Dönemde 

Gerçekleşen Alım Satım İşlemleri  

3.4- Gayrimenkullerin Kullanımına Dair Yasal İzinler ve Belgeler (Tapu, Plan, Proje, 

Ruhsat, Şema, vb. Dokümanlar) 

3.5- Gayrimenkullerin İmar Durumu  

3.6- Gayrimenkullerin Hukuki Durumu ve Gayrimenkulün Gayrimenkul Yatırım  

Ortaklığı Portföyüne Konu Olup, Olmayacağı 

3.7- Değerleme Konusu Gayrimenkuller ile ilgili 29.06.2001 Tarih ve 4708 Sayılı Yapı 

Denetim Kanunu Gereği Yapılması Gerekli Denetimler Hakkında Bilgi, Denetimlerde 

Bulunan Yapı Denetim Kuruluşu 

3.8- Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye İlişkin Detaylı Bilgi 

Ve Planların Ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna Ve 

Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine 

İlişkin Açıklama 

 

BÖLÜM 4 DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN 

ANALİZLER: 

4.1- Gayrimenkullerin Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler 

4.2. Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler ve 

Dayanak Veriler  

 4.2.1 Makro Ekonomik Veriler  

 4.2.2-Mevcut Ekonomik Koşullar ve Gayrimenkul Piyasasının Analizi  

4.3- Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen ve Sınırlayan Faktörler 
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4.4- Fiziksel Değerleme Baz Alınan Veriler  

4.5-Gayrimenkullerin Yapısal (İnşai) Özellikleri ve Değerlemesinde Baz Alınan Veriler  

4.6- Gayrimenkullerin Teknik Özellikleri ve Değerlemede Baz Alınan Veriler  

4.7- Gayrimenkullerin Değerine Etken Faktörler 

4.7.1- Olumlu Faktörler 

4.7.2- Olumsuz Faktörler 

4.8- Değerleme İşlemlerinde Kullanılan Varsayımlar ve Kullanılma Nedenleri  

4.9- Kullanılan Değerleme Tekniklerini Açıklayıcı Bilgiler ve Bu Yöntemlerin Seçilmesinin 

Nedenleri 

4.9.1- Piyasa Değeri Yaklaşımı(Emsal Karşılaştırma) Varsayımları  

4.9.2- Maliyet Oluşumları Yaklaşımı Varsayımları  

4.9.3- Nakit Akışı (Gelir-Kira) Yaklaşımı Varsayımları   

4.10- Proje Geliştirme Yöntemi Analizi ve Kullanılan Veri ve Varsayımlar 

4.11- Değerleme İşleminde Kullanılan Yöntemler ve Seçilmesinin Nedenleri 

4.12- Piyasa Değeri (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı Analizi, 

4.13- Nakit Akışı Analizi (Gelir-Kira Analizi)   

4.14- Proje Geliştirme Yöntemi Analizi Uygulanan Arsaların Proje Değerleri 

4.15- Gayrimenkulün ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi 

4.16- En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi 

4.17- Müşterek ve Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi 

4.18-Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde, Emsal Pay 

Oranları  

 

 

BÖLÜM 5  ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

5.1- Farklı Değerleme Metotlarının ve Analizi Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla 

İzlenen Yöntem ve Nedenler    

5.2- Asgari Bilgilerden Raporda Yer Almayan Bilgilerin Gerekçeleri 

5.3- Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması  

Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında 

Görüş  

5.4- Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule 

       Bağlı Hak ve Faydaların, GYO Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası 

       Mevzuatı Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş 

5.5- KDV Oranları 

 

BÖLÜM 6 SONUÇ: 

6.1- Değerleme Uzmanlarının Sonuç Cümlesi  

6.2- Nihai Değer Takdiri 

6.2.1- Satış Değeri Takdiri 

 

EK 1 
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BÖLÜM 1: RAPOR BİLGİLERİ  

 

1.1- Rapor Tarihi ve Numarası 
 

Bu rapor; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’nin 10.04.2017 tarihli talebi 

doğrultusunda, taraflar arasında imzalanan 10.04.2017 tarih, 2017/4 numaralı dayanak 

sözleşmesine istinaden şirketimiz tarafından 25.04.2017 tarihinde, 657432 rapor 

numarası ile tanzim edilmiştir.  

 

1.2- Rapor Türü 

 
Bu rapor; Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin talebi üzerine mülkiyetleri 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ne ait olan; tapu kütüğünde; İstanbul İli, 

Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108 pafta, 437 ada, 193 numaralı parselde kâin 

“Bahçeli Kagir Apartman” vasfı ile kayıtlı ana taşınmaz üzerinde yer alan A ve B Bloklar 

içerisindeki, raporun 3.2- Gayrimenkullerin Tapu Kayıt Bilgileri konu başlığı altında 

tapu kayıt bilgileri verilen 24 Adet “Daire” nitelikli bağımsız bölümlerin arsa  + bina 

değerlerinin, rapor içinde belirtilen hususlara göre günümüz piyasa koşullarında KDV 

hariç Türk Lirası cinsinden nakit veya karşılığı pazar değerlerinin belirlenmesi amacıyla 

hazırlanan değerleme raporudur.  

 

Rapor Formatı: Sermaye Piyasası Kurulunun 35 sayılı Tebliğ Formatıdır.  

 

1.3- Raporu Hazırlayanlar ve Sorumlu Değerleme Uzmanı 
 

Bu değerleme raporu; gayrimenkullerin mahallinde yapılan incelemeler sonucunda 

ilgili kişi-kurum-kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak ve farklı değerleme 

yöntemlerinden elde edilen sonuçların bir arada yorumlanması sonucunda hazırlanmıştır.  

Bu değerleme raporu, şirketimiz değerleme uzmanı “Adnan ÇANGA” tarafından 

hazırlanmış ve Değerleme Uzmanı “Yener ÜNAL” ile Sorumlu Değerleme Uzmanı “Volkan 

BESLER” tarafından kontrol edilmiştir. 
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1.4- Değerleme Tarihi ve Değer Kavramı 

 
Bu değerleme raporu, firmanın talebi doğrultusunda şirketimiz değerleme uzmanı 

Adnan ÇANGA tarafından 20.04.2017 tarihinde gayrimenkullerin mahallinde yapılan 

inceleme ve tespitlere istinaden 25.04.2017 tarihinde hazırlanmıştır. 

Bu raporda kullanılan değer; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108 

pafta, 437 ada, 193 numaralı parselde kâin “Bahçeli Kagir Apartman” vasfı ile kayıtlı ana 

taşınmaz üzerinde yer alan A ve B Bloklar içerisindeki, raporun 3.2- Gayrimenkullerin 

Tapu Kayıt Bilgileri konu başlığı altında tapu kayıt bilgileri verilen 24 Adet “Daire” 

nitelikli bağımsız bölümlerin UDES’in 1 nolu Standart’ında tanımlanan “ Pazar değeri ” 

dir.   

“UDES 1 Pazar Değeri Esaslı Değerleme” standartlarında Pazar Değeri tanımlaması 

aşağıdaki şekilde yapılmıştır.  

 
Pazar Değeri; Bir mülkün uygun bir pazarlamanın ardından birbirinden bağımsız istekli 

bir alıcıyla istekli bir satıcı arasında herhangi bir zorlama olmaksızın ve tarafların 

herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında, bilgili, basiretli ve iyi niyetli bir 

şekilde hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde değerleme tarihindeki el değiştirmesi 

gereken tahmini tutarıdır. 

 

1.5- Dayanak Sözleşmesinin Tarih ve Numarası 

Bu değerleme raporu, şirketimiz ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 10.04.2017 tarih ve 2017/4 

numaralı dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. 

 

1.6- Raporun Kurul Düzenlemeleri Kapsamında Değerleme Amacı İle 

Hazırlanıp Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama 

Bu değerleme raporu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamındaki işlemler 

için hazırlanmıştır.  
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BÖLÜM 2: ŞİRKET-MÜŞTERİ BİLGİLERİ, DEĞERLEMENİN 

                 TANIMI VE KAPSAMI 

 

2.1- Şirketin Unvanı ve Adresi 

 
Vakıf Gayrimenkul Değerleme,  57  yıldır Bankacılık sektöründe güven ve 

hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışan T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O’ nın iştiraki 

olarak “Her türlü gayrimenkulün ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak üzere” Türk 

Ticaret  Kanunu  hükümleri uyarınca; 23 Ağustos 1995 tarihinde Vakıf Ekspertiz 

Değerlendirme A.Ş. olarak Çankaya’ da Ebu Ziya Tevfik Sok. No: 24 de 

30 personelle kurulmuştur.   

  

Şirketimiz artan iş hacmi ve personel sayısı nedeniyle 04.11.2003  tarihinde Akay 

caddesindeki  hizmet binasına taşınmış, çalışmalarına bir süre burada devam 

etmiştir.  Gelişen ve büyüyen Şirketimizin Genel Müdürlüğü  08.03.2006 tarihinde Eti 

Mah Ali Suavi Sok No:11  Maltepe-Ankara  adresinde  bugünde çalışmalarımıza devam 

ettiğimiz hizmet  binasına  taşınmıştır.   

  

Şirketimiz  bugün 176 kişilik  uzman ve idari personel kadrosu ve 150 

Temsilcimizle Türkiye’nin 81 İlinde   hızlı, güvenilir ve etkin değerleme/ekspertiz 

hizmeti verme yolunda önemli aşamalar kaydetmiştir.  

  

Şirket ünvanı  13.05.2008 tarih ve 7061 sayılı  Ticaret Sicil Gazetesinde 

yayınlanarak “Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.” olarak   değiştirilmiş 

ve    05.12.2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde de  sermaye artırımı ve sermaye 

paylarımızdaki değişiklik  yayımlanmıştır. Bugün sermayemizin % 54 ne sahip olan 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. en büyük hissedarımız  olmuştur. 

  

Vakıf Gayrimenkul Değerleme 23 Ocak 1996 tarihinde  “Sermaye Piyasası 

Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler” listesine girmiş ve 11 

Ağustos 2009 da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu listesine alınmıştır. 

  



 

 

Sayfa 9 / 133 

 

 

Globalleşen dünyamız da hızla büyüyen şirketimiz Türkiye' de  Şube 

Müdürlüklerini  resmi olarak  İstanbul, İzmir ve Adana da açmıştır. Bu 

şubeler 05.03.2009 tarihinde resmi olarak Bölge Müdürlüklerine dönüştürülmüştür. 

  

01.06.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla   İstanbul Anadolu yakasında  2. 

Bölge Müdürlüğümüzün  açılmasına karar verilmiş ve 06.09.2010 tarihinde resmi 

olarak faaliyetine başlamıştır. 16.09.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Antalya 

Bölge  Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiş,   06.12.2010 tarihinde de resmi 

olarak  faaliyetine başlamıştır. Yine 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Bursa 

Bölge Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiş,  24.05.2011  tarihinde de resmi olarak 

faaliyetine başlamıştır.   

Bugün Bölge Müdürlüklerimizin sayısı Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), 

İzmir, Adana, Antalya ve Bursa olmak üzere toplam 7 Bölge Müdürlüğüne 

ulaşmıştır. Ayrıca Trabzon, Diyarbakır ve Konya’da 3 Şubesi bulunmaktadır.     

  

Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) mevzuatı çerçevesinde 

Gayrimenkulün rayiç değerini bağımsız ve tarafsız gözle  inceler, araştırır ve uluslararası 

standartlara uygun olarak sizlere raporlar.  

 

Şirketimizin Genel Müdürlük Adresi: 

Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak No:11, 06833 Maltepe/ ANKARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sayfa 10 / 133 

 

 

2.2- Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi 

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO), Ziraat Finans Grubunun en 

yeni üyesi olarak sektördeki yerini almıştır. Kuruluş işlemlerini 01.11.2016 tarihinde 

tamamlayan Şirket, bir yandan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ana faaliyet 

konularına uygun olarak yatırım portföyünü çeşitlendirmeyi, diğer yandan da ülkemizin 

en önemli projelerinden olan İstanbul Finans Merkezi’ndeki ''Ziraat Kuleleri Projesi'' ile 

Ziraat Finans Grubu ve Türkiye'nin bilançosuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Sürdürülebilir bir büyüme stratejisi ile mevcut kaynaklarını en uygun şekilde 

değerlendirmek, güçlü mali yapısı ve geliştirdiği projeleri kadar kurumsal yönetim 

ilkelerine uyumlu, şeffaf ve etik değerlere önem veren şirket kültürü oluşturmak, her 

zaman sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerini almak, şirketin en önemli 

amaçlarından olmuştur. 

Ortaklık Yapısı 

 

Hissedarın Adı Soyadı  Grubu     Pay Adedi(TL)         Pay Tutarı(%) 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A 263.758.000 20,29 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B 1.036.242.000 79,71 

Toplam:   1.300.000.000 100 

 
 

 
2.3- Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar 

 

Bu rapor; Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin talebi üzerine mülkiyeti 

“Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.” ne ait olan; tapu kütüğünde; ; İstanbul İli, 

Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108 pafta, 437 ada, 193 numaralı parselde kâin 

“Bahçeli Kagir Apartman” vasfı ile kayıtlı ana taşınmaz üzerinde yer alan A ve B Bloklar 

dahilindeki, raporun 3.2- Gayrimenkullerin Tapu Kayıt Bilgileri konu başlığı altında 

tapu kayıt bilgileri verilen 24 Adet “Daire” nitelikli bağımsız bölümlerin günümüz piyasa 

koşullarında “TL” cinsinden nakit veya karşılığı satış değerinin belirlenmesi amacıyla 

hazırlanan değerleme raporudur.  
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Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

 Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir. 

 Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgiye sahiptirler ve kendilerine 

azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

 Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

 Ödeme nakit veya benzeri araçlarla yapılmaktadır. 

 Gayrimenkul alım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 Gayrimenkul ile ilgili hukuki bir problemin bulunmadığı, 

 Yasal belgelerinde usulsüzlük olmadığı kabul edilmiştir. 

 

 

BÖLÜM 3: DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULLER 

                 HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

3.1- Gayrimenkullerin Yeri, Ulaşım ve Çevre Özellikleri  
         

Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli'nin Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi 

sınırları dahilinde, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile irtibatlı, Dr. Mithat Süer Sokak'a 

cepheli konumdaki, 9 kapı numaralı A blok ve 9/1 kapı numaralı B blok dahilinde yer 

almaktadırlar. 

Taşınmazların bulunduğu bölge kısmen ticaret + iskan bölgesi şeklinde gelişmiştir. 

Teknik altyapılar tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgede 

düzenli yapılaşma söz konusu olup, yapılaşma tamamlanmıştır. Bölgede daha ziyade 

kentsel yenileme amacıyla eski binaların yıkılarak yeni bina yapımı şeklinde inşai 

faaliyetler bulunmaktadır.  

D-100 karayoluna yakın mesafede yer alan taşınmazlara ulaşım belediye otobüsü 

ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla sağlanabilmektedir. Şehrin merkezi 

yerlerine yakındırlar. Taşınmazların bulunduğu bölge orta ve üst gelir düzeyine sahip 

insanlar ile küçük ve orta ölçekli ticari faaliyette bulunan firmalar tarafından tercih 

edilmektedir.  

Taşınmazların yakın çevresinde, Sahrayı Cedid Camii, Sht. Asteğmen İbrahim 

Günhan Parkı, Erenköy Kız Anadolu Lisesi bulunmaktadır. 
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KROKİ: 
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3.2- Gayrimenkullerin Tapu Kayıt Bilgileri 

 

  

Nitelik Blok Katı 
Bağımsız 
 Bölüm 

No 

Arsa 
Pay 

/ 
Arsa 

Payda 
Cilt 
No 

 Sahife 
No 

 
Yevmiye 

No 
 Tarihi 

Daire A Zemin 1 8 / 488 249 24621 7040 12.07.1977 

Daire A Zemin 2 8 / 488 249 24622 7040 12.07.1977 

Daire A Zemin 3 8 / 488 249 24623 7040 12.07.1977 

Daire A 1 4 12 / 488 249 24624 7040 12.07.1977 

Daire A 1 5 11 / 488 249 24625 7040 12.07.1977 

Daire A 1 6 14 / 488 249 24626 7040 12.07.1977 

Daire A 2 7 11 / 488 249 24627 7040 12.07.1977 

Daire A 2 8 11 / 488 249 24628 7040 12.07.1977 

Daire A 2 9 14 / 488 249 24629 7040 12.07.1977 

Daire A 3 10 11 / 488 249 24630 7040 12.07.1977 

Daire A 3 11 11 / 488 250 24631 7040 12.07.1977 

Daire A 3 12 14 / 488 250 24632 7040 12.07.1977 

Daire B Zemin 13 14 / 488 250 24633 7040 12.07.1977 

Daire B Zemin 14 11 / 488 250 24634 7040 12.07.1977 

Daire B Zemin 15 8 / 488 250 24635 7040 12.07.1977 

Daire B 1 16 14 / 488 250 24636 7040 12.07.1977 

Daire B 1 17 11 / 488 250 24637 7040 12.07.1977 

Daire B 1 18 11 / 488 250 24638 7040 12.07.1977 

Daire B 2 19 14 / 488 250 24639 7040 12.07.1977 

Daire B 2 20 11 / 488 250 24640 7040 12.07.1977 

Daire B 2 21 11 / 488 250 24641 7040 12.07.1977 

Daire B 3 22 14 / 488 250 24642 7040 12.07.1977 

Daire B 3 23 11 / 488 250 24643 7040 12.07.1977 

Daire B 3 24 11 / 488 250 24644 7040 12.07.1977 

 

 Değerleme konusu 437 ada 193 parselde, A ve B Bloklar içerisinde yer alan 24 

adet bağımsız bölüm, “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.” adına 

paylaşma(Taksim) işleminden tescil edilmiştir. 

İli İstanbul 

İlçesi Kadıköy 

Mahallesi Erenköy 

Sokağı -- 

Mevkii -- 

Pafta No 108 

Ada No 437 

Parsel No 193 

Yüzölçümü 2298 m² 

Ana Gayrimenkul Niteliği Bahçeli Kagir Apartman  
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3.3- Gayrimenkullerin Tapu Tetkik Bilgileri ve Gayrimenkullerin Son Üç 

Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemleri 

 18.04.2017 tarihinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TKGM internet 

web portal sayfası üzerinden temin edilen ''Taşınmazlara Ait Tapu Kaydı'' belgesine göre, 

ekspertize konu taşınmazların tapu kayıtları üzerinde aşağıdaki irtifak hakkı 

bulunmaktadır.  

 İrtifak: H: Bu parsel lehine, 194 parsel aleyhine mürür irtifak hakkı. Tarih: 

12.07.1977, Yevmiye: 7040  

 

 Kadıköy Tapu Müdürlüğü’nde yapılan incelemelere göre, rapor konusu 

taşınmazların mülkiyetinde son 3 yıl içerinde herhangi bir değişiklik (el değiştirme) 

olmadığı tespit edilmiştir. 

 

3.4- Gayrimenkulün Kullanımına Dair Yasal İzinler ve Belgeler (Tapu, 

Plan, Proje, Ruhsat, Şema vb. Dokümanlar) 

 

 Tapu senedi;  

 Değerlemeye konu gayrimenkullerin tamamı “Bahçeli Kagir Apartman” vasfı ile 

kayıtlı ana gayrimenkul dahilinde, bağımsız bölümlerin her biri “Daire” vasfı ile kayıtlı 

durumdadır.  

Taşınmazlar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.  adına tescil edilmiştir. 

 

 İmar Pafta Sureti;   

Değerlemeye konu taşınmazların konumlandığı parsele ait 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Pafta Örneği Kadıköy Belediyesi internet web portal sayfası, E-

İmar İnteraktif İmar Durumu biriminden temin edilmiş olup, rapor içerisinde “3.5- 

Gayrimenkulün İmar Durumu” başlığı altında verilmiştir. 

 

 Yapı Ruhsatı Belgeleri 

- Konu Taşınmazların yer aldığı binaya ilişkin, ilgili resmi kurumlarda (Kadıköy 

Belediyesi - Kadıköy Tapu Müdürlüğü) ruhsat belgesi bulunmamaktadır. 

 

 Yapı Kullanma İzin Belgesi 

- Konu Taşınmazların yer aldığı binaya ilişkin, ilgili  resmi  kurumlarda  

(Kadıköy Belediyesi - Kadıköy Tapu Müdürlüğünde) yapı kullanma izin belgesi 

bulunmamaktadır. 
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- Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Tarafından, 

30.06.2006 Tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul 2. Bölge Müdürlüğüne 

Yazılmış, İskan Sureti Konulu Resmi Kurum Yazısı; Yazıda dosyasında yapılan 

incelemede, iskanının olmadığı belirtilmektedir.  

 

 Mimari Proje 

- Konu Taşınmazların yer aldığı binaya ilişkin, ilgili resmi kurumlarda  

(Kadıköy Belediyesi - Kadıköy Tapu Müdürlüğünde) mimari proje, statik proje ve 

kat irtifakına esas onaylı mimari projesi bulunmamaktadır. 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm 

Başkanlığı'ndan taşınmazların parseli üzerinde bulunan bina ile uyumlu, onaysız 

mimari proje temin edilmiştir. Edinilen mimari proje ile mahallinde yapılan 

incelemede yapısal olarak bağımsız bölümlerin uyumlu olduğu görülmüştür.   

 

3.5- Gayrimenkulün İmar Durumu 

 

İlgili Belediye internet web portalı, imar durumu, interaktif imar durumu 

belgesinden edinilen bilgiye göre, taşınmazların yer aldığı parsel, KADIKÖY MERKEZ E-5 

(D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI İLE LEJANT 

TADİLLERİ-1/1000(11.5.2006) 

1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY MERKEZ E-5 (D-100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ 

UYGULAMA İMAR PLANINDA DONATI ALANLARI DIŞINDAYENÇOK:15 KAT 

SINIRLAMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU VE 

LEJANT DEĞİŞİKLİĞi-1/1000(21.2.2017) Uygulama İmar Planında, "Konut" alanında 

kalmakta olup, ayrık nizam, E: 2.07, TAKS: 0.35, Yençok: 15 Kat, ön bahçeden 5 m., 

yan ve arka bahçe 4'er m. çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma şartları sahiptir. 

Ekspertize konu taşınmaz parselinin yaklaşık 30,09 m2 yola terki bulunmaktadır. 

Not: (*)21.02.2017 T.T.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı, Plan Notu ve 

Lejantı değişikliği ile Yençok:15 kat sınırı getirilmiş olup, Plan Notu ve Lejantı 

değişikliği 10.04.2017-09.05.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Hali 

hazırda imar planı ve plan notu askıda bulunmaktadır.    
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PLAN NOTLARI: 

KONUT ALANLARINDA; 

1) Konut alanlarında max TAKS=0.35 olarak uygulandığında yapılacak binada açık 

ve kapalı çıkma yapılamaz. Bina zemin oturumu 0.35 altında yapıldığında çıkma 

yapılabilir. Ancak bu gibi durumda çıkmalar dahil normal kat alanı 0.35’i geçemez. 

2) Konut alanlarında ilgilisinin talebi halinde yönetmelikteki şartları sağlamak 

koşuluyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, İlçe Belediye Başkanlığı’nın ve İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşleri alınarak özel 

ilköğretim ve özel ortaöğretim tesisleri yapılabilir. Bu fonksiyonlar yapılırsa lejantta bu 

fonksiyonlara verilen yapılanma koşulları uygulanır. 

3) Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum kat yüz aldığı yolun kotunun altına 

düşmeden dükkan olarak yapılabilir. 

 

PLAN LEJANTI 

B- KENTSEL ALAN KULLANIMI 

B.1. KONUT YERLEŞME ALANLARI 

Konut alanları yüksek yoğunluklu ve az yoğunluklu olmak üzere iki bölümde 

tanımlanmıştır. 

B.1.1. YÜKSEK YOĞUNLUKLU KONUT ALANI 

Yüksek yoğunluklu konut alanlarında max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, Hmax:15 

Kat, olarak uygulama yapılacaktır. TAKS:0.25 in üzerinde kullanılması halinde kullanılan 

TAKS değeri ile max. TAKS:0.35 değeri arasında kalan fark kadar açık ve kapalı çıkma 

yapılabilir. Max. kat alanı kullanımı 0.35 tir. 

9.2- PLAN NOTLARI- GENEL HÜKÜMLER 

9) Bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Ancak binaların taban alanları toplamı 

max TAKS’ı geçemez. Binalar arasındaki mesafeler ise iki yan bahçe mesafeleri toplamı 

kadardır. 

11.05.2006 T.T.Lİ UYGULAMA İMAR PLANINDA PLAN NOTU İLAVESİ 

T.T.15.05.2014 ÖLÇEK: 1/1000 

PLAN NOTLARI 

1- Kadıköy ilçesinde mevcut yeşil dokunun korunması amacıyla Ayrık Nizam ve 

Ayrık Blok yapılanma koşullarında; 

* Yan ve arka bahçe mesafeleri minimum 4m. ve 5m.’ye kadar olan parsellerde, 

yönetmelikler doğrultusunda tabii zemin altında yapılan bodrum kat ve otopark 

katlarında yan ve arka bahçelerde komşu parsel sınırından 1m., Yan ve arka bahçe 

mesafeleri minimum 5m. ve daha üzerinde olan parsellerde tabii zemin altında yapılan 
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bodrum kat ve otopark katlarında yan ve arka bahçelerde komşu parsel sınırından 1,5 m. 

çekilecektir. 

         * Derinliği 50m.’den fazla olan parsellerde bodrum kat ve otopark katlarında arka 

bahçelerde komşu parselden 2m., Derinliği 75m.’den fazla olan parsellerde bodrum kat 

ve otopark katlarında arka bahçelerde komşu parselden 3m. çekilerek uygulama 

yapılacaktır. 15.05.2014 

İmar Durumunu Gösteren Belge Örneği 
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İmar Arşiv Dosyasından Bulunan İmar Durumunu Belirten Yazı Örneği 
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3.6-Gayrimenkullerin Hukuki Durumu ve Gayrimenkullerin Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı Portföyüne Konu Olup, Olmayacağı 

İlgili Belediye ve Tapu Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde değerlemeye 

konu gayrimenkuller ile ilgili olarak;  

 Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı parsel; 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planında “Konut” Lejantlı alan içerisinde yer almaktadır. 

Taşınmazların konumlandığı A ve B Bloklara ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesine 

resmi kurumlarda( İlgili Belediye Başkanlığı ve  – Tapu Müdürlüğünde) 

rastlanılmamıştır. 

 Değerlemeye konu taşınmazların bulunduğu 437 ada, 193 parsel 2298m² 

yüzölçümlü olup, kat mülkiyetine konu taşınmazların arsa paylarının tamamının 

toplamı, arsa payda toplamına eşit olmamaktadır. Değerlemeye konu bağımsız 

bölümlerin arsa paylarının toplamı 274’dür. Arsa paydası 488 olan 

taşınmazların, arsa alanının yaklaşık %56,15’ini (1290,27m²) mülkiyet hakkı 

kapsamındadır.  Yaklaşık 1007,73m² arsa alanı kat mülkiyetine konu mülkiyet 

hakkı dışında kalmaktadır. Değerlemeye konu ana taşınmaz dahilinde yapılan 

incelemede, değerlemeye konu olmayan bağımsız bölüm bulunmamaktadır. 

Mevcut kat mülkiyeti tesisi, arsanın tamamını kapsamadığı için hatalıdır.   

 Değerleme konusu taşınmazlar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, 28/05/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Seri III, 48.1.A numaralı GYO tebliğinin 22.b maddesi ve 22.r 

maddesi uyarınca; 

 22.b) “Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak 

yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması 

zorunludur. Ancak mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa 

ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis 

binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya bölümlerinin yalnızca kira geliri 

elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan yapıya ilişkin olarak yapı 

kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın 

mevcut durumuna uygun olması yeterli kabul edilir.” 

 22.c) “Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün 

değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat 

şerhi olmayan gayrimenkuller il gayrimenkule dayalı haklar dahil edilebilir.” 
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 22.r) (Değişik:RG-17/1/2017-29951) Ortaklık portföyüne dahil edilecek 

gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kullanım şeklinin ve portföye dahil 

edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır. Ortaklığın mülkiyetinde 

bulunan arsa ve araziler üzerinde metruk halde bulunan, herhangi bir gelir 

getirmeyen veya tapu kütüğünün beyanlar hanesinde riskli yapı olarak 

belirtilmiş yapıların bulunması halinde, söz konusu durumun hazırlatılacak bir 

gayrimenkul değerleme raporuyla tespit ettirilmiş olması ve söz konusu 

yapıların yıkılacağının ve gerekmesi halinde gayrimenkulün tapudaki niteliğinde 

gerekli değişikliğin yapılacağının Kurula beyan edilmesi halinde ilk cümlede 

belirtilen şart aranmaz. 

 

 Arsa yüz ölçümü 2298m² olan  437 ada 193 parselde yer alan, 

değerlemeye konu bağımsız bölümlerin; tapu kayıtlarında kat mülkiyetli 

gözükmesine rağmen, İlgili Resmi Kurumlarda yapılan araştırmada yapı 

kullanma izin belgesine ulaşılamamış olması, İlgili Belediye Başkanlığının İlgili 

Birimi tarafından kurumlar arası eski tarihli resmi kurum yazışmasında yapı 

kullanma izin belgesi olmadığı belirtilmiş olması, kat mülkiyetine konu bağımsız 

bölümlerin tamamının arsa paylarının toplamının, arsa paydasını  vermiyor 

olması, mevcut kat mülkiyetine konu arsa pay/payda dağılımının hatalı olması 

gibi vb. hususların tamamı  dikkate alınarak değerleme konusu 

gayrimenkullerin GYO portföyüne konu olmayacağı görüşündeyiz.   

 

3.7- Değerleme Konusu Gayrimenkuller ile ilgili 29.06.2001 Tarih ve 

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu Gereği Yapılması Gerekli 

Denetimler Hakkında Bilgi, Denetimlerde Bulunan Yapı Denetim 

Kuruluşu 

Değerlemeye konu taşınmaz, 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı “Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun” yürürlüğe girmeden önce inşa edildiğinden söz konusu kanun 

hükümlerine tabi değildirler. 
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3.8- Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye 

İlişkin Detaylı Bilgi Ve Planların Ve Söz Konusu Değerin Tamamen 

Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna Ve Farklı Bir Projenin Uygulanması 

Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama  

 Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin değerinin; bulunduğu bina kapsamında 

temin edilen onaylı olmayan mevcut mimari projeye göre tespitleri kapsamaktadır. 

 Değerlemeye konu taşınmazların bulunduğu 437 ada, 193 parsel 2298m² 

yüzölçümlü olup, kat mülkiyetine konu taşınmazların arsa paylarının tamamının toplamı, 

arsa payda toplamına eşit olmamaktadır. Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin arsa 

paylarının toplamı 274’dür. Arsa paydası 488 olan taşınmazların, arsa alanının yaklaşık 

%56,15’ini (1290,27m²) mülkiyet hakkı kapsamındadır.  Yaklaşık 1007,73m² arsa alanı 

kat mülkiyetine konu mülkiyet hakkı dışında kalmaktadır. Değerlemeye konu ana 

taşınmaz dahilinde yapılan incelemede, değerlemeye konu olmayan bağımsız bölüm 

bulunmamaktadır. Mevcut kat kat mülkiyeti tesisi, arsanın tamamını kapsamadığı 

için hatalıdır.  Bu kapsamda mevcut eski yapının yıkılması ve kat mülkiyetinin 

bozulması durumunda, geçerli olan imar planında belirtilen yapılaşma 

koşullarına ve çevre teşekkülüne göre talep görecek nitelikte özellikli bir konut 

projesi inşa edilmesi durumunda değeri farklı olacaktır.   
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BÖLÜM 4: DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULLERE  

                 İLİŞKİN ANALİZLER 

 

4.1- Gayrimenkullerin Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler 

İstanbul İli 

 İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca 

çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle 

Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° 

D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i 

de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur. 

 2012 yılında 13.854.740 olan İstanbul nüfusu, 2013 yılında 14.160,467, 2014 

yılında 14.377.018 ve 2015 yılında da 14.657.434, 21 kişi olmuştur. 2016 yılı TUİK 

verilerine göre İstanbul nüfusu 14.804.116 kişidir. 

 

 Yüzölçümü 5.712 km2 olan İstanbul ili doğuda Kocaeli, güneyde Bursa ve Marmara 

Denizi, batıda Tekirdağ, kuzeyde de Karadeniz'le çevrilidir. Marmara Denizindeki Adalar 

yönetsel bakımdan İstanbul'a bağlı ilçedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanarak 

Karadeniz ile Marmara'yı birleştiren İstanbul Boğazı, hem il topraklarını, hem de şehri 

Asya yakası ve Avrupa yakası olmak üzere ikiye böler. Batıda il sınırlarına yaklaşan 

İstanbul metropoliten alanı, doğuda il sınırlanın aşarak yönetsel bakımdan Kocaeli'ye 

bağlı olan Gebze'yi de içine alır.  

 İstanbul, tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan, Türkiye'nin ve 

Avrupa'nın en kalabalık şehridir.  

 Yaklaşık 14 milyonluk nüfusuyla dünyada kalabalık şehirlerinden biridir. 133 milyar 

dolarlık yıllık üretimiyle dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans 

merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul 

Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında 

kurulmuştur.  

 İstanbul'un Avrupa'daki bölümüne Rumeli yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu 

yakası denir. Dünyada iki kıta üzerinde kurulu tek metropoldür. 39 ilçesi vardır.  
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 Dünyanın en eski şehirlerinden olan İstanbul, 330 - 395 yılları arasında Roma 

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

1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1454 - 1922 yılları arasında Osmanlı 

İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. 

 

 İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. İstanbul Boğazı boyunca ve Haliç'i 

çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.  

Tarihi 

 Her ne kadar 300.000 yıldan bu yana Dünya 3 kez Buzul Çağı geçirip, toprak 

kütlesi yer değiştirse de; Küçükçekmece'deki Yarımburgaz mağarasında Neolitik ve 

Kaltolitik insanlara değin izler bulunmuştur. Dudullu'da Alt Paleolitik Çağ, Ağaçlı'da Orta 

Paleolitik Çağ ve Üst Paleolitik Çağ'da kullanılan aletlere rastlanılmıştır. Ancak, Dünya'nın 

herhangi bir yerinde bu çağlara değin izlere rastlanabilir. Yaşadığımız son buzul çağı 

sonrasındaki izler M.Ö. 5000 yıllarına aittir.M.Ö. 5500 yıllarına ait Fikirtepe yazıtlarının 

bulunması ile kalkolitik çağda da başkent olduğu tespit edilmiştir.  

 İstanbul'un kent tarihini 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; İstanbul'un isminin 

Byzantium olduğu ikinci yerleşim dönemleri, Konstantin tarafından kurulan Bizans 

İmparatorluğu'ndaki Konstantinopolis dönemi, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve 

Cumhuriyet sonrası dönemi.  

 İstanbul, Roma İmparatorluğu (330-395)'nun, daha sonra Bizans İmparatorluğu 

(395-1204, 1261-1453) ve Latin İmparatorluğu (1204-1261)'nun, son olarak da Osmanlı 

İmparatorluğu (1453-1922)'nun başkenti olmuştur. Romalılar ve Bizanslılarca başkentleri 



 

 

Sayfa 25 / 133 

 

 

Konstantinopolis, Osmanlılarca başkentleri Stambul, İslambol, Konstantiniyye, Dersaadet 

v.b. anılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nce şehir 1930 yılından beri resmi olarak İstanbul 

diye adlandırılmaktadır. 

 

Coğrafya ve İklim 

 Coğrafya 

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

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

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

Boğaziçi'ndeki Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tünelleri şehrin iki yakasını birbirine bağlar. İstanbul, 

idari olarak 32 ilçe, 112 köye ayrılır.  

İklim 

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

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

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

ve kar yağışı genelde görülür. Kış aylarında bir iki hafta kar yağabilir. Haziran'dan Eylül'e 

kadar otalama sıcaklık 28°C dir.  

 En sıcak ay Haziran (23.2)°C, en soğuk ay da Ocak (5.4°C) dır. Şu ana kadar en 

sıcak hava; Ağustos 2000'de 40.5°C olarak kaydedilmiştir. En soğuk hava ise; Şubat 

1927'de -16.1°C olarak kaydedilmiştir. Şehir biraz rüzgârlıdır; ortalama rüzgâr hızı 

saatte 17km dir. Yaz en kuru mevsimdir, ama Akdeniz iklimlerin aksine kurak mevsim 

yoktur. 

Kadıköy İlçesi; 

 

Kadıköy, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ilçesi. Kocaeli Yarımadası'nın 

güneybatı kesiminde bulunan Kadıköy, batı ve güneyde Marmara Denizi, kuzeyde 

Üsküdar, kuzeydoğuda Ataşehir ve doğuda Maltepe ilçeleriyle çevrilidir. 

Marmara sahilleri boyunca Haydarpaşa'dan Bostancı'ya dek kuzeybatı-güneydoğu 

doğrultusunda oldukça uzun bir sahil şeridine (yaklaşık 21 km) sahip olan Kadıköy'de kıyı 
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şeridi ve buna paralel uzanan ana ulaşım güzergahları yerleşme yapısını belirlerken, 

daha geride yer alan D-100 Karayolu ilçenin kuzey sınırını oluşturur. 

Kadıköy'deki yerleşmenin başlangıcını oluşturan tarihsel çekirdek, Haydarpaşa 

Koyu ile Moda Burnu'nun oluşturduğu alanda yer almaktadır. İlçeye adını veren yerleşme 

merkezi ve asıl Kadıköy semti kabaca kuzey ve kuzeydoğuda demiryolu, doğuda 

Kurbağalıdere ve Kalamış Koyu, batıda ise Marmara Denizi ve Haydarpaşa Koyu'nun 

sınırladığı bir alan olarak düşünülebilir. Bugün bu alan Kadıköy Çarşısı, Yeldeğirmeni ve 

Moda gibi tarihi yerleşme alanlarını da içeren Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa 

mahallerinden oluşmaktadır. 

Kadıköy, ancak 19. yüzyıl'da sürekli iskan sahası haline gelip İstanbul kentiyle 

bütünleştiğinden, İstanbul'un diğer tarihi semtlerine nazaran şehir tarihi içinde oldukça 

genç bir yerleşme olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte Anadolu Yakası'nın en eski 

yerleşim birimlerinden olan Kadıköy bugün de yakanın en işlek noktası durumundadır. 

Kadıköy'de Osmanlı döneminden kalma yapılara da rastlanır. 

Kadıköy ilçesi kent ulaşımı açısından önemli bir konuma sahiptir. İstanbul'un çeşitli 

semtlerini birbirine bağlayan bazı ana ulaşım yolları Kadıköy İlçesi'nden geçer. 2015 

yılında gerçekleştirilen "İstanbul'da Yaşam Kalitesi Araştırması’nda tüm ilçeler arasında 2. 

sırayı almıştır. 

 

Etimoloji; 

 

İlçenin Antik Çağ'da adı olan Kalkedon Yunanca “bakır” anlamına gelen Halkis 

Χαλκίς)kelimesiyle ilişkili olup, Özhan Öztürk'e göre aynı dönemde Yunanistan'da 

Euboea’da bakır madenlerine yakın konumlanmış olan Halkis, Aetolia’da Halkia Χάλκεια), 

Epirus’da Haliki gibi benzer isimli kentler bulunduğunu iddia etmiştir.[3] Yunan tarihçi 

Herodot, Megabazus adlı Pers yazarın kenti kuranların kör olması gerekir dediğini 

aktarmış bu sözü zamanla folklorik bir anlatıya dönüşmüştür[4]. Yer değiştiren bir kavim 

yeni yerleşimlerine nasıl ulaşacaklarını öğrenmek için bir kahine danışır. Kahin 

kavimdekilere körlerin ülkesinin karşısına yerleşmelerini söyler. Bu günkü İstanbul'a 

ulaşan kavim bulundukları taraf boş iken karşı kıyıda bir yerleşim olduğunu farkeder. 

Bulundukları yerin avantaj ve güzelliklerini farkedemeyen karşı kıyıdaki insanların ancak 

kör olabileceklerini iddia edip İstanbul'a yerleşirler. Böylece bugünkü Kadıköy yöresindeki 

yerleşim körlerin yeri anlamındaki Kalkedon adını alır.İstanbul'un fethinden sonra 
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Kalkedonya'nın yönetimi, II. Mehmed tarafından İstanbul kadısı Hızır Bey'e verildiği için, 

yerleşmenin Kadıköyü adını aldığı sanılmaktadır. 

 

Tarih; 

 Fetih Öncesi Devir; 

 M.Ö. 5000'li yıllara tarihlenen Kadıköy (Fikirtepe ve Kalamış) yerleşmesine ait 

arkeolojik kalıntılar İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. 

 Kadıköy'ün kuruluşu İstanbul'un kuruluşundan çok eski yıllara dayanır. Fikirtepe'de 

1942 ile 1952 yılları arasında yapılan kazılarda MÖ 3000 yıllarına ait aletler ve insan 

iskeletleri bulunmuştur. Ayrıca balık, köpek, koyun, keçi kemiklerine rastlanmıştır. 

Bulunan araçlar arasında taştan çekiç, kemik, keramik, taş ağırşakları, bronz eserler, inci 

taneleri, firuze taşından eserler de vardır. Moda Burnu'nda Kalkedon kentinde 

Fenikelilerden kalma kandiller, vazo kırıkları, öküz heykeli, pişirilmiş balçıktan sakallı 

erkek başı, Kalkedonya Kitabesi'nin yazıldığı bronz levha bulunmuştur. 

Fikirtepe'deki Karhadon, Moda Burunu'ndaki Kalkedon kentleri, Fenikelilerin 

Karadeniz kıyılarında kurdukları kentlere hareket ermek için durma, gereksinimlerini 

tamamlama merkeziydi. 

İyonya'dan (Anadolu'nun Ege Denizi kıyılarından) gelen ve Yunanistan'a inen 

Akaların bir kolu MÖ 675 yıllarında Fikirtepe ve Moda'daki iki Fenike kentini aldı. Bugün 

Bahariye, Mühürdar, Moda semtlerinin bulunduğu yerlere yerleştiler. Kalkedon şehrini 

genişlettiler. Kısa süre içinde İzmit'e kadar olan bölgeyi el geçirdiler. Buralarda Kalkedon 

Devleti'ni kurdular. Anadolu'nun içlerinden gelenleri bu topraklara yerleştirdiler. Başkent 

Kalkedon (Kadıköy) oldu. Ülkenin adına Kalkedonya deniyordu. Kalkedonyalılar savaşçı 

ve uygarlıkta ileriydiler. 

Kalkedonyalılar bugünkü Haliç'in Unkapanı'yla Eyüp arasında oturan Traklarla, 

Fenike kentleriyle, İzmit'teki Bitinyalılarla, Bergama Devleti'yle ticaret yaparlardı. 

Haydarpaşa Deresi'nin düzlüklerinde hipodromları, tapınakları vardı. MÖ V. 

yüzyılda Kral Periyut, "talen" adı verilen madeni paralar çıkardı. Kalkedonyalılar şehrin 

savunmasını da düşünmüşlerdi. Perslerden, Bitinyalılardan, Gotlardan korunmak için 

Haydarpaşa çayırıyla Kuşdili çayırı arasında bir hisar yapmışlardı. Sonradan doğudan ve 

batıdan gelenler buradaki surları ve eserleri yıktılar. 

Kalkedonyalılar cam eşya, altından küpe, yüzük gibi süs eşyası yapmasını ve 

mermeri işlemesini iyi biliyorlardı. Kentlerinin kapısına "Khalkedon" yazılı kitabeler 

asarlardı. 
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MÖ 658 yıllarında Yunanistan'ın Korent kanalı dolaylarından kurtulmak, daha 

verimli topraklarda yaşamak için kendilerine yeni bir yurt aradılar. Delf Tapınağı'nın 

kâhini, Megara Kralı Vizas'a "Körler ülkesinin karşısındaki yerler size yurt olacak" dedi. 

Kral Vizas halkıyla birlikte yurt aramaya çıktı. MÖ 650 yılında Sarayburnu'na geldi. 

Sarayburnu'ndan etrafına bakınca buranın güzelliğine şaştı. Kalkedonyalıların bu kadar 

güzel, bu kadar yaşamaya elverişli yeri göremeyip boş bıraktıklarına göre kör olması 

gerektiğini düşündü ve kâhinin dediği, körler ülkesinin karşısındaki yer burasıdır diye 

Sarayburnu'nda konakladı. MÖ 608'le 600 yılları arasında Sarayburnu'nda kendi adını 

verdiği "Bizans" şehrini kurdu. 

Pers Kralı Dârâ (Darius) İskitlerle savaşa giderken Kalkedonya'yı da aldı. Bunun 

üzerine Kalkedonyalılar Bizanslılarla birlik olarak Dârâ'ya karşı savaştılar. Dârâ, 

Kalkedonyalıların evlerini, tapınaklarını, kentlerini yaktı, yıktı. Dârâ, Fenikelilerle birlik 

oldu. Kalkedonyalılar önce İyonlarla, sonra Bizanslılarla birleşip yeniden savaşa 

tutuştular. Kalkedonyalılar savaş alanını bırakıp kaçtı. Fenikeliler donanmalarıyla 

Bizanslılara saldırdı, Kalkedonya'yı yakıp yıkarak ele geçirdiler. 

Kalkedonya Perslerin eline geçmişti. Makedonya Kralı İskender, Persleri yenip Pers 

kentleriyle birlikte Kalkedonya'yı da aldı. 

MÖ 281 yılında Bitinyalılar Marmara kıyılarındaki kentlerin çoğunu ellerine 

geçirdiler. Kalkedonya'yı da aldılar. Kalkedonya bir ara özgür kalmışsa da çok geçmeden 

Romalıların yönetimine girdi. Makedonya Savaşı sırasında Kalkedonyalılarla Romalılar 

anlaştılar. Romalılar Kalkedonyalılara savaş gemileri göndererek askeri yardım yaptılar. 

Kalkedonya 561 yılının 21 Mart'ında Arapların saldırısına uğradı, 667 yılında 

Araplar yeniden İstanbul kıyılarında görüldüler. Kıyı kentlerinden birçok tutsak alıp 

ülkelerine döndüler. Haçlı savaşlarında da Haçlı orduları birkaç kez Kalkedonya'yı 

çiğnediler. 

781 yılında Abbasi Devleti Halifesi Harun Reşit'in komutanlarından Malatyalı Battal 

Gazi Kalkedonya'yı aldı. Bu tarihten sonra Kalkedonya adı yerine Gaziköy adı 

kullanılmaya başlandı. 

Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1080 yılında Kalkedonya'yı Anadolu Selçuklu 

Devleti'ne kattı. Fakat bir süre sonra son kez Bizanslıların eline geçti. 1096 yılında Haçlı 

orduları Kalkedonya'dan Asya'ya geçtiler. Daha sonra dördüncü Haçlı orduları 1204'te 

Kalkedonya'yı İstanbul'la birlikte işgal ettiler. Yakıp yıktılar, yağmaladılar, anıtlardaki 

değerli madenleri söktüler. 
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Antik kaynaklara göre Khalkedon şehrinin dört limanı vardı. Biri bugünkü Kadıköy 

Meydanı’ndaki, ikincisi Fenerbahçe Burnu’ndaki Hiera Limanı, üçüncüsü Fenerbahçe 

burnunun kuzey tarafındaki Eutropo, dördüncüsü Kurbağalıdere çevresinden Kalamış 

Koyu’na doğru olan kısımda yer alır. Ayrıca şehre ait tiyatro, hipodrom, Constanius 

Sarayı, Ayai Eufemiave, Ayaios Yeoryios kiliseleri ile çeşitli yapıların varlığı bilinse de 

bugüne yerüstünde herhangi bir kalıntıya ulaşmamıştı. Ancak Altıyol civarı ile 1970'li 

yıllarda Osmanağa Camii yakınlarında yapılan çeşitli inşaat kazılarında pişmiş toprak ve 

mermerden su künkleri ile sur duvarlarına rastlanmıştı. Bazı altyapı ve inşaat çalışmaları 

sırasında rastlanan arkeolojik kalıntılar nedeni ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri az sayıda 

kurtarma kazısı yaptı. Bu kazılardan M.Ö. 6. yüzyıl (Arkaik Dönem) ile Roma Dönemi’ne 

(M.Ö 1-M.S.4. yüzyıl) tarihlenen birçok eser ortaya çıkartılmıştı ve bunlardan bir bölümü 

hâlen müzenin ‘Çağlar Boyu İstanbul’ sergi salonunda sergileniyor. 1987 yılında Altıyol’da 

Arkeoloji Müzeleri’nin yapmış olduğu kurtarma kazısı sırasında 6 adet lahit ile birlikte bir 

podyum ile çok sayıda depo ve mutfak kapları da bulunmuştu. 

Arkeologlar Derneği'nin 2013 yılında hazırladığı raporda Fenerbahçe Şükrü 

Saracoğlu Stadyumu'nın bulunduğu alan SİT Alanı ilân edilerek kurtarma kazıları 

yapılması istenmiştir. Raporda, "Tarih sahnesinde önemli bir yeri olan Khalkedon antik 

kentinde sistemli hiçbir araştırma maalesef yapılmamıştır. Antik kent içerisinde yapılan 

hiçbir inşai faaliyet denetim altında yapılmamıştır. Çok az sayıda ihbarın sonucunda 

yapılan kazılar dışında herhangi bir kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir. Çok büyük bir 

kısmı tahrip olan kentte en azından bugünden itibaren denetimli inşaat faaliyetleri 

yürütülmesi sağlanıp kent ile ilgili bilgiler toplanmalıdır. Antik Khalkedon’un sınırları tam 

olarak belirlenip III. derece arkeolojik sit ilan edilerek inşaai faaliyetlerin denetim altında 

yapılması sağlanmalıdır." denilmiştir. 

Stat, eski haritalara göre antik Khalkedon kentinin tam kalbinde yer alıyordu. 

Antik kente ait saray, tapınak ve hipodrom kalıntıları da bu bölgedeydi. Kadıköy’deki 

yerleşmenin başlangıcını oluşturan tarihsel çekirdek Haydarpaşa Koyu ile Moda 

Burnu’nun oluşturduğu alanda yer alır. Bugün bu alan Kadıköy çarşısı, Yeldeğirmeni ve 

Moda gibi tarihi yerleşme alanlarını da içeren Rasim Paşa, Osman Ağa ve Cafer Ağa 

mahallelerinden oluşuyor. MÖ 1000 yılları civarında Fenikeliler tarafından Fikirtepe’de 

çeşitli kaynaklardan ‘Harhadon’ adı ile anılan bir ticaret kolonisi oluşturulduğu da 

biliniyor. 

Arkeologlar Derneği raporunda bölge şöyle tarif ediliyor: "Bu dönemde Kuşdili 

Deresi bir haliç şeklindedir ve kıyı çizgisi de bugüne göre içeride kalan Fikirtepe - 
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Hasanpaşa arasına kadar uzanır. Daha sonra bu yerleşmenin karşısında Moda Burnu ile 

Yoğurtçu arasında ‘Khalkedon’ (Bakır Ülkesi) adıyla ikinci bir yerleşme daha oluşur. 

Bilicilik merkezi Apollon Tapınağı ile ün salan Khalkedon’un merkezini oluşturan yer, 

bugün Kalamış ve Haydarpaşa koylarının arasındaki tepelik burun üzerinde yer alır, 

yerleşmenin surları bugün Altıyol, Sakızağacı, Mühürdar, Söğütlüçeşme arasında, kabaca 

dikdörtgen oluşturacak şekilde uzandığı düşünülmektedir. Muhtemelen Altıyol civarında 

bir kapı vardı ve şehrin Kalamış Koyu’na bakan kesiminde de mezarlıklar bulunmaktadır." 

 

Osmanlı Devrinde Kadıköy; 

Kadıköy 1353 yılında Orhan Bey zamanında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 

katılmıştır. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u aldığı sırada Kadıköy'ün 

yönetimini İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi'ye vermiştir. Bu tarihten sonra da ilçe Kadıköy 

adıyla anılmıştır. Kadı Hızır Bey zamanında ilçede sekiz yüz ev vardı. Evliya Çelebi 

Seyahatname'sinde, onun yaşamış olduğu on yedinci yüzyılda Kadıköy'ün bir Müslüman 

mahallesi, yedi Rum mahallesi, altı yüz bağı bulunduğu, yeldeğirmenlerinin işlemekte 

olduğu yazılıdır. Merdiven Köyünde Şahkulu ve Göztepe'de Gözcübaba isimli Bektaşi 

Tekkeleri bulunmaktaymış. 18inci yüzyıldan itibaren kent genişlemiş, yazlık semtler 

oluşmuştur. Tanzimat devrinde Kızıltoprak, II. Abdülhamit zamanında Fenerbahçe 

semtleri yerleşme alanı olmuş, yeni köşklerle, binalarla süslenmiş. Tanzimat Devrinde 

belediye işleri İstanbul Şehir Emaneti'ne bağlıymış. 1869'da Kadıköy, Üsküdar Sancağı'na 

bağlanmış. 

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenilince 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes 

Antlaşması uyarınca 13 Kasım 1918'de İstanbul ve Kadıköy'e İngiliz, Fransız, İtalyan ve 

Amerikan askerleri girmiş. İlçenin çeşitli yerlerine kendi askeri karakollarını kurmuşlar. 

Yabancılar yönetimi ellerine almışlar. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve Lozan 

Barış Antlaşması'nın imzalanması üzerine beş yıl kadar süren işgal günleri sona ermiş. 

İstanbul'la birlikte Kadıköy de 6 Ekim 1923'te Kurtuluş Gününün sevincini yaşadı. 

 

Cumhuriyet Devri ve Günümüzde Kadıköy; 

 Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, 1869'dan 1930'a kadar Üsküdar 

Sancağı'na bağlı olan Kadıköy, 23 Mart 1930'da ilçe yapılmıştır. Kadıköy ilçesi'nin eskiden 

iki bucağı varmış. Erenköy ve Kızıltoprak bucaklarına daha sonra Merkez Bucağı da 

eklenmiştir. Daha önce İstanbul Belediyesi'ne bağlı bir şube olan Kadıköy Belediyesi, 



 

 

Sayfa 31 / 133 

 

 

1984'te yapılan bir düzenlemeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir ilçe 

belediyesi durumuna getirilmiştir. 

İlçe sınırları içindeki Bahariye, Mühürdar, Moda, Göztepe, Erenköy ve Bostancı'da 

1950'lere değin zenginlerin oturduğu bahçeli köşkler çoğunluktaydı. Ancak bunlar çok 

seyrek bir yerleşim dokusu oluşturuyordu. 1930'larda Kadıköy'le Bostancı arasında yeni 

yapılar belirmiş. Eskiden yoğun bir bitki örtüsüyle kaplı olan bu kesimdeki Bağdat 

Caddesi ile demiryolu boyunca bahçe içinde iki katlı villalar inşa edilmeye başlanmıştır. 

1950'lerden itibaren Kadıköy yıldan yıla büyük gelişmeler göstermiş, nüfusu artmıştır. 

Artan nüfus, merkezden yazlıklara doğru yayılmaya başlamıştır. 

Böylece 1960'ların sonlarından itibaren Göztepe, Erenköy, Caddebostan, 

Fenerbahçe, Suadiye ve Bostancı gibi semtler gün geçtikçe yazlık niteliğini yitirmeye ve 

kentleşmeye başlamıştır. 1950'lerde iki yanında sanayi tesislerinin kurulmaya başladığı 

Ankara Asfaltı'nın (D-100 Karayolu) çevresinde gecekondu mahalleleri oluşmuştur. 

Kurtköy-Pendik-Kartal yöresinin sanayi alanı olarak belirlenmesi, ülkenin çeşitli 

kesimlerinden İstanbul'a göç edenler için Kadıköy ile çevresini çekici bir yerleşme yeri 

durumuna getirmiştir. 1965'te Kat Mülkiyeti Kanunu'nun çıkarılması, 1972'de de imar 

planının yapılması bu kesimde yoğun bir apartmanlaşma faaliyetine yol açmıştır. Bağdat 

Caddesi ve demiryolunun iki tarafındaki köşk ve villaların yemyeşil birer park 

görünümündeki bahçeleri parselasyona uğrayarak apartman arsalarına dönüşmüştür. 

1973'te Boğaziçi Köprüsü'nün açılması, kentin iki yakası arasındaki ilişkiyi 

güçlendirerek nüfus dengesinde Kadıköy'ün ağırlık kazanmasına yol açmıştır. İstanbul 

kentinin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırınca Kadıköy İlçesi'nde yeni yerleşime 

açılan alanlarda yapılan seyrek düzenli apartmanlarda oturmak çekici hale gelmiştir. 

1984'ten sonra Kadıköy-Pendik arasında açılan sahilyolu, kıyı kesimindeki son boş 

alanlarında tükenmesine yol açmıştır. İlçenin kuzeyindeki Küçükbakkalköy 1980'lere 

kadar kırsal nüfus yapısını korumuştur. 

D-100 Karayolu'nun kuzeyinde yer alan Küçükbakkalköy, İçerenköy gibi 

yerleşmeler her ne kadar gerek idari, gerek ekonomik anlamda Kadıköy İlçesi'nin bir 

parçasını oluşturmuşlarsa da Kadıköy geniş anlamda kuzeyde D-100 Karayolu'na, 

güneyde Marmara Denizi'ne kadar kıyıda ise Haydarpaşa Koyu ile Bostancı arasında 

kalan bir alan olarak düşünülmüştür. 1990'lı yıllardan itibaren ilçenin D 100 Karayolu'nun 

kuzeyindeki alanlarında Emlak Bankası'nın iştirakiyle ortaya çıkan Ataşehir yerleşimi 

zamanla genişleyerek çevresindeki yapılaşmayı da kapsayan bir bölgenin adı olmuştur. 
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2008 yılında, aralarında Küçükbakkalköy ve İçerenköy'ün de olduğu, D-100 Karayolu'nun 

kuzeyindeki 7 mahalle Ataşehir adını alarak Kadıköy'den ayrılmıştır. 

 

Yönetim; 

 1855'te yönetimi İstanbul Şehremaneti'ne bırakılan Kadıköy, 1869'da Üsküdar 

Sancağı'na bağlandı. Bu yönetsel konumu Cumhuriyet'in ilk yıllarında da süren Kadıköy, 

23 Mart 1930'da ilçe yapıldı. Kadıköy 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı bir ilçe belediyesi olarak yapılandırılmıştır. 

 

Çoğrafya; 

İlçe sınırları içinde Göztepe (235 m) gibi önemli yükseltiler olmasına karşın, Kayış 

Dağı ve Çamlıca eteklerinden Marmara Denizi'ne doğru uzanan hafif dalgalı düzlükler ve 

taşlı eğimler tüm araziye hakimdir. Bu oldukça düz arazi üzerinde Fikirtepe, Acıbadem, 

Altıyol, Küçük Moda (Cevizlik) ve Koşuyolu öbür önemli tepe noktalarını oluşturmaktadır. 

Haydarpaşa ve Kalamış koyları ile Moda ve Fenerbahçe burunlarının yer aldığı 

hareketli bir kıyı çizgisi yer almaktadır. Fenerbahçe Burnu ile Bostancı arasında sahil 

şeridi fazla girintili çıkıntılı olmayan oldukça düz bir çizgiye sahiptir. Ancak sahil şeridi 

yapılan dolgularla doğal özelliğini önemli ölçüde yitirmiştir. 

Kadıköy'ün başlıca akarsuları Kuşdili Deresi (Kurbağalıdere), Çamaşırcı Deresi 

(Bostancı Deresi), Turşucu Deresi ve Seyit Ahmet Deresi'dir. 

 

Ekonomi 

Kadıköy İlçesi'nde egemen ekonomik etkinlik ticarettir. Kadıköy çarşısı, Altıyol ile 

Bahariye Caddesi ve Bağdat Caddesi çevrelerinde yoğunlaşır. Bağdat Caddesi üzerinde 

çok sayıda ünlü markanın şubesi vardır. 

Ayrıca bazı aramalarda bulunan hayvancılık ile ilgili araçlar balıkçılık aletleri halkın 

eski zamanlarda hayvancılık ve balıkçılık ile uğraştığını gösterir. Tarım ile ilgili hiçbir 

kalıntının olmaması da tarımın yaygın olmadığına bir göstergedir. 

 

Nüfus; 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2014 verilerine göre Kadıköy İlçesi'nin 

nüfusu 482.571'dir. 2007'deki adrese dayalı nüfus sayımına göre Kadıköy ilçesinin 

nüfusu 744.670 idi. 2009'da, D-100 Karayolu'nun kuzeyindeki mahallelerin Ataşehir 
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adıyla ilçe yapılıp Kadıköy'den ayrılmasından sonra, ilçenin geri kalan sınırları içindeki 

nüfus yaklaşık 530 bin olmuştur. 

Kadıköy İlçesinin nüfusu kuruluşundan itibaren hızlı bir artış göstermiş, 1970'lerde 

yıllık nüfus artış hızı yüzde 10'a kadar yükselerek zirve yapmıştır. 1980'lerden itibaren 

nüfus artış hızı yavaşlamasına rağmen ilçenin nüfusu, bugünkü sınırlarına ulaştığı 2009 

yılına kadar sürekli artış göstermiştir. 

Nüfus yoğunluğu yüksek olmakla birlikte ilçenin nüfusu son yıllarda hızla 

gerilemiştir. Bu gelişmenin başlıca nedenlerinin son yıllarda yaşanan hızlı kentsel 

dönüşüm, bu kapsamda inşaat faaliyetleri ve şantiyelerin yoğunlaşması, inşaatların 

çevreye olumsuz etkileri ve gürültü, binasını yenileyenlerin, arsa veya evini satanların 

başka ilçelere taşınması ve trafik yoğunluğu olduğu söylenebilir. 

 

Yıl Toplam 

2012 521.005 

2013 506.293 

2014  482.571 

2015  465.954 

2016  452.302 

 

 

Eğitim ve Sağlık; 

 2014 rakamlarıyla Kadıköy İlçesi'nde 54 ilkokul, 58 ortaokul, 45 lise ve 11 özel 

eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Yükseköğrenim kurumları olarak 

Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Okan Üniversitesi sayılabilir. İlçe sınırları 

içinde 3'ü devlet, 9'u özel olmak üzere toplam 12 hastane vardır. 

 

*  Yukarıdaki verilerin dayanağı; http://www.ibb.gov.tr -  http://www.atasehir.bel.tr - http://tr.wikipedia.org – İlgili Web 

Siteleri 
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4.2. Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, 

Mevcut Trendler ve Dayanak Veriler  

Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış; 

Gayrimenkul ve özelinde konut sektörüne etki eden  pek çok unsur bulunmaktadır. 

Küresel sistemik riskler olarak,  dünya ekonomisinde ve siyasetinde yaşanan gelişmeler 

ile birlikte ülkemizdeki farklı risk unsurları da sektörü zaman zaman etkilemektedir. 

Dünya ekonomisinde yaşanan yetersiz büyüme ve buna bağlı oluşan ticaret 

hacmindeki düşüş küresel olarak tüm ülkeleri farklı boyutlarda olsa da etkilemektedir. 

Dünya ekonomisine yönelik yapılan analizlerde iki farklı dönem dikkat çekmektedir.  

Birincisi 2008 küresel krizi öncesi dönemdir. Bu dönemde batı ekonomileri daha 

çok hizmetler sektörüne kaymış, reel sektör üretimlerini Uzakdoğu, Asya ve kısmen 

Afrika’daki ülkeler aracılığı ile yapar olmuşlardır. Üretim kapasiteleri ve teknolojik 

birikimleri ile yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimine devam etmeleri GYSH 

açısından önde olmalarına olanak vermişlerdir.  

İkinci dönem olarak ise; kriz ardından kendine yön bulmaya çalışan ekonomik 

karar alıcıların yaptıkları (veya yapmadıkları) politikaların yaşandığı zaman dilimdir. 

Dünya ekonomisi anlamında krizin farklı bir evresini yaşadığımız söylenebilir. Büyüme ve 

talep sorunları dalgalanan varlık fiyatları, düşen hammadde fiyatları, artan jeopolitik 

tansiyon bu sürecin sonucudur.  

BRIC-T ülkelerinde krizden 2013 yılına kadar sağlanan iyi performans ardından 

başta Brezilya, Çin ve Rusya’nın art arda ekonomik sorunlar yaşamaları, Türkiye, 

Hindistan gibi ülkelerin eskiye oranla daha düşük büyüme hızına sahip olmaları 

Uzakdoğu’daki gelişen piyasaların tam anlamıyla dengeye kavuşamamaları gelişmekte 

olan ülke ekonomilerini de eski gücünden uzaklaştırmıştır.  

Krizin küreselleşmesi ve pek çok sektörü etkilemesi sonucu ekonomiye ciddi bir 

“kamu” müdahalesi yaşanmıştır. Burada en etkin görevi ise merkez bankaları almıştır. 

Fakat her ülkenin farklı politikalar uygulamasına paralel olarak ekonomik anlamda 

istenilen sonuçlara tam anlamıyla ulaşılamamıştır.  

Türkiye Ekonomisi 2001 krizinden sonra alınan çok ciddi önlemler ile gerek kamu 

idaresi gerekse finansal kesime getirilen düzenlemeler sayesinde son 15 yılda oldukça 

etkileyici bir süreç geçirmiştir. Hızla büyüyüp bu konuda Çin ekonomi-sinin ardından 

dünya ikinciliği konumu yakalayan, istihdam artışı konusunda pek çok gelişmiş ülke 

ekonomisinin gıptayla baktığı, hızlı gerileyen faizler sayesinde yatırım ve tüketim 

boyutunda ciddi değişikliğin yaşandığı, sağlanan öngörülebilirliğin artması sonucu 

yabancı yatırımcıların da ilgisinin bir hayli artığı bir dönem yaşanmıştır.  
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Türkiye ekonomisi de olası dış dalgalanmalardan kendisini korumak için 2013 

yılından başlayarak makro ihtiyati önlemeleri almaya başlamıştır. Bu önlemler sayesinde 

cari açık ve döviz kırılganlığı önlenmeye çalışılmıştır. 

2016 yılında artan jeopolitik risklerin etkilediği ekonomimizde yaşanan diğer bir 

gelişmede 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. Halkımızın sağduyusu ile önlenen bu 

girişim ekonomimizde kalıcı bir hasar bırakmamıştır.  Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM), darbe girişimi nedeniyle olağanüstü hal ilan eden tasarıyı onaylamış ve 

olağanüstü hal 2017 Ocak itibariyle ikinci defa uzatılmıştır.  

Temmuz ayında yaşanan darbe girişimi ve bölgesel risklerin yanı sıra yerel 

risklerin de artması sonucunda öngörülen ekonomik yavaşlama, üçüncü çeyrek için 

açıklanan GSYİH büyümesi ile birlikte Aralık ayında artan enflasyon ve Türk Lirası’ndaki 

(TL) değer kaybı ile teyit edilmiştir. Siyasete ve güvenlik konularına ilişkin artan risk 

algısı, özellikle yabancı ziyaretçi sayısı ve hane halkı tüketimi üzerinde olumsuz etkilere 

neden olmuştur. Moody's’in Eylül ayında aldığı Türkiye'nin kredi notunu düşürme kararı 

Türk ekonomisi için işleri daha da zorlaştırmıştır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Eylül'de gecelik marjinal fonlama 

oranını %8,50'den %8,25'e düşürmüştür ve Mart 2016'dan itibaren toplam faiz indirimi 

250 baz puana ulaşmıştır. Ancak TCMB 24 Kasım’da gecelik faiz oranını TL'deki değer 

kaybına müdahale edebilmek için 25 baz puan artırarak %8,5'e yükselmiştir ve TL'nin 

keskin değer kaybına rağmen ekonomiyi desteklemek adına faiz oranlarını düşük tutmak 

için bir kez daha baskı altına girmiştir.  

Çin’deki ekonomik yavaşlamanın diğer gelişmekte olan ekonomilere sıçrama 

olasılığı, Türkiye’nin başlıca ticaret ortakları olan Avrupa ekonomilerinde yavaşlama riski 

ve İngiltere’nin AB’den çıkma yönünde sonuçlanan referandum kararının; ortak pazar, 

gümrük birliği ve Avrupa Adalet Divanı’ndan da çıkmayı kapsayabilecek “sert Brexit” ile 

sonuçlanma riski Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyebilecek başlıca küresel 

zorluklar olarak sıralanabilir. 

Terör saldırıları yılın ikinci yarısında da gündemin ilk sırasında yer almaya devam 

etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde IŞİD militanlarına karşı 

Suriyeli muhaliflerle koordineli bir şekilde Ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı 

Operasyonu güvenlikle ilgili önemli gelişmelerden biri olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye, 

Rusya ve İran; Suriye’de çözüm için ortak bir bildirge üzerinde anlaşmıştır. Suriye 

krizindeki olası bir çözümün iç güvenliğe ilişkin sorunlar üzerinde de olumlu bir etki 

yaratması beklenmektedir.  
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Türkiye 2017 yılı siyasi gündemindeki önemli maddelerin şu konu başlıkları olması 

beklenmektedir:  

• İç güvenlik ve terör  

• Olağanüstü hal  

• Suriye ve Irak’ta terör örgütlerine yönelik askeri operasyonlar 

• Suriye barış görüşmeleri 

• Kıbrıs barış görüşmeleri 

• Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinin geleceği 

• Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika  tercihleri 

 

Türkiye 2017 yılı ekonomi gündemindeki önemli maddelerin şu konu başlıkları 

olması beklenmektedir: 

• TL’deki değer kaybı 

• Artan enflasyon ve işsizlik oranları 

• Fed’in para politikasında sıkılaşma 

• Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) parasal genişleme politikası 

• Emtia fiyatlarında artış 

• Yatırım teşvikleri 

• Tüketim mallarında artan vergiler 

• Merkez Bankası müdahaleleri ve Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskı 

üzerine devam eden tartışmalar 

• Trump yönetiminde ABD ekonomisi 

• Siyasal istikrar, güvenlik, yükselen bölgesel riskler ve AB müzakere 

sürecinin geleceği gibi siyasi gündem maddeleri 

 

Gayrimenkul Sektöründeki Gelişmeler; 

Gayrimenkul sektörü özelinde hem arzı hem de talebi etkileyen pek çok unsur 

bulunmaktadır. Bu tip kıstasların en önemlileri arasında; projelerin konumu, mimarisi, 

sosyal yaşam alanları ve ulaşım kolaylıkları gibi alıcının kararını etkileyen unsurlar da yer 

almaktadır. Ancak bunlarla birlikte gerek talep kararları açısından gerekse arzın satış 

kolaylığı yönünden, konutun finansmanında kolaylık sağlanması diğer şartlar ne olursa 

olsun önemli ölçüde alım kararını hızlandırmaktadır.  

Türkiye’de konut arzı ile talebi yavaş yavaş oturmaya başlamıştır. Yıllık ortalama 

1.000.000 adet konut el değiştirmekte olup, 650.000 adet/yıl yeni konut ihtiyacı 

sürmektedir. TÜİK verilerine göre ülkemizdeki hane halkı sayısı 19.481.000 civarındadır. 
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Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3,8 kişidir. 2006 yılında konut sahipliği oranı %60,9 

iken 2013 yılında ise oran %61,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre (TÜİK) Türkiye nüfusu 79 milyon 

814 bin 871 kişi olmuştur. Yıllık artış hızı ise binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde 15–64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2016 yılında, 

bir önceki yıla göre %1,6 artarak %68 olarak gerçekleşmiştir. Çocuk yaş grubu olarak 

tanımlanan 0–14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise %23,7’ye gerilerken, 65 ve daha 

yukarı yaştaki nüfusun oranı da %8,3’e yükselmiştir. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet 

edenlerin oranı 2015 yılında %92,1 iken, bu oran 2016 yılında %92,3’e yükselmiş, belde 

ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşmiştir. Demografik değişkenler 

incelendiğinde başta konut olmak üzere gayrimenkul sektörü ürünlerine “doğal” bir 

talebin sürdüğü gözden kaçırılmamalıdır.  

Konut fiyatlarına etki eden diğer bir unsur ise farklı gelir ve toplumsal özelliklerin 

karar alıcılıların tercihlerini etkilemesidir. Konut varlığı aynı zamanda “homojen” olmayan 

bir varlıktır. Öte yandan konutun önemli bir özelliği de gözden kaçmamalıdır ki, bu da 

“temel barınma” ihtiyacıdır. Doğal nüfus artışının getirdiği yeni konut ihtiyacı ile giderek 

küçülen ve bireyselleşen aile yapısının ülkemizde talebi diri tutması beklenmelidir.  

Türk konut sektöründe orta ve orta-alt gruba ait konut ihtiyacı oldukça yoğun 

olarak sürmektedir. Orta-üst ve lüks segmente ise talebin orta-alt segmente göre biraz 

yavaşlamakta olduğu söylenebilir. Ancak yatırım amacıyla hareket eden gerçek ve tüzel 

kişilerin (yerli-yabancı) markalı, belli standartların üstündeki lüks konut talebi de bu 

segmenti canlı tutmaktadır. Ticari konut pazarı ise ekonomideki gelişmelerden ve ticari 

hayattan daha fazla etkilenir bir tutum sergilemek ile birlikte gerek demografik etkenler 

gerekse sağlanan belli bir büyüme hızı neticesinde canlı kalabilmektedir.  

Gayrimenkul sektörünün önemli göstergelerinden birisi olan konut satışları 

rakamlarına bakıldığında yukarıda ifade edilen canlılığın yansıması da görülmektedir. 

2011 yılında 997.550 adet konut satışı yaşanırken sırası ile bu sayı; 2012 yılında 

971.757 adet, 2013 yılında 1.157.190 adete yükselmiş, 2014 yılında 1.165.381 olarak 

gerçekleşmiş, 2015 yılında ise yeni bir rekor olan 1.289.320 adet sayısına ulaşmıştır. 

2016 yılsonu rakamı ise; 1.341.453 adet olarak bir önceki yıla göre %4 artış 

göstermiştir. Bu rakam sadece bir artışı değil her türlü olumsuz gelişmelere karşın 

sektörün ve talebin gücünü de göstermektedir. Türkiye’de 2016 yılında, günde (takvim 

günü olarak) 3.675 adet, saatte 153 adet, dakikada ise 2,5 adetin üzerinde konut el 

değiştirmiştir. 
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2016 yılında meydana gelen gelişmeler sonucu konut piyasasındaki fiyat artışları 

daha ölçülü olarak devam etmiş görünmektedir. Hem yatırım hem de kullanım amaçlı 

konut talebi devam etmekte olup 2017 yılında da satış toplamında yeni bir rekor görülme 

olasılığı bulunmaktadır.  

TCMB tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi’nin kalite etkisinden ayrıştırılması 

amacıyla hedonik regresyon analizi kullanılarak Hedonik Konut Fiyat Endeksi’ni 

hesaplamaktadır. Sonuçlara göre, Türkiye genelinde konut fiyatlarında meydana gelen 

nominal artışın yaklaşık dörtte birinin, reel artışların ise yaklaşık yarısının kalite 

artışlarından kaynaklandığı söylenebilir.  

İfade ettiğimiz fiyat dinamiklerinde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta 

da, piyasa mekanizmasının fiyatı giderek dengelediği düşük fiyat artışı olan yerlerde 

fiyatların toparlandığı, hızlı fiyat artışı olan yerlerde ise artış hızının yavaşladığıdır. Bunun 

da giderek daha rasyonel davranan konut piyasanın öncü bir göstergesi olduğu 

düşülebilir.  

Etkin bir konut finansman sistemi, o piyasada arz edilebilir yeterli miktarda uzun 

vadeli konut kredilerinin varlığı ile değerlendirilir. Piyasaya gayrimenkul satın alınacak 

düzeyde kredinin arz edilmesi, ödenebilecek koşullarda bunların sunulması ve geri 

ödeme sürelerinin uzun bir vadeye yayılması konut finansmanının başarısını belirleyen 

faktörlerdir. Türkiye Bankalar Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 

istatistikleri incelendiğinde 2016 yılının son çeyreği ile birlikte toplamda 2 milyon kişiyi 

aşan ve 160 Milyar TL’yi yakalayan ölçekte konut kredisi kullanıldığını söylemek 

mümkün. Kredi kullanımlarında hacim artışın azalması, 2017 yılına yönelik talep 

daralmasını da beraberinde getirmişti. Ancak Ocak ayı içerisinde Emlak Konut, GYODER 

ve KONUTDER öncülüğünde başlatılan 240 ay vadeli kampanyalar tüketicilerin geçmiş 

dönemlere kıyasla daha düşük maliyete katlanmaları anlamına da gelmektedir. Konut 

satışlarında 20 yıl vadeyle çıkmasıyla taksitlerin düşmesi, dar ve orta gelirlinin sisteme 

dahil edilmesi hedeflendiği bu tür çalışmaların yılın ilk çeyreğine olumlu katkı yapacağı 

beklenebilir. 

Türkiye inşaat ve konut sektörü büyüyen ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri 

olmaya devam edecektir. Demografik ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınıp dünya ile 

kıyaslandığında sektörün daha çok potansiyel içerdiği görülecektir. Ancak fiyatlar 

konusunda zaman zaman yaşanabilecek dalgalanmalar çöküş veya “balon” olarak 

adlandırılmamadır. Hangi tip varlık olursa olsun, ne daima fiyatı artacak ne de daima 

düşecektir. Dolayısı ile gerek ülkemiz ile ilgili gerekse sektörle ilgili istikrar ve dinamik 

yapı devam ettikçe orta vadede eğilim büyüme yönünde olacaktır.  
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Aşağıda belirtilen unsurlar 2017 yılı içinde bahsedilen dinamiklere paralel bir seyir 

oluşturarak, konut satışlarının yukarı trendini desteleyecektir:  

• En az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan ve 3 yıl satılmaması şartı ile 

yabancıya vatandaşlık veren düzenleme,   

• Konuttaki KDV indiriminin Mart ayından Eylül ayına uzatılması,   

• Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu 

tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde de metrekare 

vergi değeri bin lira ile 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde KDV’nin yüzde 8 olarak 

sürekli uygulanması,  

• Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış 

sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfır olarak uygulanması,  

• Emlak Konut GYO ve GYODER üyelerinin öncülük ettiği ilk kez 20 yıl vade ve 

düşük konut kredi faizleri sektöre itici bir güç kazandırmaktadır. 

 

Diğer yandan konut talebinin özellikle orta ve alt segment için gerçekleştirilebilir 

olması, uygun maliyetli arsa üretiminin yanı sıra konuta uzun vadeli yatırımın sermaye 

piyasalarında mümkün olması ile sağlanabilir. Sermaye piyasasındaki en uygun finansal 

araç olan gayrimenkul sertifikalarının geliştirilerek halka ve yatırımcılara sunulması, arz 

ve talebin uzun vadede dengelenmesi sağlayacaktır. 

2017 yılına yönelik beklentileri Sektörel gelişmeler ve trendler; Global ekonomi ve 

ulusal ekonomi; Yasal mevzuat ve finansal uygulamalar; Şehircilik ve kentsel dönüşüm 

başlıklarında değerlendirmek uygun olacaktır. Bu kapsamda; 

 

Sektörel gelişmeler ve trendler:  

- İnşaat firmalarının öz sermaye sarmalı,  

- Büyük gayrimenkul projelerinde satış sıkıntısı,  

- Artan arsa maliyeti,  

- Kayıt dışılık,  

- Gayrimenkulde yabancı etkisi,  

- Alternatif gayrimenkul yatırımları: sağlık, otopark, özel yurt, yaşlı bakım evi 

yatırımları,  

- Piyasada artan değer olgusu. 

Global ekonomi ve ulusal ekonomi:  

- ABD ekonomisindeki gelişmeler: faiz artırım süreci,  
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- AB ekonomisindeki gelişmeler: AB merkez bankasının genişletici para 

politikaları,   

- Global sermayenin gelişmiş gelişmekte olan pazar/ülke tercihi,  

- Körfez ve uzak doğu fonlarının yatırım arayışları,  

- Gayrimenkul piyasalarına kurumsal yabancı fon/yatırımcı girişi. 

 

Yasal mevzuat ve finansal uygulamalar:  

- İnşaat sektörü bağımsız üst kurul ihtiyacı,  

- Gayrimenkul ve finans piyasalarının entegrasyonu (finansal enstrümanlar: 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları-altyapı GYO-gayrimenkul yatırım fonu-gayrimenkul 

sertifikası-kira sertifikası) 

- İkincil piyasalarda (menkul kıymetleştirme) bankaların aktif hale gelmesi,  

- Gayrimenkul değerleme mesleğinin artan önemi. 

 

Şehircilik ve kentsel dönüşüm:  

- Şehircilik şûrası ve etkileri,  

- Demografik gelişmeler: hane halkı sayısının azalması (geniş aile>çekirdek 

aile>bireysel yaşam)-nüfus artış hızının yavaşlaması-yaşlanan nüfus-iç ve dış göç 

olgusu,  

- Mega projeler (yeni gelişim bölgelerinin oluşması),  

- Ulaşım imkanlarının genişlemesi,  

- Deprem olgusu,  

- Köhneyen ve fonksiyonunun yitirmiş alanların yenilenmesi,  

- Kentsel dönüşümün başarısı (öncelikli alanların belirlenmesi + finansman). 

 

2017 yılı ve sonrası döneme ilişkin olarak belki de en öne çıkacak konu Şehircilik 

Şurası ve onun etkileri olacaktır. Ülkemizde kurumsal örgütlenme ve yapılanma, 

mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve 

uluslararası gelişmeler ve belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında 

düzenlenen Şehircilik Şurası, Türkiye’nin yeni şehircilik vizyonunu, gelişen ve değişen 

koşullar çerçevesinde paydaşlarla birlikte belirleyecek olması açısından önemlidir. Burada 

belirttiğimiz finansman koşullarından kentsel dönüşüme, yasal mevzuattan şehirciliğe 

hatta sektörel gelişmelere kadar tüm unsurlar Şuranın sonuçlarından etkileneceklerdir.  
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Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Son Durumu; 

Dünya Ekonomisi; 

• Küresel piyasaların gündeminde son dönemde merkez bankalarının kararları ile 

büyüme rakamları öne çıkmıştır. Enerji fiyatları kaynaklı baz etkisinin kademeli biçimde 

ortadan kalkmasıyla birlikte küresel ölçekte enflasyon oranlarında yaşanan yukarı yönlü 

hareket, genişletici yöndeki para politikalarının sürdürülmesi konusunda soru işareti 

yaratmaktadır. 

• ABD’de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna 

işaret etmektedir. Özellikle enflasyon oranlarında kaydedilen yükselişle birlikte, daha 

önce Haziran toplantısında faiz artırımına gideceği görüşü ağır basan Fed’in Mart 

toplantısında bu yönde karar alabileceği yönündeki beklentiler güçlenmiştir. 

• Euro Alanı’nda iktisadi faaliyet toparlanmaya devam ederken, Şubat ayında yıllık 

TÜFE enflasyonu 4 yıldan uzun sürenin zirvesine çıkmıştır. Bölgenin başlıca 

ekonomilerinde seçimlerin yaklaşması ise siyasi risklerin gündemde öne çıkmasına neden 

olmaktadır. 

• Ocak ayı sonundaki toplantısında para politikasını değiştirmeyen Japonya Merkez 

Bankası enflasyon beklentilerini aşağı yönlü, büyüme beklentilerini ise yukarı yönlü 

güncellemiştir. 

• Çin’de de enflasyon hızlı yükseliş kaydetmektedir. Gelecek dönemde enflasyonun 

yüksek seyretmesi ve sermaye çıkışlarının sürmesi halinde ülkede para politikasının 

sıkılaştırılabileceği değerlendirilmektedir. 

• Küresel ölçekte risk algısının dalgalı seyretmesinin güvenli liman olarak 

nitelendirilen yatırım araçlarına yönelimi artırmasıyla birlikte altın fiyatları yukarı yönlü 

hareket etmiştir. 

 

Türkiye Ekonomisi 

• Türkiye genelinde işsiz sayısı Kasım 2016 döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 590 bin kişi artarak 3,7 milyon kişi düzeyine ulaşmıştır. İşsizlik oranı da 

1,6 puan yükselerek %12,1 ile yaklaşık son 7 yılın en yüksek seviyesinde 

gerçekleşmiştir. 

• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2016’da bir önceki yılın aynı 

ayına göre %1,3 oranında artmıştır. Bu dönemde alt sektörlerin genelinde düşüş 

gözlense de temel eczacılık, ürünleri, motorlu kara taşıtları ve ulaşım araçları imalatında 

gözlenen güçlü performans endeksin yükselmesinde belirleyici olmuştur. 



 

 

Sayfa 42 / 133 

 

 

• Ocak 2017’de ihracat yıllık bazda %18,1 ile 4 yıldan uzun sürenin en hızlı artışını 

kaydetmiştir. İthalat da enerji fiyatlarında düşük baz etkisinin devreye girmesiyle %15,9 

ile son 3 yılın en sert yükselişini sergilemiştir. Böylece dış ticaret açığı yıllık bazda %10,3 

genişlemiştir. 

• 2016 genelinde cari açık 2015’e kıyasla 0,5 milyar USD artarak 32,6 milyar USD 

olmuştur. Bu gelişmede, dış ticaret açığındaki daralma ile turizm gelirlerindeki düşüşün 

birbirini yaklaşık olarak dengelemesi etkili olmuştur. Enerji hariç cari denge ise 2016 

yılında 8,7 milyar USD açık vermiştir. 

• 2017’nin ilk ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %25,8 ile güçlü bir artış 

kaydetmiştir. Bu dönemde, bütçe harcamalarındaki artış %11,3 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Böylece, Ocak’ta bütçe 11,4 milyar TL fazla vermiştir. 

• Aralık ayından bu yana yükseliş eğilimi sergileyen yıllık TÜFE artışı %10,13 ile 

2012 yılından beri ilk defa çift haneli seviyeye çıkmıştır. 

 

Konut sektörü 

-  2017 yılının ilk ayında konut sektöründe toplam satışlar yıllık bazda %12,8 

oranında artarak 95.389 adet olmuştur. Bu artışa rağmen toplam satış adeti 2016 yılının 

aylık ortalaması olan 112 binin altında kalmıştır. Sektörde satışlar özellikle Eylül 

2016’dan itibaren belirgin ölçüde ivme kazanmış, 2016 genelinde ise yıllık bazda %4 

oranında artış kaydetmişti. 

Diğer yandan, sektördeki firmaların yaptığı kampanyaların yanı sıra konut 

kredilerinde faiz oranlarının gerilemesinin de etkisiyle ipotekli konut satışlarının Ocak 

ayında yıllık bazda 

%35,4 oranında artması dikkat çekmiştir. Böylece Ocak 2016’da %31,4 olan ipotekli 

satışların toplam satışlar içindeki payı bu yılın aynı ayında %37,7’ye yükselmiştir. Diğer 

satışlar ise bu dönemde %2,5 ile sınırlı oranda artış sergilemiştir. 

 

(Kaynak ve Yasal Uyarı; Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. Tarafından Yayınlanan “Türkiye  Gayrimenkul 

Sektörü 2016 4. Çeyrek Raporu”, JLL Tarafından Yayınlanan Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı 

Görünümü – Ocak 2017  gibi vb. kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece 

bilgilendirme amacıyla bu bölümdeki bilgiler hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım 

veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu 

bölümde yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Kurumumuzun yaklaşımını yansıtmamakta 

olup, bilgileri yayınlayan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. ) 
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4.3- Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen ve Sınırlayan Faktörler 

  

 Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin yer aldığı blokların çok eski olması, iç 

mahallerinin bakımsız olması, hali hazırda tamamının boş ve kullanılmıyor olması.  

 Değerlemeye konu bağımsız bölümler; tapu kayıtlarında kat mülkiyetli 

gözükmesine rağmen, İlgili Resmi Kurumlarda (İlgili Belediye Başkanlığı ve Tapu 

Müdürlüğünde) yapılan araştırmada onaylı mimari proje, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin 

belgesi gibi vb. resmi belgelere ulaşılamamış olması, İlgili Belediye Başkanlığının İlgili 

Birimi tarafından kurumlar arası eski tarihli resmi yazışmasında yapı kullanma izin 

belgesi olmadığı belirtilmiştir.   

 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Başkanlığı'ndan 

temin edilen mimari proje, değerlemeye konu bağımsız bölümlerin bulunduğu bina ve 

dahilindeki bölümler ile uyumlu olmasına rağmen,  resmi kurum onaylı değildir.  

 Kat Mülkiyetine esas onaylı mimari projesine ulaşılamadığı için, değerlemeye konu 

bağımsız bölümlerinin alanları, konumları, iç mahal özelliklerinin uyumlu olup, olmadığı 

tespit edilememiştir.    

 Değerlemeye konu taşınmazların bulunduğu 437 ada, 193 parsel 2298m² 

yüzölçümlü olup, kat mülkiyetine konu taşınmazların arsa paylarının tamamının toplamı, 

arsa payda toplamına eşit olmamaktadır. Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin arsa 

paylarının toplamı 274’dür. Arsa paydası 488 olan taşınmazların, arsa alanının yaklaşık 

%56,15’ini (1290,27m²) mülkiyet hakkı kapsamındadır.  Yaklaşık 1007,73m² arsa alanı 

kat mülkiyetine konu mülkiyet hakkı dışında kalmaktadır. Değerlemeye konu ana 

taşınmaz dahilinde yapılan incelemede, değerlemeye konu olmayan bağımsız bölüm 

bulunmamaktadır. Mevcut kat kat mülkiyeti tesisinin, arsanın tamamını kapsamadığı için 

hatalıdır.   

 

4.4- Fiziksel Değerleme Baz Alınan Veriler  

Değerleme konusu taşınmazların konumu, büyüklüğü, mevcut durumu, amacına 

uygun kullanılabilirliği dikkate alınarak değerleme çalışması yürütülmüştür. 

 Değerlemeye konu taşınmazlar kapsamında İlgili Resmi Kurumlarda yapılan 

araştırmada onaylı mimari projesine ulaşılmamıştır. Kat Mülkiyetine esas onaylı 

mimari projesine ulaşılamadığı için, değerlemeye konu bağımsız bölümlerinin 
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alanları, konumları, iç mahal özelliklerinin uyumlu olup, olmadığı tespit 

edilememiştir.    

 Değerlemede; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm 

Başkanlığı'ndan edinilen, taşınmazların parseli üzerinde bulunan bina ile uyumlu, 

onaysız mimari proje dikkate alınmıştır.  

 

4.5-  Gayrimenkullerin Yapısal (İnşa) Özellikleri ve Değerlemesinde Baz 

Alınan Veriler 

 Değerleme konusu taşınmazlar; İstanbul İli Kadıköy İlçesi Erenköy Mahallesi 108 

pafta, 437 ada, 193 parselde kayıtlı arsa alanı 2298 m² olan “Bahçeli Kagir 

Apartman” vasfı ile kayıtlı ana taşınmaz üzerinde yer alan, A ve B bloklarda 

konumlu, her biri daire vasıflı  toplamda 24 adet bağımsız bölümdür.  

 Değerlemeye konu taşınmazlar kapsamında İlgili Resmi Kurumlarda yapılan 

araştırmada onaylı mimari projesine ulaşılmamıştır. Kat Mülkiyetine esas onaylı 

mimari projesine ulaşılamadığı için, değerlemeye konu bağımsız bölümlerinin 

alanları, konumları, iç mahal özelliklerinin uyumlu olup, olmadığı tespit 

edilememiştir.    

 Mahallinde Yapılan Tespitlere Göre; Parsel üzerinde yer alan A ve B bloklar lojman 

olarak kullanılmış olup, hali hazırda tamamı boş vaziyettedir. 

 Değerleme konusu 24 adet bağımsız bölümün yer aldığı A ve B Bloklar, bodrum + 

zemin + 3 normal katlı olmak üzere toplamda 5 katlı olup; T.C. Ziraat Bankası 

A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Başkanlığı'ndan temin edilen parsel 

üzerinde bulunan bina ile uyumlu onaysız mimari proje dikkate alınarak alan 

hesaplaması yapılmış olup, toplam inşaat alanı ~3477 m²’dir. Değerlemeye Konu 

Bağımsız bölümler zemin ve 3. Normal katlar arasında konumludur. 

 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm 

Başkanlığı'ndan edinilen, taşınmazların parseli üzerinde bulunan bina ile 

uyumlu, mimari projeye göre; 

 Bodrum kat toplam 600,00 m² kullanım alanlı olup, kazan dairesi, sığınak, 

kapıcı dairesi ve depolar, 

 Zemin kat toplam 600,00 m² kullanım alanlı olup, 6 adet daire ve 2 adet 

bina giriş holü, 
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 1-3. Katlar, her bir kat toplam 759 m² kullanım alanlı olup, her bir katta 

6’şar adet daire bulunmaktadır. 

 Ekspertize konu bağımsız bölümler;  

- A blok dahilinde zemin katta yer alan 1 ve 2, B blok dahilinde zemin 

katta yer alan 14 ve 15 b.b. nolu taşınmazlar, antre, hol, salon, 2 oda, mutfak, 

banyo+wc, wc ve balkon hacimli,  

- A blok dahilinde 1. katta yer alan 4 ve 5, 2. katta yer alan 7 ve 8, 3. 

katta yer alan 10 ve 11, B blok dahilinde 1. katta yer alan 17 ve 18, 2. katta 

yer alan 20 ve 21, 3. katta yer alan 23 ve 24 b.b. nolu taşınmazlar, antre-hol, 

salon, 3 oda, mutfak, banyo+wc, wc ve 2 balkon hacimli,   

- A blok dahilinde 1. katta yer alan 6, 2. katta yer alan 9, 3. katta yer 

alan 12, B blok dahilinde 1. katta yer alan 16, 2. Katta yer alan 19, 3. katta 

yer alan 22 b.b. nolu taşınmazlar, antre-hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo+wc, 

wc ve 2 balkon hacimlidir.  

  Değerlemeye Konu her biri daire vasfı ile kayıtlı bağımsız bölümler; antre- 

hol ve mutfak hacimlerinin zeminleri kısmen laminant parke kaplı, kısmen seramik 

kaplı, salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı, duvarlar saten boyalı ve 

tavanlar plastik boyalı, banyo-wc hacimlerin zeminleri seramik, duvarlar kısmen 

tavana kadar fayans, kısmen fayans- kısmen saten boyalı ve tavanları plastik 

boyalı, giriş kapıları kısmen çelik, kısmen ahşap, iç mahal kapıları ahşap, 

pencereleri pvc doğramadır. 

 Değerleme konusu taşınmazlar bir bütün halinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası A.Ş. mülkiyetinde olup, bodrum + zemin + 3 normal katların 

tamamı A ve B Bloğu oluşturmaktadır. İç mahallerin tarafımıza ibraz edilen 

mimari projesine uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 A ve B blokların dış cephesi klasik dış cephe boyalı olup, çatısı ahşap üzeri 

kiremit örtülüdür. Bina içerisinde ısınma doğalgaz yakıtlı merkezi sistem ile 

sağlanmaktadır.  

 Değerleme konusu taşınmazların manzara kabiliyetleri bulunmamaktadır. 
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Bölüm 

No 
Blok No Kat No Niteliği 

Bağ. Böl. 

Brüt 

Alan, m² 

Özellikleri 

Yön Cephe Manzara 

1 A Zemin Daire 82 Kuzey Batı Dr. Mithat Süyev Sokak - 

2 A Zemin Daire 82 Kuzey Doğu Bahçe - 

3 A Zemin Daire 103 Batı - Doğu Dr. Mithat Süyev Sokak- Bahçe - 

4 A 1.Kat Daire 115 Kuzey Batı Dr. Mithat Süyev Sokak - 

5 A 1.Kat Daire 115 Kuzey Doğu Bahçe - 

6 A 1.Kat Daire 135 Batı -Doğu Dr. Mithat Süyev Sokak- Bahçe - 

7 A 2.Kat Daire 115 Kuzey Batı Dr. Mithat Süyev Sokak - 

8 A 2.Kat Daire 115 Kuzey Doğu Bahçe - 

9 A 2.Kat Daire 135 Batı - Doğu Dr. Mithat Süyev Sokak- Bahçe - 

10 A 3.Kat Daire 115 Kuzey Batı Dr. Mithat Süyev Sokak - 

11 A 3.Kat Daire 115 Kuzey Doğu Bahçe - 

12 A 3.Kat Daire 135 Batı - Doğu Dr. Mithat Süyev Sokak- Bahçe - 

13 B Zemin Daire 103 Batı - Doğu Dr. Mithat Süyev Sokak- Bahçe - 

14 B Zemin Daire 82 Güney Doğu Bahçe - 

15 B Zemin Daire 82 Güney Batı Dr. Mithat Süyev Sokak - 

16 B 1.Kat Daire 135 Batı - Doğu Dr. Mithat Süyev Sokak- Bahçe - 

17 B 1.Kat Daire 115 Güney Doğu Bahçe - 

18 B 1.Kat Daire 115 Güney Batı Dr. Mithat Süyev Sokak - 

19 B 2.Kat Daire 135 Batı - Doğu Dr. Mithat Süyev Sokak- Bahçe - 

20 B 2.Kat Daire 115 Güney Doğu Bahçe - 

21 B 2.Kat Daire 115 Güney Batı Dr. Mithat Süyev Sokak - 

22 B 3.Kat Daire 135 Batı - Doğu Dr. Mithat Süyev Sokak- Bahçe - 

23 B 3.Kat Daire 115 Güney Doğu Bahçe - 

24 B 3.Kat Daire 115 Güney Batı Dr. Mithat Süyev Sokak - 
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4.6- Gayrimenkullerin Teknik Özellikleri ve Değerlemede Baz Alınan 

Veriler 

Değerleme konusu gayrimenkullerin teknik özelliklerinin değerlemesinde 

gayrimenkul mahallinde taşınmazlar ile ilgili yapılan inceleme ve tespitler baz olarak 

alınmıştır. Gayrimenkullerin teknik donanımının yapının mütemmim cüzü olduğu kabulü 

ile teknik özellikler, yapısal özellikler ile birlikte değerlendirilmiştir. 

 

4.7- Gayrimenkullerin Değerine Etken Faktörler 

4.7.1- Olumlu Faktörler 

 

 Taşınmazların konumu itibari ile orta üstü ve üst gelir düzeyine sahip kişilerce 

tercih gören bir bölgede yer almaları, 

 

 Ana ulaşım akslarına yakın konumda yer alması, 

 Ulaşımın kolay olması, 

 Kentsel dönüşüm kapsamında talep gören bir bölge olması,  

 Bölgedeki sosyal donatı alanlarının ilçe genelinden yüksek olması, 

 

 Bölgedeki teknik altyapının tam olması, 

 

 Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin üzerinde bulunduğu parselin arsa 

alanının büyük olması. 
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4.7.2- Olumsuz Faktörler 

 Taşınmazların iç mahallerinin bakımsız olması, 

 

 Taşınmazların yer aldığı blokların eski olması, 

 

 Resmi kurumlarda(Belediye – Tapu) mimari proje, ruhsat ve iskan 

belgelerinin olmaması, 

 

 Elde edinilen mimari proje ile mahallindeki binanın uyumlu olmasına rağmen, 

Proje Üzerinde Resmi Kurum (Belediye – Tapu) mühür, kaşe, imza v.b. onay 

olmaması,  

 

 Gayrimenkul Piyasasının Durgun Olması, 

 

 Bölgede benzer nitelikte ve yeni inşa edilen binalar dahilinde çok sayıda satılık 

gayrimenkul olması, 

 

 Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine konu arsa paylarına 

ait mülkiyet hakkının, zemindeki parselin arsa alanının tamamını kapsamıyor 

olması, Kat Mülkiyetine konu arsa paylarının hatalı olması,   

 
 

4.8- Değerleme İşleminde Kullanılan Varsayımlar ve Kullanılma 
Nedenleri 

 
  Taşınmazların değerlemesinde, “emsal karşılaştırma yöntemi ve proje 

geliştirme ile maliyet yöntemleri” kullanılmıştır. Bu yöntemlerin uygulanmasına 

yönelik olarak, taşınmazların bulunduğu bölgede pazar araştırması ve analizleri 

yapılmıştır. 

 Pazar araştırmasında, değer tespitine yönelik uygulanan yöntemler için aşağıdaki 

açıklanan hususlar dikkate alınmıştır. 

 Emsal karşılaştırma yönteminin uygulanmasında, değerlemeye konu 

taşınmazların konumlandığı bölgede yer alan benzer niteliklere sahip konut 

emsalleri araştırılmıştır. Taşınmazların konumu, alanları, konumları itibari ile ticari 

potansiyelleri, ulaşım imkânları, ana yola olan cepheleri, reklamasyonları, yaya ve 
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araç trafiği açısından yoğun konumda olup olmadıkları, kullanım alanı gibi değerine 

etken olabilecek olumlu/olumsuz tüm özellikleri dikkate alınarak piyasa araştırması 

yapılmıştır.  

 

 Proje geliştirme yöntemi kapsamında, taşınmazların parselinin imar durumu, 

yapılaşma şartları dikkate alınarak, yeniden inşa edilecek yapıya ilişkin 

hesaplamalar yapılmış, bölgedeki yeni binalardaki dairelerin m² satış birim 

değerleri ile müteahhitlerin kat karşılığı inşat yapma oranları araştırılmış ve elde 

edilen veriler dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır.  

 

 Maliyet yöntemi; Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin mevcut durum değerleri, 

proje geliştirme yöntemi için belirlenen bazı veriler ile, bu yöntem sonucu bulunan 

arsa birim değeri esas alınarak, ilgili bölümlerde belirtilen kabuller esas alınarak 

maliyet yöntemine göre tespit edilmiştir. Bu yöntemin kullanılmasının sebebi;  

- Kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerin mevcut durum değerlerinin emsal 

karşılaştırma yöntemi sonucu bulunan değerlerin bağımsız bölüm bazında 

uyumluluk durumu ile değerlemeye konu bağımsız bölümlerin toplam arsa 

paylarına konu arsa alanının görülmesi,  

- Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine konu arsa paylarının 

toplamının, arsa paydayı vermiyor olması,   

- Kat mülkiyetine konu olmayan arsa payına ait arsa alanının ve değerinin 

tespiti için kullanılmıştır.  

 

Bu değerleme raporu aşağıdaki genel varsayımları içermektedir.  

 Mülkün tapusu geçerli ve mülkiyet hakkı pazarlanabilirdir.  

 Mülk, üzerinde var ise alacak ve teminat hakları dikkate alınmadan 

değerlendirilmiştir.  

 Sorumlu mülk sahipliği ve yetenekli mülk yönetimi varsayılmıştır.  

 Başkaları tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğu kabul edilmiştir.  

 Tüm mühendislik etütlerinin doğru olduğu varsayılmıştır.  

 Mülkü daha değerli veya daha az değerli kılabilecek, mülkün zemin altının veya 

yapıların saklı, aşikâr olmayan şartları içermediği varsayılmıştır.  

 Mülkün, tapu ve kadastroda kayıtları ile belediye ve diğer resmi dairelerdeki 

kayıtları ile uygunluk içinde olduğu kabul edilmiştir.  
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 Gerekli tüm ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, izinler, diğer yasal ve idari 

belgelerin, resmi ve özel kuruluşlardan, bu raporda değer takdirinin dayandırıldığı 

herhangi bir kullanım için elde edildiği veya edilebileceği veya yenilenebileceği 

varsayılmıştır.  

 Bu raporu veya kopyasını elinde bulundurmak, raporun yayın hakkını vermez. 

 Raporda belirtilen herhangi bir değer takdiri mülklerin bütünü için 

geçerlidir.(mülkün hisseli olmaması şartı ile) Bu değerin oransal olarak veya 

toplamının bölünerek dağıtılması, rapor içeriğinde açıklanmadığı takdirde, değeri 

geçersiz kılar.  

 Rapor içerisinde taşınmazlar için verilen değerler, taşınmazların mahal 

durumundaki kullanım alanları dikkate alınarak yapılmıştır. Bir kadastral ölçüm 

bu alanların doğru olmadığını ortaya koyulduğu takdirde, değerlemenin 

düzeltilmesi gerekebilir. 

 

4.9.- Kullanılan Değerleme Tekniklerini Açıklayıcı Bilgiler ve Bu 
Yöntemlerin Seçilmesinin Nedenleri 

 
 4.9.1- Piyasa Değeri Yaklaşımı (Emsal Karşılaştırma) Varsayımları  

Bu değerleme yönteminde bölgede değerlemesi istenilen gayrimenkul ile ortak 

temel özelliklere sahip karşılaştırılabilir örnekler incelenir. 

 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 

değerleme tarihindeki sosyo-ekonomik koşulların geçerli olduğu kabul edilir. 
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 4.9.2- Maliyet Oluşumları Yaklaşımı Varsayımları  

 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 gayrimenkul 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. 

 Gayrimenkulün değerinin arazi ve binalar olmak üzere iki farklı fiziksel olgudan 

meydana geldiği kabul edilir. 

 

 4.9.3- Nakit Akışı (Gelir-Kira) Yaklaşımı Varsayımları   

 Bu yöntemle bir gayrimenkulün değeri, çok fazla geciktirmeksizin aynı arzu 

edilebilirlikte bir getiri oranı sağlayan, ikamesi mümkün, karşılaştırılabilir bir gelir 

getiren gayrimenkulü elde etmek için, yapılması gereken etkin yatırımın sonucu 

temeline dayanmaktadır.  

 Karşılaştırılabilir örneklerin gelirlerine ve satış fiyatlarına dayanılarak bulunan kira 

çarpanının değerlemeye konu gayrimenkulün piyasa değerini gösterdiği kabul 

edilir. 

 

4.10.-Proje Geliştirme Yöntemi Analizi ve Kullanılan Veri ve Varsayımlar 

Bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca 

izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştırabilecek proje 

geliştirilerek analizinin yapıldığı bir yöntemdir. Arsa değerinin tespitinde genellikle emsal 

bulunmayan ve piyasaların kat karşılığı veya yap-sat şeklinde geliştiği durumlarda 

kullanılır. Bu yöntemde yapılan kabuller: 

 Değerlemesi yapılacak arsanın bugünkü değerinin, iskonto edilmiş gelecekteki gelir 

ve çıkarlarına eşit olduğu kabul edilir. 

 Bu yöntemde, değerlemesi yapılacak arsanın mevcut imar durumuna göre 

optimum kullanıldığı varsayılır. 
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4.11.-Değerleme İşleminde Kullanılan Yöntemler ve Seçilmesinin 

Nedenleri 

Yapılan kapsamlı piyasa araştırmalarında değerleme konusu gayrimenkul için 

Piyasa Değeri (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı Yöntemi ve (Kat Karşılığı) Proje Geliştirme 

ve Maliyet Yöntemi” kullanılarak sonuca ulaşılmıştır.   

 Bu yöntemlerin seçilme nedenleri; 

 Değerleme konusu taşınmazların Arsa değerine ulaşmak için mukayese 

edilebilecek satılık daire vasfındaki bağımsız bölümlere ait gayrimenkul verilerine 

ulaşılması,   

 Bölgede müteahhitlerin kat karşılığı taahhüt sözleşmeleri ile arsa satışlarının 

mümkün olması 

 Bölgenin sürekli gelişim gösteren tercih gören bölge olması dolayısı ile yeni inşa 

edilmiş ve edilmekte olan yapıların varlığı, 

 Değerleme konusu taşınmazın kent merkezinde olması ve emsal teşkil edebilecek 

nitelikte satışa konu boş arsanın olmaması, Binanın fiziksel ve fonksiyonel olarak 

yıpranmış olması nedeniyle en etkin ve verimli kullanım ilkesi dikkate alınarak, 

arsa değerine ulaşabilmek için yasaların izin verdiği yapılaşma şartı dikkate 

alınarak, kabullere göre proje geliştirme yaklaşımı kullanılmıştır.  

 Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin üzerinde bulunduğu parselin arsa 

değerinin tespitinde proje geliştirme yönteminde yeni inşa edilecek binanın 

maliyetinin tespiti, hali hazırda mevcut eski yapının fiziksel yıpranması dikkate 

alınarak yapı değerinin tespiti amaçlı maliyet yöntemi kullanılmıştır.  

 

 
4.12- Piyasa Değeri Yaklaşımı Yaklaşımı Analizi 

 
Raporun 4.8. bölümünde açıklandığı üzere pazar araştırması ve analizi bölümünde, 

taşınmazların bulunduğu bölgede benzer kullanım fonksiyonuna sahip yapıların satış 

değerleri tespitine yönelik emsal araştırması yapılmıştır. 
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SATILIK DAİRE EMSALLERİ  

(30 YILDAN DAHA ESKİ BİNA DAHİLİNDE OLANLAR) 

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIMI 

 AÇIKLAMA   BİRİM FİYAT     

     (TL/m²) 

İLETİŞİM 

BİLGİLERİ 

 

 

 

 

EMSAL/1 

Değerlemeye konu taşınmazların 

komşu parselinde yer alan 30 yıldan 

daha eski 6 katlı bina dahilinde, 1. 

Kat, 3+1, 130 m2 brüt alanlı daire 

610.000.-TL ile satılıktır. 

 

 

 

4692 

 

 

CT Brokers 

İsmail Doğan 

(Tel:216 4560053, 

506 6311360) 

 

 

 

 

EMSAL/2 

Değerlemeye konu taşınmazların 

komşu parselinde yer alan 1999 

yılında inşa edilmiş yapıda, her katta 

tek dairenin bulunduğu 8  katlı bina 

dahilinde, 8. Kat, 6+1, 300 m2 brüt 

alanlı(38 m2 kapalı teras mevcut) 

olarak belirtilen daire 1.780.000.-TL 

ile satılıktır.  

 

 

 

 

5933 

 

 

Remax Yıldız 

Gayrimenkul 

Nur Damcıoğlu 

(Tel:216 3801717, 

555 3302641) 

 

 

 

EMSAL/3 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda Şemsettin Günaltay Caddesi 

üzerinde yer alan 30 yıldan daha eski  

9 katlı bina dahilinde, 8. Kat, 3+1, 

120 m2 brüt alanlı daire 675.000.-TL 

ile satılıktır. 

 

 

 

5625   

 

Centry21 ABC 

   Handan Atalay 

(Tel:216 3557065, 

532 7680518) 

 

 

 

 

EMSAL/4 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda Şemsettin Günaltay Caddesi 

üzerinde yer alan 30 yıldan daha eski  

4 katlı bina dahilinde, 2. Kat, 2+1, 

110 m2 brüt alanlı, iç mahalleri konu 

taşınmazların iç mahallerine benzer 

nitelikte masraf gerektiren daire 

615.000.-TL ile satılıktır. 

 

 

 

 

 

5590 

 

 

 

Reha Medin Emlak 

   Emre Aydemir 

(Tel:212 3303303, 

532 4770337) 

 

 

EMSAL/5 

 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda Ethem Efendi Caddesi 

üzerinde yer alan 30 yıldan daha eski  

3 katlı bina dahilinde, giriş kat, 2+1, 

110 m2 brüt alanlı, iç mahalleri konu 

taşınmazların iç mahallerine benzer 

bakımlı daire 490.000.-TL ile satılıktır. 

 

 

 

 

4455 

 

Erdal Çolak 

Gayrimenkul 

Ender Keke 

(Tel:216 3861695, 

532 2917125) 

tel:216
tel:216%203801717
tel:216
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EMSAL/6 

 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda Şemsettin Günaltay 

Caddesine paralel sokak üzerinde yer 

alan 30 yıldan daha eski 9 katlı bina 

dahilinde, giriş kat, 2+1, 100 m2 brüt 

alanlı, iç mahalleri konu taşınmazların 

iç mahallerine benzer bakım ister 

daire 499.000.-TL ile satılıktır. 

 

 

 

 

 

4990 

 

 

 

Sahibinden 

Ercan Koç 

(Tel:533 3851350) 

 

 

 

EMSAL/7 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda Ethem Efendi Caddesine 

yakın sokak üzerinde yer alan 30 

yıldan daha eski 3 katlı bina dahilinde, 

1. kat, 3+1, 110 m2 brüt alanlı, iç 

mahalleri konu taşınmazların iç 

mahallerine benzer bakım ister daire 

580.000.-TL ile satılıktır. 

 

 

 

 

5273 

 

 

Atamert Emlak 

Nurettin Bozkurt 

(Tel:216 6589325, 

532 7782090) 

 

 

EMSAL/8 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda Fırın Sokak üzerinde yer 

alan,1453 m2 arsa üzerinde bulunan, 

30 yıldan daha eski  5 katlı bina 

dahilinde, giriş kat, 2+1, 65 m2 brüt 

alanlı, 50/3200 arsa paylı iç mahalleri 

tadilatlı daire 515.000.-TL ile satılıktır. 

 

 

 

7923 

 

 

Mimoza Emlak 

Zeynep Girgin 

(Tel:216 4670473, 

505 9934301) 

 

 

 

EMSAL/9 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda Ethem Efendi Caddesi 

üzerinde yer alan 30 yıldan daha eski 

4 katlı, kentsel dönüşüm için uygun 

bina dahilinde, 3. kat, 2+1, 110 m2 

brüt alanlı, iç mahalleri konu 

taşınmazların iç mahallerine benzer 

bakımlı daire 600.000.-TL ile satılıktır. 

 

 

 

5455 

 

Sahibinden 

 Erhan Eroğlu 

(Tel:532 3611897) 

 

 

EMSAL/10 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda Bahariyeli Sokak üzerinde 

yer alan, 30 yıldan daha eski 5 katlı 

bina dahilinde, giriş kat, 3+1, 125 m2 

brüt alanlı,iç mahalleri benzer 

nitelikte, kısmen bakımlı daire 

785.000.-TL ile satılıktır. 

 

 

 

 

6280 

 

 

 

Gezer İnşaat 

Cengiz Gezer 

(Tel:216 3550545,   

532 7095815) 
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SATILIK DAİRE EMSALLERİ  
(YENİ VE 2 YIL İÇİNDE İNŞA EDİLMİŞ BİNA DAHİLİNDE OLANLAR) 

 

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIMI 

 AÇIKLAMA   BİRİM FİYAT     

     (TL/m²) 

İLETİŞİM 

BİLGİLERİ 
 
 

 
 

EMSAL/1 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 
konumda yeni inşa edilen 11. katlı 

binada, 10 kat, 3+1, 123 m2 alanlı 
olarak satılan projesine göre 103 m2 

alanlı olduğu düşünülen 3 cepheli 
daire 980.000.-TL ile satılıktır. 
 

 
 

 
9515 

 
 

Turkuaz Life 
Fatih Platin 

(Tel:216 4780023, 
532 4868646) 

 
 

 
 
EMSAL/2 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 
konumda yeni inşa edilen 10. katlı 

binada, 10 kat, 3+1, 143 m2 alanlı 
olarak satılan daire 1.335.000.-TL ile 
satılıktır. 

 
 

 
9.336 

 
 

Maxi Home 
Gayrimenkul 

(Tel:216 3691060,   

541 3691060) 

 
 
 

EMSAL/3 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 
konumda 2 yıl önce inşa edilen 10 
katlı binada, 10. kat, 2+1, 110 m2 

brüt, 86 m2 net alanlı olarak belirtilen 
daire 768.000.-TL ile satılıktır. 

 
 
 

8930 

 
 

Ante Gayrimenkul 

Tayfun Adanç 
(Tel:216 6588787, 

530 7760175) 

 
 
 

 
EMSAL/4 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 
konumda, Erenköy Anadolu Kız Lisesi 
yanında, yeni inşa edilen 8. katlı 

binada, 4. kat, 2+1, 90 m2 alanlı 
olarak satılan daire 735.000.-TL ile 

satılıktır. 

 
 
 

8167 

 
 

Şahin Emlak 

Murat Duman 
(Tel:216 3601841, 

532 6329393) 

 

 
EMSAL/5 

 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda yeni 12 katlı binada, 11. kat, 
3+1, 145 m2 brüt alanlı olarak 

belirtilen daire 1.165.000.-TL ile 
satılıktır.  
 

 

 
 

8034 

 

 
Point Emlak 

Berat Semih Türköz  
(Tel:216 4451109, 

530 5803636) 

 
 
EMSAL/6 

 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 
konumda yeni 10 katlı binada, 8. kat, 
2+1, 102 m2 brüt alanlı olarak 

belirtilen daire 840.000.-TL ile 
satılıktır.  

 
 
 

8235 

 
 

Gökçe Emlak 

Zeynel Yurtkur  
(Tel:02163699977, 

537 8223316) 

tel:0216
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EMSAL/7 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 
konumda yeni 10 katlı binada, 9. kat, 
3+1, 143 m2 brüt alanlı olarak 

belirtilen daire 1.320.000.-TL ile 
satılıktır.  

 
 
 

9231 

 
Beyaz Emlak 

Deposu 

Erdal Atak 
(Tel:212 6097032, 

545 6587019) 

 
 

EMSAL/8 
 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 
konumda yeni 10 katlı binada, 1. kat, 

2+1, 80 m2 brüt alanlı olarak 
belirtilen daire 765.000.-TL ile 
satılıktır.  

 
 

 
9563 

 
 

Gayrimenkul Index  
(Tel:0216 
3599080, 

535 2507777) 

 
 

 
EMSAL/9 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 
konumda yeni 15 katlı binada, 9. kat, 

3+1, 120 m2 brüt alanlı olarak 
belirtilen daire 1.180.000.-TL ile 

satılıktır.  

 
 

 
9833 

 
Arena Gayrimenkul 

Ertan Çelen 
(Tel:216 3390338, 

532 1131600) 

 

 
EMSAL/10 

 

Değerlemeye konu taşınmazlara yakın 

konumda yeni 9 katlı binada, 3. kat, 
3+1, 145 m2 brüt alanlı olarak 

belirtilen daire 1.250.000.-TL ile 
satılıktır.  

 

 
 

8621 

 

 
Gökçe Emlak 

Zeynel Yurtkur  
(Tel:0216 
3699977, 

537 8223316) 

 

* Taşınmazların bulunduğu bölge genel olarak konut kullanımı açısından tercih 

edilen orta üstü ve üst gelir düzeyine hitap eden kişilerce tercih edilmektedir. 

Taşınmazların yakın çevresinde yapılaşma oranı yüksek seviyede olup, bölge 

yapılaşmasını tamamlamıştır. Bölgede daha ziyade kentsel dönüşüm 

kapsamında eski binaların yıkılarak yerine yeni bina yapımı şeklinde inşa 

faaliyetler bulunmakta olup, konu taşınmazların komşu parsellerinde de 

belirtilen nedenler ile yeni inşa faaliyetler vardır.  Bu kapsamda, değerlemeye 

konu bağımsız bölümlerin kain olduğu parselin bulunduğu bölge ve çevre 

teşekkülü dikkate alındığında, benzer özellikteki gayrimenkullere talebin yoğun 

olması, arsa arzının yok denecek kadar az olması gibi vb. nedenlerden dolayı 

arsası değerlidir. Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin arsa pay/payda 

oranına göre arsa alanları ön plana çıkmakta, değerlerini olumlu veya olumsuz 

etkilemektedir. Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin değerlemesinde, arsa 

paylarına konu arsa alanı, yapı alanı, katı ve cephesi, iç mahal özellikleri gibi 
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vb. hususlar göz önünde bulundurulmuştur.    

* Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin değer tespiti için araştırmaya konu 

satılık emsallerde belirtilen daire alanlarının fazla ifade edildiği ve istenen satış 

değerlerinde pazarlık payı ilave edilerek belirtildiği görülmüştür. Alanın fazla 

söylenmesi nedeniyle, alan bazlı birim fiyatların düşük çıkmasına neden 

olmakta olup, ortak alan hariç brüt alana indirgenip pazarlık payı düşülerek, 

gayrimenkulün olumlu ve olumsuz faktörlerin tamamı göz önünde 

bulundurularak; Bölgede yapılan araştırmalarda eski binalarda, cephelerine 

katlarına ve manzara kabiliyetlerine göre fiyatlar değişmekte olup, 30 yıldan 

daha eski binaların ortalama m2 birim fiyatları 4.500.-TL/m² ile 7.750.-TL/m²  

aralığında, yeni binalarda 8.000.-TL/m² ile 11.500.-TL/m² aralığında 

değişmektedir.  

 

 

EMSA KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİNE GÖRE KAT MÜLKİYETİNE KONU BAĞIMSIZ  

BÖLÜMLERİN DEĞER TAKDİRİ 

Bağ. 
 Bölüm 

No 
Nitelik 

 
Blok 

 Katı 

Bağımsız 
Bölümlerin 
Brüt Alanı 

(m²) 

Özellikleri 
Birim 
Satış 

 Değeri 

(TL/m²) 

Satış 
 Değeri 

(TL) 

Yön  Cephe Manzara 

1 Daire A Daire 82 Kuzey Batı 

Dr. Mithat 

Süyev 

Sokak 

- ~6075 ~500.000 

2 Daire A Daire 82 Kuzey Doğu Bahçe - ~6075 ~500.000 

3 Daire A Daire 103 Batı Doğu 

Dr. Mithat 

Süyev 
Sokak- 

Bahçe 

- ~5040 ~520.000 

4 Daire A Daire 115 Kuzey Batı 
Dr. Mithat 

Süyev 

Sokak 

- ~6400 ~735.000 

5 Daire A Daire 115 Kuzey Doğu Bahçe - ~6000  690.000 

6 Daire A Daire 135 Batı Doğu 

Dr. Mithat 

Süyev 
Sokak- 

Bahçe 

- ~6400 ~865.000 

7 Daire A Daire 115 Kuzey Batı 
Dr. Mithat 

Süyev 

Sokak 

- ~6000  690.000 

8 Daire A Daire 115 Kuzey Doğu Bahçe - ~6000  690.000 
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9 Daire A Daire 135 Batı Doğu 

Dr. Mithat 
Süyev 

Sokak- 

Bahçe 

- ~6400 ~865.000 

10 Daire A Daire 115 Kuzey Batı 

Dr. Mithat 

Süyev 
Sokak 

- ~6000  690.000 

11 Daire A Daire 115 Kuzey Doğu Bahçe - ~6000  690.000 

12 Daire A Daire 135 Batı Doğu 

Dr. Mithat 
Süyev 

Sokak- 

Bahçe 

- ~6400 ~865.000 

13 Daire B Daire 103 Batı Doğu 

Dr. Mithat 

Süyev 

Sokak- 
Bahçe 

- ~8130 ~835.000 

14 Daire B Daire 82 Güney Doğu Bahçe - ~7950 ~650.000 

15 Daire B Daire 82 Güney Batı 
Dr. Mithat 

Süyev 

Sokak 

- ~6075 ~500.000 

16 Daire B Daire 135 Batı Doğu 

Dr. Mithat 
Süyev 

Sokak- 

Bahçe 

- ~6400 ~865.000 

17 Daire B Daire 115 Güney Doğu Bahçe - ~6000  690.000 

18 Daire B Daire 115 Güney Batı 

Dr. Mithat 

Süyev 
Sokak 

- ~6000  690.000 

19 Daire B Daire 135 Batı Doğu 

Dr. Mithat 

Süyev 
Sokak- 

Bahçe 

- ~6400 ~865.000 

20 Daire B Daire 115 Güney Doğu Bahçe - ~6000  690.000 

21 Daire B Daire 115 Güney Batı 

Dr. Mithat 

Süyev 

Sokak 

- ~6000  690.000 

22 Daire B Daire 135 Batı Doğu 

Dr. Mithat 
Süyev 

Sokak- 

Bahçe 

- ~6400 ~865.000 

23 Daire B Daire 115 Güney Doğu Bahçe - ~6000  690.000 

24 Daire B Daire 115 Güney Batı 
Dr. Mithat 

Süyev 

Sokak 

- ~6000  690.000 

TOPLAM 17.020.000   

 

 Karşılaştırmalarda esas alınan veriler; yapılan piyasa araştırmalarında edinilen 

şifahi bilgilere dayanmaktadır. 

 Piyasa araştırması neticesinde elde edilebilen satış örneklerine ait verilen değerler, 

piyasa koşullarına göre makul seviyededir. Ancak değerlemeye konu bağımsız bölümlerin 

değer tespiti için araştırmaya konu satılık emsallerde belirtilen daire alanlarının fazla 

ifade edildiği ve istenen satış değerlerinde pazarlık payı ilave edilerek belirtildiği 

görülmüştür. Alanın fazla söylenmesi nedeniyle, alan bazlı birim fiyatların düşük 

çıkmasına neden olmakta olup, ortak alan hariç brüt alana indirgenip pazarlık payı 
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düşülerek, gayrimenkulün olumlu ve olumsuz faktörlerin tamamı göz önünde 

bulundurularak değer tahmin ve takdir edilmiştir. 

 Seçilen örneklerin aynı bölgede yer aldığı, benzer fiziki yapıya ve gelişme trendine 

sahip oldukları kabul edilmiştir. 

 Satış örneklerinde verilen gayrimenkuller hali hazırda satışa arz halinde 

olduklarından enflasyon düzeltmesi göz ardı edilmiştir. 

 

4.13- Nakit Akışı Analizi (Gelir-Kira Analizi)   

 
 Değerlemeye konu taşınmaz etkin ve verimli kullanımda değildir. Ayrıca parsel 

üzerindeki bina çok eski olup, fiziksel ve fonksiyonel yıpranmış durumdadır. Hali hazırda 

gelir getiren mülk niteliğinde olmadığından değerlemede gelir indirgeme yöntemi 

kullanılmamıştır. 

  

4.14- Proje Geliştirme Yöntemi Analizi Uygulanan Arsaların Proje 

Değerleri  

Bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca 

izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştırabilecek proje 

geliştirilerek analizinin yapıldığı bir yöntemdir. Arsa değerinin tespitinde genellikle emsal 

bulunmayan ve piyasaların kat karşılığı veya yap-sat şeklinde geliştiği durumlarda 

kullanılır. Bu yöntemde yapılan kabuller:  

 Değerlemesi yapılacak arsanın bugünkü değerinin, iskonto edilmiş gelecekteki gelir 

ve çıkarlarına eşit olduğu kabul edilir.  

 Bu yöntemde, değerlemesi yapılacak arsanın mevcut imar durumuna göre 

optimum kullanıldığı varsayılır. 

 

Bölgede yapılaşma tamamlanmış olup, arsa değeri tespitinde arsa emsali 

bulunmamaktadır.  Değerleme konusu taşınmaz parseli üzerinde 40 yıldan daha eski, 

fiziksel ve fonksiyonel olarak yıpranmış, hali hazırda kullanılmayan bina mevcut olup, 

imar durumu ve yapılaşma şartları dikkate alınarak proje geliştirme yöntemi uygulanarak 

arsa değeri tahmin ve takdir edilmiştir. 
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Değerlemede yapılan Kabuller:      

 Değerlemesi konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgede 6306 sayılı (kentsel dönüş 

yasası) kanun kapsamında benzer yaşlardaki binalar kat karşılığı yenilendiği, imar 

mevzuatı göz önünde tutularak konut kullanımına yönelik proje geliştirme yöntemi 

uygulanmıştır.  

 Değerlemesi konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgede büyük bir çoğunlukla kat 

karşılığı müteahhitte verilmesi sebepleri nedeni ile, Konut imar lejantlı olması durumunda 

(En Fazla TAKS:0,35, En Fazla KASK(emsal): 2,07)  projelendirme varsayımı ile girişimci 

müteahhit kat karşılığı proje yöntemine göre bağımsız bölümün bulunduğu arsanın 

tamamı üzerinden arsa m² birim fiyatına değeri belirlenmiş, arsa payı değeri 

hesaplanmıştır.  Emsale dahil olmayan emsal harici kullanım alanı olarak ilave % 20 

eklenmiştir. 

 Kat karşılığı Proje Yöntemine Yapılan Proje Geliştirmesinde; bölgedeki gayrimenkul 

piyasası, yeri, konumu, imar durumu gibi vb. olumlu ve olumsuz hususların tamamı 

incelendiğinde, arsa sahiplerine kat karşılığı oranının %65 olabileceği, Proje Riski ve 

Finansman Maliyetinin (%5+%5) toplamda %10 olduğu kabul edilmiştir.  

 Yapılan piyasa araştırması sonucunda söz konusu taşınmazların yakın çevresinde 

satışa konu yeni konutlar tespit edilmiş olup,  konutların birim satışa arz değerlerinin 

ortalama 9.500.-TL/m² civarında olduğu belirlenmiştir.    

 Emsale Dahil Olmayan Bodrum Katı Yapılacağı, bu alanın ise 1500m² olacağı kabul 

edilmiştir.  

 Parsel Üzerine İnşa Edilecek Binanın Bodrum+Zemin+14 Normal Kattan Oluşacağı, 

Zemin Katın yaklaşık 338m² ve Normal Katların Her Birinin  yaklaşık 383 m² Alana Sahip 

Olacağı, İmar Planında Belirtilen Emsal Oranına Konu Bina Toplam Alanının  4.756,86m², 

Emsal Harici Yapılacak Olan Alanlar (kapalı veya açık çıkmalar, eklentiler, çatı katı gibi 

vb.)  Dikkate Alındığında Bina Toplam Alanının  5.708,23m², Bodrum Kat Dahil Toplam 

İnşaat Alanının 7.208,23m² olabileceği kabul edilmiştir.  

 Değerleme konu taşınmaz parseli üzerine yeni inşa edilecek yapının maliyet birim 

fiyatı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Resmi Gazete yayınlanan  

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı 

Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” dikkate alınarak  4. Sınıf,  B Grubu seçilerek 

birim fiyatı 920.-TL/m² alınmıştır. 

 Ancak belirtilen ölçümler  ve hesaplamalar kabullere dayalı olup, projenin 

uygulaması sırasında; İlgili Belediye ve K.T.V.K.K. tarafından  yerinde yapılacak ölçümler 
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ve sayısal  verilere, resmi kurum tarafından hazırlanan belgelere istinaden hazırlanacak 

inşaat alanı hesabı ile farklılık olması muhtemeldir. Bu nedenle, kat karşılığı proje 

geliştirme yöntemine belirtilen bilgiler kabullere dayalıdır.    

 

 

Değerleme konusu taşınmazlar bağımsız bölüm olup, eski bina dahilinde yer 

almaları, bölgenin kentsel dönüşüm bölgesi olması, kat mülkiyetine konu arsa paylarının 

dağılımının hatalı olması sebebiyle kat karşılığı proje geliştirme yöntemi uygulanmış ve 

Parselin Toplam Arsa Değeri Yaklaşık 31.725.000.-TL olarak belirlenmiştir. 
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KAT KARŞILIĞI PROJE GELİŞTİRME SONUCU BULUNAN VERİLERE GÖRE, 

MALİYET YÖNTEMİ KULLANILARAK, KAT MÜLKİYETİNE KONU 

GAYRİMENKULLERİN MEVCUT DURUM DEĞERLERİNİN TESPİTİ 

  
 Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin mevcut durum değerleri, proje geliştirme 

yöntemi için belirlenen bazı veriler ile, bu yöntem sonucu bulunan arsa birim değeri esas 

alınarak, ilgili bölümlerde belirtilen kabuller esas alınarak maliyet yöntemine göre tespit 

edilmiştir.  Bu bölümde belirtilmeyen ve tablo içinde kullanılan bazı veriler, proje 

geliştirme yönteminden alınmıştır. Bu yöntemin kullanılmasının sebebi;  

- Kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerin mevcut durum değerlerinin emsal 

karşılaştırma yöntemi sonucu bulunan değerlerin bağımsız bölüm bazında 

uyumluluk durumu ile değerlemeye konu bağımsız bölümlerin toplam arsa 

paylarına konu arsa alanının görülmesi,  

- Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine konu arsa paylarının 

toplamının, arsa paydasını vermiyor olması,   

- Kat mülkiyetine konu olmayan arsa payına ait arsa alanının ve değerinin 

tespiti için kullanılmıştır.  

 

 Maliyet Yöntemine Ait Varsayımlar ve Yapılan Kabuller; 

 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 gayrimenkul 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. 

 Yıpranma oranı olarak; yaklaşık fiili yaşı ~40-45 olması, herhangi bir yasal belgesi 

bulunmaması fakat yakın zamanda tadilat bakım onarımı yapılarak yenileme 

görmesi, hali hazırda kullanılmıyor olması gibi durumları dikkate alınarak, 

02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Aşınma Paylarına 
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İlişkin Oranları Gösteren Cetvel” den %40 olarak belirlenmiştir.  Diğer yıpranmalar 

göz ardı edilmiştir.  

 Değerleme konu taşınmaz parseli üzerindeki yapının maliyet birim fiyatı “Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Resmi Gazete yayınlanan  Mimarlık Ve 

Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık 

Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” dikkate alınarak  3. Sınıf  B Grubu seçilerek 

birim fiyatı 750.-TL/m² alınmıştır. 

 Kat Karşılığı Proje Geliştirmesine Konu Olması Durumunda, Girişimci-Müteahhitte 

verilecek olan %35 oranındaki arsa alanına konu değeri kadar yeni daire arasında 

fark olacağı kabul edilmiştir.   

 Maliyet Yöntemine Göre Belirlenen Toplam Arsa + Bina Değerine %30 Girişimci 

Karı Eklenerek Bulunan Sonucun Mevcut Durum Değeri Olduğu Kabul Edilmiştir.  

 Emsal Karşılaştırma yaklaşımı ve Kat karşılığı Proje Geliştirme yaklaşımı birlikte 

analiz edilerek  değerleme konusu bağımsız bölümlerin ARSA PAYI birim değerinin 

yaklaşık 13.800.-TL/m2  olacağı tahmin ve takdir edilmiştir.  

 

 Yukarıda Belirtilen Çalışma Sonucu; Değerlemeye Konu Bağımsız 

Bölümlerin, Kat Mülkiyetine Konu Arsa Paylarının Toplam Arsa Alanının 1290,27m² 

Olduğu, Bağımsız Bölümlerin Mevcut Durum Değerlerinin Belirtilen Arsa Alanı ile Yapı 

Değerini Belirttiği Görülmektedir. Buna Göre; 1290,27m² Arsa Alanını Kapsayan 

Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin mevcut durum değeri;16.600.000.-TL olduğu, 

Kat Mülkiyetine Konu Olmayan Arsa Payına konu 1007,73m² arsa ise değerleme dışı 

bırakılmıştır. 
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 KAT MÜLKİYETİNE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN, EMSAL 

KARŞILAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME İLE MALİYET YÖNTEMİNİN BİR ARADA 

KULLANILMASI SONUCU BULUNAN MEVCUT DURUM DEĞERLERİNİN 

KIYASLAMASI-ANALİZİ SONUCU, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN NİHAİ DEĞER 

TAKDİRİ; 

B.B. NO: 
Emsal 

Karşılaştırma 

Yöntemine Göre (TL) 

Proje Geliştirme Ve 
Maliyet Yöntemi 

Sonucu Bulunan 
Mevcut Durum Değeri 

(TL) 

Nihai Değer 

Takdiri (TL) 

1 500.000 485.000 500.000 

2 500.000 485.000 500.000 

3 520.000 500.000 520.000 

4 735.000 725.000 735.000 

5 690.000 670.000 690.000 

6 865.000 845.000 865.000 

7 690.000 670.000 690.000 

8 690.000 670.000 690.000 

9 865.000 845.000 865.000 

10 690.000 670.000 690.000 

11 690.000 670.000 690.000 

12 865.000 845.000 865.000 

13 835.000 830.000 835.000 

14 650.000 650.000 650.000 

15 500.000 485.000 500.000 

16 865.000 845.000 865.000 

17 690.000 670.000 690.000 

18 690.000 670.000 690.000 

19 865.000 845.000 865.000 

20 690.000 670.000 690.000 

21 690.000 670.000 690.000 

22 865.000 845.000 865.000 

23 690.000 670.000 690.000 

24 690.000 670.000 690.000 

TOPLAM 17.020.000.-TL 16.600.000.-TL 17.020.000.-TL 
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4.15- Gayrimenkullerin ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun 

Analizi 

İlgili Resmi Kurumlarda yapılan incelemede, temin edilen resmi belgeler ve 

tarafımıza ibraz edilen bilgi ve belgelere göre, herhangi bir hukuki kısıtlaması 

bulunmamaktadır. 

  

4.16- En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi 

En etkin ve verimli kullanımın temelde 4 şartı bulunmaktadır.  

1- Fiziksel olarak mümkün olmalıdır. 

2- Yasal olarak izin verilebilir olmalıdır, 

3- Finansal olarak yapılabilir olmalıdır, 

4- Azami düzeyde verimli olmalıdır. 

Gayrimenkullerin bulunduğu bölgede söz konusu gayrimenkullerin mevcut 

kullanım durumları ve parselin imar durumu, kat mülkiyetine konu arsa paylarının 

dağılımımın hatalı olması dikkate alındığında, değerleme konusu bağımsız bölümlerin 

bulunduğu binanın yıkılması, eski bina kapsamındaki mevcut kat mülkiyetinin bozulması,  

mevcut imar planı koşulları ve çevresindeki yapılaşmalar ile uyumlu olarak Konut 

Kullanım Amaçlı daha modern yeni bina inşa edilmesinin en iyi ve en verimli kullanımının 

olacağı düşünülmektedir. 

 

4.17- Müşterek Veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi 

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu parseli üzerinde kat kat mülkiyeti 

tesisi yapılmış, herhangi bir yasal belgesi olmayan bina mevcuttur. Değerlemeye konu 

bağımsız bölümlerin tamamı binanın bütününü oluşturmaktadır.   

Ancak değerlemeye konu bağımsız bölümlerin arsa paylarının toplamı, arsa 

paydasına eşit olmamaktadır. Bu nedenle; değerlemeye konu bağımsız bölümlerin, 

bağımsız bölüm bazındaki toplam mevcut durum değeri, parselin arsanın tamamına ait 

arsa değerinden düşük çıkmaktadır.  Mevcut kat mülkiyeti tesisinin arsanın tamamını 

kapsamadığı için hatalı olduğu görülmüştür. Proje Geliştirme Yöntemi Sonucu Bulunan 

Arsa Birim Fiyatı Esas Alınarak, kat mülkiyetine konu mülkiyet hakkı dışında kalan 

yaklaşık 1007,73m² arsa alanı, konu taşınmazların güncel mevcut hali ile 

değerlemelerinin yapılması sebebiyle,  değerlemede dikkate alınmamıştır. 
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4.18- Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde, 

Emsal Pay Oranları 

Taşınmazların yer aldığı bölgede yapılan araştırma sonucu Kat karşılığı oranının 

%65 civarında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazların arsa payı değerinin tespitine 

yönelik yapılan kat karşılığı proje geliştirme yaklaşımında Kat karşılığı oranı %65 kabul 

edilerek değerleme yapılmıştır. 

 

BÖLÜM 5: ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

5.1- Farklı Değerleme Metotlarının ve Analizi Sonuçlarının 

Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Yöntem ve Nedenler 

 

 İlgili Tapu, Kadastro müdürlükleri ve Belediye gibi kurumların yetkililerinden elde 

edilen bilgi ve belgelerden istifade edilmiştir. 

 Ayrıca bölgeyi iyi bilen emlak alım-satım işleri yapan kişiler ve satış yapan mülk 

sahipleri ile yapılan görüşmelerden edinilen bilgiler ışığında bugüne kadar yapmış 

olduğumuz değerleme çalışmalarımızdan edinilmiş bilgi ve tecrübelerden de 

istifade edilmiştir. 

 Değerleme konusu gayrimenkullerin tapu kayıtlarında kat mülkiyetli olmasına 

rağmen ilgili resmi kurumlarda herhangi bir resmi evrak-belge(ruhsat, iskan, 

mimari proje) bulunmaması sebebiyle mahallinde yapılan incelemeler ve ölçümler 

ile T.C. Ziraat Bankası İnşaat Emlak Müdürlüğü’nden edinilen, mahalli ile uyumlu 

mimari proje dikkate alınarak değerlemesi yapılmıştır.  

 Hâlihazırda gayrimenkulün üzerinde herhangi bir yıkım kararı bulunmaması 

sebebiyle, nihai değer olarak, mevcut durumuna ilişkin arsa + bina değerine yer 

verilmiş,  bilgi amaçlı olarak imar durumu itibariyle proje geliştirme(kat karşılığı, 

hasılat paylaşımı vb.) yöntemleri kullanılmış, boş arsa ve proje değerlerine yer 

verilmiştir. 

Mevcut kat mülkiyeti tesisinin, arsanın tamamını kapsamadığı için hatalı olduğu 

görülmüştür. Proje Geliştirme Yöntemi Sonucu Bulunan Arsa Birim Fiyatı Esas 

Alınarak, kat mülkiyetine konu mülkiyet hakkı dışında kalan yaklaşık 1007,73m² 

arsa alanı, konu taşınmazların güncel mevcut hali ile değerlemelerinin yapılması 

sebebiyle,  değerlemede dikkate alınmamıştır. 
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 Yapmış olduğumuz kabul ve hesaplamalardan elde edilen verilerin neticesinde kat 

mülkiyetine konu değerleme konusu bağımsız bölümlere arsa + bina değeri olarak 

günümüz piyasa koşullarında KDV Hariç değeri hesap edilmiştir. 

 

5.2- Asgari Bilgilerden Raporda Yer Almayan Bilgilerin Gerekçeleri 
 

Raporda yer almayan asgari bilgi bulunmamaktadır. 

 

5.3- Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca 

Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut 
Olup Olmadığını Hakkında Görüş  

  

 Değerlemesi yapılan taşınmazlara ilişkin resmi kurumlarda yapılan araştırmada; 

yapı ruhsatı-yapı kullanma izin belgesi ve kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesi 

olmaması, İlgili Belediye Başkanlığının İlgili Birimi tarafından kurumlar arası eski tarihli 

resmi yazışmasında yapı kullanma izin belgesi olmadığı belirtilmiştir. Tarafımıza ibraz 

edilen mimari projesi esas alınarak, yapı ruhsatı- yapı kullanma izin belgesi alması uygun 

olacaktır.  

 Değerlemeye konu bağımsız bölümler, tapu kaydında göre kat mülkiyetine konu 

mülkiyet hakkına sahip olup, ana taşınmazın tamamını oluşturmaktadır. Ancak yapılan 

incelemede; bağımsız bölümlerin arsa paylarının toplamı, arsa paydalarına eşit olmadığı,  

kat mülkiyetinin hatalı olduğu tespit edilmiştir.  Kat Mülkiyetinin bozularak, parsel 

alanına uygun olacak şekilde kat irtifakı-kat mülkiyeti tesis edilmesi uygun olacaktır.  

 

5.4- Değerlemesi Yapılan Gayrimenkullerin, Gayrimenkul Projesinin Veya 

 Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, GYO Portföyüne Alınmasında 

 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı 

 Hakkında Görüş; 

 
 Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı parsel; 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planında “Konut” Lejantlı alan içerisinde yer almaktadır. 

Taşınmazların konumlandığı A ve B Bloklara ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesine 

Resmi Kurumlarda (İlgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğü’nde) 

rastlanılmamıştır. İlgili Belediye Başkanlığının İlgili Birimi tarafından 
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kurumlar arası eski tarihli resmi yazışmasında yapı kullanma izin 

belgesi olmadığı belirten yazı olduğu görülmüştür.  

 Değerlemeye konu taşınmazların bulunduğu 437 ada, 193 parsel 

2298m² yüzölçümlü olup, kat mülkiyetine konu taşınmazların arsa 

paylarının tamamının toplamı, arsa payda toplamına eşit 

olmamaktadır. Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin arsa paylarının 

toplamı 274’dür. Arsa paydası 488 olan taşınmazların, arsa alanının 

yaklaşık %56,15’ini (1290,27m²) mülkiyet hakkı kapsamındadır.  

Yaklaşık 1007,73m² arsa alanı kat mülkiyetine konu mülkiyet hakkı 

dışında kalmaktadır. Değerlemeye konu ana taşınmaz dahilinde yapılan 

incelemede, değerlemeye konu olmayan bağımsız bölüm 

bulunmamaktadır. Mevcut kat mülkiyeti tesisinin, arsanın tamamını 

kapsamadığı için hatalıdır.   

 Değerleme konusu taşınmazlar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, 28/05/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Seri III, 48.1.A numaralı GYO tebliğinin 22.b maddesi, 22.c 

maddesi ve 22.r maddesi uyarınca; 

 22.b) “Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak 

yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması 

zorunludur. Ancak mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa 

ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis 

binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya bölümlerinin yalnızca kira geliri 

elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan yapıya ilişkin olarak yapı 

kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın 

mevcut durumuna uygun olması yeterli kabul edilir.” 

 22.c) “Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün 

değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat 

şerhi olmayan gayrimenkuller il gayrimenkule dayalı haklar dahil edilebilir.” 

 22.r) (Değişik:RG-17/1/2017-29951) Ortaklık portföyüne dahil edilecek 

gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kullanım şeklinin ve portföye dahil 

edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır. Ortaklığın mülkiyetinde 

bulunan arsa ve araziler üzerinde metruk halde bulunan, herhangi bir gelir 

getirmeyen veya tapu kütüğünün beyanlar hanesinde riskli yapı olarak 

belirtilmiş yapıların bulunması halinde, söz konusu durumun hazırlatılacak bir 
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gayrimenkul değerleme raporuyla tespit ettirilmiş olması ve söz konusu 

yapıların yıkılacağının ve gerekmesi halinde gayrimenkulün tapudaki niteliğinde 

gerekli değişikliğin yapılacağının Kurula beyan edilmesi halinde ilk cümlede 

belirtilen şart aranmaz. 

 Değerlemeye konu 2298m²  arsa yüz ölçümlü, 437 ada 193 parselde yer 

alan bağımsız bölümlerin; tapu kayıtlarında kat mülkiyetli gözükmesine 

rağmen, İlgili Resmi Kurumlarda (İlgili Belediye Başkanlığı ve Tapu 

Müdürlüğünde) yapılan araştırmada yapı kullanma izin belgesine ulaşılamamış 

olması, İlgili Belediye Başkanlığının İlgili Birimi tarafından kurumlar arası eski 

tarihli resmi yazışmasında yapı kullanma izin belgesi olmadığı belirtilmiş 

olması, kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerin tamamının arsa paylarının 

toplamının, arsa paydasına eşit olmaması, mevcut kat mülkiyetine konu arsa 

pay/payda dağılımının hatalı olması gibi vb. hususların tamamı dikkate alınarak 

değerleme konusu gayrimenkullerin GYO portföyüne konu olmayacağı 

görüşündeyiz.   

 

5.5- KDV Oranları 

 

Gayrimenkulün değeri KDV hariç peşin satış bedeli ve aylık kira bedeli olarak 

belirtilmiştir. “İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin satışı katma değer 

vergisinden istisnadır. Ancak iktisadi işletmelerin aktifinde kayıtlı bulunan 

gayrimenkullerin satışı katma değer vergisine tabidir.” 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu hükmü gereğince, değerleme konusu taşınmazların maliki T.C. Ziraat Bankası 

A.Ş olduğundan, satışı halinde KDV’ye tabidir.  

 

BÖLÜM 6: SONUÇ  

 

6.1- Değerleme Uzmanlarının Sonuç Cümlesi  

 

Bu raporda bulunan veriler, gayrimenkullerin bulunduğu bölgeye gidilerek yapılan 

çalışmalar sonucu elde edilmiştir. Bu verilerden hareketle yapılan analizler, uygulanan 

değerleme metotları ve takdir usulü doğrudur ve Profesyonel Değerleme Mesleği 

uyarınca, Şirketimiz ilke ve vizyonuna uygun olarak yapılmıştır. 
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Bu rapor; değerlemeyi yapan kişilerin ve şirketimizin tarafsız, ön yargısız, 

profesyonel analizlerinin ve fikirlerinin sonucudur.   

Değerlemeye konu bağımsız bölümler kapsamında yapılan tespitlerde, kat 

mülkiyetine konu arsa paylarının dağılımının hatalı olması, İlgili Resmi 

Kurumlarda yapılan araştırmada mevcut yapı ile ilgili herhangi bir yasal belgeye 

ulaşılamamış olması, resmi kurum yazışmalarında yapı kullanma izin belgesinin 

olmadığı belirtilmiş olması gibi vb. hususların tamamı göz önünde 

bulundurulduğunda, mevcut hali ile tasarrufa konu olması durumunda kat 

mülkiyetine konu arsa paylarının düzeltilmesi, tarafımıza ibraz edilen onaysız 

mimari projesi esas alınarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak yasal 

izinlerin alınması (mimari projenin onaylatılması, yapı ruhsatı-yapı kullanma 

izin belgesi alması), zemindeki arsa alanına göre kat irtifakı-kat mülkiyetinin 

yeniden kurulmasının uygun olacağı veya mevcut eski yapının yıkılarak yalnız 

arsanın tamamı üzerinden düşünülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  

Arsa paylarının hatalı olacak şekilde, tasarrufa konu olması durumunda, ileride 

hukuki sorunlara neden olabilir.  

      

6.2- Nihai Değer Takdiri 

 

Değerleme konusu gayrimenkullerin değer tespiti; gayrimenkullerin mahallinde ve 

bulunduğu bölge genelinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar ile resmi kurum ve 

kuruluşlardan edindiğimiz belge ve bilgilerin ışığı altında oluşan kanaatler, şehrin ve 

bölgenin gelişme trendi, gayrimenkulün imar durumu, tarla alanı, geometrik şekli, 

topoğrafik durumu bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, çevresinin teşekkül tarzı ile 

şehir merkezine olan mesafesi, ana yola olan cephesi, parsel üzerinde bulunan yapıların 

inşa ve mimari özellikleri, yıpranma durumları, ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut 

ekonomik şartlar, satış kabiliyeti gibi tüm faktörler dikkate alınmış, bulunduğu muhite 

göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve 

kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak, gayrimenkul 

değerlemesinde kabul görüş olan “Piyasa Değeri Yaklaşımı” ve “Proje Geliştirme ve 

Maliyet Yöntemi” bir arada analiz edilerek yapılmıştır. 

Her birinin Mülkiyeti, “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.” adına tescil edilmiş 

olan, tapu kütüğünde İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108 pafta, 437 ada, 

193 numaralı parselde kâin “Bahçeli Kagir  Apartman” vasfı ile kayıtlı ana taşınmaz 

üzerinde kain A ve B Bloklar dahilindeki, raporun 3.2- Gayrimenkullerin Tapu Kayıt 
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Bilgileri konu başlığı altında tapu kayıt bilgileri verilen her biri “Daire” vasıflı, toplam 

arsa pay/paydası 274/488  olan, 24 Adet Bağımsız Bölümlerin tamamına (arsa + bina)  

ve kat mülkiyetine konu olmayan 214/488 arsa pay/paydasına konu yalnız arsasına, 

yapılan tetkik ve araştırmalarımız neticesinde edindiğimiz bilgiler ile ulaştığımız kanaatler 

doğrultusunda aşağıdaki nihai satış değerleri takdir edilmiştir.  

 6.2.1- Satış Değeri Takdiri 
 

AÇIKLAMA 
Satış Değeri 

(TL) 

Satış Değeri 

(USD) 

Satış Değeri 

EURO) 

437 Ada 193 Parselde Yer 

Alan A ve B Bloğu Oluşturan, 

Her Biri “Daire” Vasfında 

Olan, Toplam Arsa 

Pay/Paydası 274/488 Olan, 

24 Adet Bağımsız Bölümün 

Tamamının Toplam KDV 

Hariç Değeri; 

17.020.000.-TL 4.663.014.USD 4.336.085.EURO 

KDV (%1) Dahil Satış Değeri;17.190.200.-TL (OnYediMilyonYüzDoksanBinİkiYüz TL) 

 
değerler tahmin ve takdir edilmiştir. 25.04.2017 

 Durum ve kanaatimizi ifade eden değerleme raporumuzu bilgilerinize arz ederiz. 

 

            Volkan Besler                                     Yener Ünal                                     Adnan ÇANGA                                                           
Sorumlu Değerleme Uzmanı                 Kontrol-Değerleme Uzmanı                     Değerleme Uzmanı           
    SPK Lisans No: 402047                      SPK Lisans No: 403690                     SPK Lisans No: 402674                               
                      

 
 

    
20.04.2017 tarihi itibarı ile TCMB Döviz Kurları; 

           EFEKTİF ALIŞ                 EFEKTİF SATIŞ 

ABD DOLARI                   3,6354                                      3,6500 

EURO                                          3,9096                                      3,9252 
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EKLER 

 

 Tapu Senedi Örnekleri, 

 Tapu Kayıt Örneği(TAKBİS) Belgeleri, 

 Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Tarafından, 

30.06.2006 Tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul 2. Bölge 

Müdürlüğüne Yazılmış, İskan Sureti Konulu Yazı, 

 Onaysız Mimari Proje Kat Planları, 

 Gayrimenkul Fotoğrafları, 

 Özgeçmiş ve Lisans Fotokopileri. 

 

 EK 1: Değerleme Konusu Gayrimenkul İle İlgili Şirketimizce Yapılmış 

Değerleme Çalışmaları Hakkında Bilgi 

 

Değerlemeye konu gayrimenkul ile ilgili olarak şirketimizce SPK mevzuatı 

kapsamında hazırlanmış olan herhangi bir değerleme raporu bulunmamaktadır. 
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TAPU SENEDİ ÖRNEĞİ 
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TAPU KAYIT ÖRNEĞİ (TAKBİS) BELGESİ 
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KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN, 30.06.2006 TARİHİNDE T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İSTANBUL 2. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILMIŞ, İSKAN SURETİ KONULU YAZI 
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MİMARİ PROJE, VAZİYET VE KAT PLANI 
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BODRUM KAT 
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ZEMİN KAT 
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NORMAL KAT 

 



 

 

Sayfa 114 / 133 

 

 

 

 



 

 

Sayfa 115 / 133 

 

 

GAYRİMENKULLERE AİT FOTOĞRAFLAR 
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A BLOK İÇ MAHAL FOTOĞRAFLARI 

  

  



 

 

Sayfa 118 / 133 

 

 

  

 



 

 

Sayfa 119 / 133 

 

 

 

  



 

 

Sayfa 120 / 133 

 

 

  

  

 



 

 

Sayfa 121 / 133 

 

 

  

  

 



 

 

Sayfa 122 / 133 

 

 

B BLOK İÇ MAHAL FOTOĞRAFLARI 
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