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Talep Sahibi Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Raporu Düzenleyen Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

Rapor Tarihi ve No 05.12.2018   –   Özel 2018-383 

Raporun Konusu Gayrimenkul Piyasa Değer Tespiti 

Değerleme Kapsamı 
Tapuda; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Güzeltepe Mahallesi, 7052 Ada 8 Parsel üzerinde 
bulunan binaya ait mevcut durum değer tespiti ve proje geliştirme durumundaki 
piyasa değerinin Türk Lirası cinsinden tespiti. 

Gayrimenkul 
Hakkında Özet Bilgi 

Ada/Parsel Yüzölçümü 
Mevcut 
Durumu 

İmar 
Lejandı 

Yapılaşma 
Şartı 

7052 / 8 830,00 m2 İŞ YERİ  Konut 
Ayrık Nizam 

Hmax: 12,50m 

Takdir Edilen 
Değerler 

(KDV Hariç) 

Taşınmazın tamamı için takdir 
edilen mevcut durum piyasa 

değeri (Pazar Analizi) 

3.000.000,-TL  
(Üç Milyon Türk Lirası) 

 

 

 

 

↗ İş bu rapor, Elli (50) sayfadan oluşmaktadır ve ekleriyle bir bütündür. 

↗ Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No:35 sayılı ‘’Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme 

Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’’ hükümleri ile 

Kurul’un 20.07.2007 tarih ve 27/781 sayılı kararında yer alan ‘’Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar’’ 

çerçevesinde SPK mevzuatı kapsamında hazırlanmıştır. 
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RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ 

Talep Sahibi Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Rapor No ve Tarihi  Net Özel 2018-383  /  05.12.2018 

Değerleme Konusu 
ve Kapsamı  

Bu rapor, müşteri talebi üzerine belirtilen kayıtta bulunan gayrimenkulün 
değerleme tarihindeki piyasa koşulları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda 
güncel piyasa değerinin tespitine yönelik olarak, SPK mevzuatı kapsamında 
kullanılmak üzere, ilgili tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır.  

Taşınmazın Açık 
Adresi 

Güzeltepe Mahallesi, Ahmet Rasim Sokak No: 38 Çankaya / ANKARA 

Tapu Kayıt Bilgisi  
Ankara ili, Çankaya İlçesi, Güzeltepe Mahallesi 7052 Ada 8 Parselde kayıtlı “3 
Mesken Daireli Karğir Apartman” vasıflı taşınmaz 

Fiil i Kullanım  
(Mevcut Durumu) 

Taşınmazlar kiracı tarafından bütün olarak kullanılmaktadır.   

İmar Durumu  
Söz konusu 7052 ada 8 Parsel,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre Konut 
Alanı içerisinde kalmakta olup, Ayrık Nizam 4 Kat Hmax: 12,50, yapılaşma şartlarına 
sahiptir.  

Kısıtlıl ık Hali  
(Yıkım vb olumsuz 
karar, zabıt, 
tutanak, dava 
durumu veya 
tasarrufa engel 
durumlar) 

Konu taşınmazın bağlı bulunduğu Çankaya Belediyesi’nde yapılan incelemelerde 
dosyasında herhangi bir dava, zabıt, tutanak, olumsuz karara rastlanılmamıştır. 
Taşınmazın değerleme tarihi itibariyle TKGM Takbis portalından alınan Tapu 
Kaydında tasarrufu kısıtlayıcı herhangi bir şerh, beyan, irtifak vb takyidata 
rastlanmamıştır.  

Taşınmazın  
Tamamının  
Piyasa Değeri  

 3.000.000,-TL 
(Üç Milyon Türk Lirası) 

Açıklama  

Taşınmaz, yerinde görülmüş ve parsel çevresi, parsel oturumu, yapının dış ve iç 
hacimleri incelenerek ölçümlenmiştir. Değerleme sürecini olumsuz etkileyecek 
bir durum oluşmamıştır. Değerleme tarihi itibariyle, risk yaratacak herhangi bir 
unsur bulunmamaktadır. 

Raporu 
Hazırlayanlar  
Raporu 
Hazırlayanlar  
 

Mehmet Afşar – SPK Lisans No: 406225 

Raci Gökcehan SONER – SPK Lisans No: 404622 

Sorumlu 
Değerleme Uzmanı  

Erdeniz BALIKÇIOĞLU – Spk Lisans No: 401418 
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1. RAPOR BİLGİLERİ 
 

1.1 Değerleme Tarihi, Rapor Tarihi ve Rapor Numarası 

Söz konusu işlemin değerleme çalışmaları 30.11.2018 itibariyle başlanmış olup, rapor tanzimi 

05.12.2018 tarihinde Özel 2018-383 rapor numarasıyla yapılarak tamamlanmıştır. 

1.2 Rapor Türü ve Değerlemenin Amacı 

Bu rapor, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin talebi üzerine; Ankara İli, Çankaya İlçesi, 

Güzeltepe Mahallesi, 7052 Ada 8 Parsel üzerinde bulunan binaya ait mevcut (1, 2 ve 3 numaralı 

bağımsız bölümlerin) değerlerinin Türk Lirası cinsinden tespitine yönelik hazırlanan Gayrimenkul 

Değerleme Raporu’dur. 

Değerlemenin amacı, taraflar arasında imzalanan sözleşmede de belirtildiği üzere, Ziraat GYO A.Ş. 

portföyünde bulunan söz konusu taşınmazın piyasa değeri ile kullanılmayan kısımları için mevcut 

haliyle proje geliştirmesi ayrıca parsel için mevcut imar koşulları ve yapılaşma şartları dâhilinde 

proje geliştirilmesidir. 

1.3 Rapor Kapsamı (SPK Mevzuatı Kapsamında Olup Olmadığı) 

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No:35 sayılı ‘’Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’’ hükümleri ile Kurul’un 20.07.2007 tarih ve 27/781 sayılı kararında 

yer alan ‘’Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar’’ çerçevesinde SPK mevzuatı 

kapsamında hazırlanmıştır. 

1.4 Dayanak Sözleşme 

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık 

A.Ş. arasında 29.11.2018 tarihinde imzalanmıştır. 

1.5 Raporu Hazırlayanlar 

İş bu rapor, Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Mehmet Afşar ve Raci Gökcehan SONER tarafından 

hazırlanmış, Sorumlu Değerleme Uzmanı Erdeniz BALIKÇIOĞLU tarafından kontrol edilerek 

onaylanmıştır. 

 

2. DEĞERLEME ŞİRKETİ VE TALEP SAHİBİ (MÜŞTERİ) TANITICI BİLGİLER 
 

2.1 Değerlemeyi Yapan Şirket Bilgileri 

08.08.2008 tarihinde gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Ankara’da 

kurulan şirketimiz NET Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı tebliği uyarınca Kasım 2009’da “Kurul Listesine” alınmıştır. 

Şirketimiz ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 11.08.2011 tarih ve 4345 

sayılı kararı ile bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların 

değerlemesi’’ hizmeti verme yetkisi almıştır. 

Sermaye: 1.200.000,-TL 

Telefon:  0 312 467 00 61Pbx 

E-Posta:  info@netgd.com.tr 

Web:  www.netgd.com.tr 

mailto:info@netgd.com.tr
http://www.netgd.com.tr/
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2.2 Talep Sahibi (Müşteri) Bilgileri 

Şirket Unvanı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Şirket Adresi: Sahrayı Cedit Mah. Atatürk Cad. No: 48 Kat: 8-9, Kadıköy / Ankara 

Şirket Amacı: Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye 

piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan 

portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası 

mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde 

kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. 

Sermayesi: 1.300.000.000,-TL 

Halka Açıklık: - 

Telefon: 0 216 369 77 72-73 

E-Posta:  info@ziraatgyo.com.tr 

 

2.3 Müşteri Talebinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar 

3. Bu rapor, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin talebi üzerine; Ankara İli, Çankaya İlçesi, 

Güzeltepe Mahallesi, 7052 Ada 8 Parsel üzerinde bulunan binaya ait mevcut (1, 2 ve 3 numaralı 

bağımsız bölümlerin) değerlerinin Türk Lirası cinsinden tespitine yönelik hazırlanmıştır. Müşteri 

tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

 

3.1 Uygunluk Beyanı 

Hazırlanan rapor için aşağıdaki maddelerin doğruluğunu beyan ederiz;  
 

 Raporda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur.  
 Rapor edilen analiz, fikir ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır.  
 Rapor, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve sonuçlardan oluşmaktadır.  
 Raporun konusunu oluşturan gayrimenkul ile mevcut veya potansiyel hiçbir menfaatimiz ve 

ilgimiz bulunmamaktadır.  
 Bu raporun konusunu oluşturan gayrimenkul veya ilgili taraflarla ilgili hiçbir önyargımız 

bulunmamaktadır.  
 Uzman olarak vermiş olduğumuz hizmet karşılığı ücret, raporun herhangi bir bölümüne 

bağlı değildir.  
 Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir.  
 Değerleme Uzman(lar)ı mesleki eğitim şartlarına haiz bulunmaktadır.  
 Değerleme Uzmanı(lar)ı, gayrimenkulün yeri ve rapor içeriği konusunda deneyim sahibidir.  
 Rapor konusu mülk, kişisel olarak denetlenmiş ve ilgili resmi kurumlarda gerekli incelemeler 

yapılmıştır.  
 Rapor içeriğinde belirtilen Değerleme Uzmanı/Değerleme Uzmanlarının haricinde hiç 

kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımı bulunmamaktadır.  
 Çalışma, iş gereksinimlerinin kapsamına uygun olarak geliştirilmiş ve Uluslararası 

Değerleme Standartları’na uygun olarak raporlanmıştır.  
 
→ İş bu rapor, müşteri talebine özel olarak hazırlanmıştır. İlgilisi ve hazırlanış amacı dışında 
3.şahıslar tarafından kullanılamaz, çoğaltılamaz. 
 

mailto:info@ziraatgyo.com.tr
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4. DEĞER ESASLARI İLE DEĞER VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİNİN TANIMI 
 

4.1 Değer Esasları (Değer Standartları) 

Değer esasları (bazen değer standartları olarak nitelendirilir) raporlanan değerin dayandığı 

temel dayanakları tanımlamaktadır. Değer esası(ları)nın değerleme görevinin şartlarına ve 

amacına uygun olması, değerlemeyi gerçekleştirenin yöntem, girdi ve varsayım seçimi ile 

nihai değer görüşüne etki edebildiği veya yön verebildiği için büyük önem arz etmektedir. 

Değerlemeyi gerçekleştirenin, yasa ve yönetmelikler, özel sözleşmeler veya başka belgeler 

ile tanımlanan değer esaslarının kullanması gerekebilir. Bu esaslar, amacına uygun bir 

şekilde yorumlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Değerlemelerde kullanılan farklı birçok değer esası bulunmakla birlikte, bunların çoğu 

belirli ortak unsurları barındırmaktadır: varsayılan bir işlem, varsayılan bir işlem tarihi ve 

işlemin varsayılan tarafları. 

Varsayılan işlem ilgili değer esasına bağlı olarak bir dizi şekil alabilir: (a) varsayımsal bir 

işlem, (b) gerçek bir işlem, (c) bir satın alma (veya giriş) işlemi, (d) bir satış (veya çıkış) işlemi 

ve/veya (e) belirli özelliklere sahip özel veya varsayımsal bir pazardaki işlem. 

Varsayılan işlem tarihi değerlemeyi gerçekleştirenin değerlemede dikkate alacağı bilgiyi ve 

veriyi etkiler. Değer esaslarının çoğu ölçüm/değerleme tarihinde katılımcılar tarafından 

makul bir değerlendirmeyle anlaşılmayan veya anlaşılamayan bilgilerin veya pazar 

duyarlılığının dikkate alınmasını yasaklar. 

Değer esaslarının çoğu bir işlemin taraflarına ilişkin varsayımları yansıtır ve tarafların 

tanımına belli bir ölçüde yer verir. Söz konusu taraflar aşağıdakiler gibi bir veya daha fazla 

gerçek veya varsayılan özellik taşır: (a) varsayımsal,  (b) bilinen veya belirli taraflar,  (c) 

belirli/tanımlanmış bir potansiyel taraflar grubunun üyeleri,  (d) tarafların varsayılan 

tarihte (örneğin, mecburiyet) özel koşullara veya motivasyonlara maruz kalıp kalmadıkları 

ve/veya  (e) varsayılan bir bilgi seviyesi. 

 

4.2 Değer Tanımları 

 

UDS Tanımlı Değer Esası – Pazar Değeri: 

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

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

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

değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır. 

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir: 

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

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

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

satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en iyi ve alıcı tarafından 27 makul 

şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır. Bu tahmin, özellikle de satışla ilişkili 
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herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir 

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

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

herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.  

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

önceden belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu 

duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerleme tarihi itibariyle, pazar değeri tanımındaki tüm 

unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;  

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

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

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

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

itibarıyla yansıtır;  

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

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

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

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

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

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

oluşturanlar arasında yer almaktadır.  

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

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

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

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

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

şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.  

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

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

taraflar değil, aralarında belirli ve özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir 

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

eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.  

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

şekilde pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi 

fiyattan satılmış olması anlamına gelmektedir. Satış yönteminin, satıcının erişime sahip 

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

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

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

için yeterli süre tanınması gerekliliğidir. Pazara çıkartılma zamanı değerleme tarihinden 

önce gerçekleşmelidir,  

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

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

potansiyel kullanımları hakkında makul ölçülerde bilgilenmiş olduklarını varsaymaktadır. 
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Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili konumları açısından en avantajlı fiyatı 

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

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

alınarak değerlendirilir. Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin 

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

durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer 

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

bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.  

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

veya baskı altında kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır. 

↗ Pazar değeri kavramı, katılımcıların özgür olduğu açık ve rekabetçi bir pazarda pazarlık 

edilen fiyat olarak kabul edilmektedir. Bir varlığın pazarı, uluslararası veya yerel bir pazar 

olabilir. Bir pazar çok sayıda alıcı ve satıcıdan veya karakteristik olarak sınırlı sayıda pazar 

katılımcısından oluşabilir. Varlığın satışa sunulduğunun varsayıldığı pazar, teorik olarak el 

değiştiren varlığın normal bir şekilde el değiştirdiği bir pazardır. 

↗ Bir varlığın pazar değeri onun en verimli ve en iyi kullanımını yansıtır. En verimli ve en 

iyi kullanım, bir varlığın potansiyelinin yasal olarak izin verilen ve finansal olarak karlı olan 

en yüksek düzeyde kullanımıdır. En verimli ve en iyi kullanım, bir varlığın mevcut 

kullanımının devamı ya da alternatif başka bir kullanım olabilir. Bu, bir pazar katılımcısının 

varlık için teklif edeceği fiyatı hesaplarken varlık için planladığı kullanıma göre belirlenir. 

↗ Değerleme girdilerinin yapısının ve kaynağının, sonuçta değerleme amacı ile ilgili olması 

gereken değer esasını yansıtması gerekir. Örneğin, pazar değerini belirlemek amacıyla, 

pazardan türetilmiş veriler kullanılmak şartıyla, farklı yaklaşımlar ve yöntemler 

kullanılabilir. Pazar yaklaşımı tanım olarak pazardan türetilmiş girdileri kullanır. Gelir 

yaklaşımını kullanarak pazar değerini belirlemek için, katılımcılar tarafından benimsenen 

girdilerin ve varsayımların kullanılması gerekli görülmektedir. Maliyet yaklaşımını 

kullanarak pazar değerini belirlemek için, eşdeğer kullanıma sahip bir varlığın maliyetinin 

ve uygun aşınma oranının, pazar esaslı maliyet ve aşınma analizleriyle belirlenmesi gerekli 

görülmektedir. 

↗ Değerlemesi yapılan varlık için mevcut verilere ve pazarla ilişkili koşullara göre en geçerli 

ve en uygun değerleme yönteminin veya yöntemlerinin tespit edilmesi gerekir. Uygun bir 

şekilde analiz edilmiş ve pazardan elde edilmiş verilere dayanması halinde, kullanılan her 

bir yaklaşımın veya yöntemin, pazar değeri ile ilgili bir gösterge sağlaması gerekli 

görülmektedir. 

↗ Pazar değeri bir varlığın, pazardaki diğer alıcıların elde edemediği, belirli bir malik veya 

alıcı için değer ifade eden niteliklerini yansıtmaz. Böyle avantajlar, bir varlığın fiziksel, 

coğrafi, ekonomik veya yasal özellikleriyle ilişkili olabilir. Pazar değeri, belirli bir tarihte 

belirli bir istekli alıcının değil, herhangi bir istekli bir alıcının olduğunu varsaydığından, buna 

benzer tüm değer unsurlarının göz ardı edilmesini gerektirmektedir. 
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UDS Tanımlı Değer Esası – Pazar Kirası: 

Pazar kirası taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli 

bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama 

altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları 

çerçevesinde, değerleme tarihi itibarıyla kiralanması sonucu elde edilecek fayda için 

tahmin edilmesi gerekli görülen tutardır. 

UDS Tanımlı Değer Esası – Makul Değer: 

Makul değer, bir varlığın veya yükümlülüğün bilgili ve istekli taraflar arasında devredilmesi 

için, ilgili tarafların her birinin menfaatini yansıtan tahmini fiyattır. 

UDS Tanımlı Değer Esası – Yatırım Değeri: 

Yatırım değeri bireysel yatırım veya işletme amaçları doğrultusunda sahibi veya gelecek 

sahibi için bir varlığın değeridir. 

Bu kişi ya da kuruma özel bir değer esasıdır. Bir varlığın malik açısından değeri, diğer bir 

tarafa satışında gerçekleşecek satış bedeli ile aynı olabilse de, bu değer esası bir kişi ya da 

kurumun varlığı elinde tutmasından sağlayacağı faydaları yansıtır, bu yüzden de 

varsayımsal bir el değiştirme işlemini içermek zorunda değildir. Yatırım değeri, değerleme 

hangi kişi ya da kurum için üretiliyorsa, o kişi ya da kurumun içinde bulunduğu koşulları ve 

finansal hedeflerini yansıtır. Bu genellikle yatırım performansını ölçmek için kullanılır. 

UDS Tanımlı Değer Esası – Sinerji Değeri: 

Sinerji değeri, iki veya daha fazla varlığın veya hakkın bir araya gelmesi sonucunda oluşan, 

bunların bir arada toplam değerinin, ayrı ayrı değerlerinin toplamından daha yüksek 

olduğu değeri ifade eder. Oluşan sinerji sadece belirli bir alıcı için geçerli ise, sinerji değeri, 

varlığın sadece belirli bir alıcıya yönelik değer ifade eden niteliklerini yansıtacağından, 

pazar değerinden farklı olacaktır. İlgili hakların toplamının da üzerindeki ilave değer 

genellikle “birleşme değeri” olarak nitelendirilir. 

UDS Tanımlı Değer Esası – Tasfiye Değeri: 

Tasfiye değeri, bir varlığın veya bir grup varlığın birer birer satılması sonucunda elde edilen 

tutardır. Tasfiye değerinin varlıkların satılabilir duruma getirilmesine ve elden çıkarma 

işlemine ilişkin maliyetler dikkate alınarak belirlenmesi gerekli görülmektedir. 

Tasfiye değeri iki farklı varsayılan kullanım dâhilinde belirlenebilir:  

(a) normal bir pazarlama dönemine sahip düzenli bir işlem  

(b) kısaltılmış bir pazarlama dönemine sahip zorlama bir işlem 
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4.3 Değerleme Yöntemleri 

Değerleme yaklaşımlarının uygun ve değerlenen varlıkların içeriği ile ilişkili olmasına dikkat 

edilmesi gerekir. Aşağıda tanımlanan ve açıklanan üç yaklaşım değerlemede kullanılan 

temel yaklaşımlardır. Bunların tümü, fiyat dengesi, fayda beklentisi veya ikame ekonomi 

ilkelerine dayanmaktadır. Temel değerleme yaklaşımlarına aşağıda yer verilmektedir:  

(a) Pazar Yaklaşımı  

(b) Gelir Yaklaşımı 

(c) Maliyet Yaklaşımı 

Bu temel değerleme yaklaşımlarının her biri farklı, ayrıntılı uygulama yöntemlerini içerir. 

Bir varlığa ilişkin değerleme yaklaşımlarının ve yöntemlerinin seçiminde amaç belirli 

durumlara en uygun yöntemin bulunmasıdır. Bir yöntemin her duruma uygun olması söz 

konusu değildir. Seçim sürecinde asgari olarak aşağıdakiler dikkate alınır: 

(a) değerleme görevinin koşulları ve amacı ile belirlenen uygun değer esas(lar)ı ve 

varsayılan kullanım(lar)ı,  

(b) olası değerleme yaklaşımlarının ve yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri, 

(c) her bir yöntemin varlığın niteliği ve ilgili pazardaki katılımcılar tarafından kullanılan 

yaklaşımlar ve yöntemler bakımından uygunluğu,  

(d) yöntem(ler)in uygulanması için gereken güvenilir bilginin mevcudiyeti. 

A-) Pazar Yaklaşımı: 

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

varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı 

ifade eder. 

Aşağıda yer verilen durumlarda, pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli 

ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:  

(a) değerleme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış 

olması,  

(b) değerleme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif 

olarak işlem görmesi ve/veya  

(c) önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir 

işlemlerin söz konusu olması. 

Karşılaştırılabilir pazar bilgisinin varlığın tıpatıp veya önemli ölçüde benzeriyle ilişkili 

olmaması halinde, değerlemeyi gerçekleştirenin karşılaştırılabilir varlıklar ile değerleme 

konusu varlık arasında niteliksel ve niceliksel benzerliklerin ve farklılıkların karşılaştırmalı 

bir analizini yapması gerekir. Bu karşılaştırmalı analize dayalı düzeltme yapılmasına 

genelde ihtiyaç duyulacaktır. Bu düzeltmelerin makul olması ve değerlemeyi 

gerçekleştirenlerin düzeltmelerin gerekçeleri ile nasıl sayısallaştırıldıklarına raporlarında 

yer vermeleri gerekir. 
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Pazar yaklaşımında genellikle her biri farklı çarpanlara sahip karşılaştırılabilir varlıktan elde 

edilen pazar çarpanları kullanılır. Belirlenen aralıktan uygun çarpanın seçimi niteliksel ve 

niceliksel faktörlerin dikkate alındığı bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir. 

B-) Gelir Yaklaşımı: 

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

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

tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü 

değerine dayanılarak tespit edilir. 

Aşağıda yer verilen durumlarda, gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli 

ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:  

(a) Varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen çok önemli bir 

unsur olması, 

(b) Değerleme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin 

makul tahminler mevcut olmakla birlikte, ilgili pazar emsallerinin varsa bile az sayıda 

olması. 

Gelir yaklaşımının çok sayıda uygulama yolunun bulunmasına karşın, gelir yaklaşımı 

kapsamındaki yöntemler fiilen gelecekteki nakit tutarların bugünkü değere indirgenmesine 

dayanmaktadır.  

→ İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) Yöntemi: 

İNA yönteminde, tahmini nakit akışları değerleme tarihine indirgenmekte ve bu işlem 

varlığın bugünkü değeriyle sonuçlanmaktadır. 

Uzun ömürlü veya sonsuz ömürlü varlıklarla ilgili bazı durumlarda, İNA, varlığın kesin 

tahmin süresinin sonundaki değeri temsil eden devam eden değeri içerebilir. Diğer 

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

başına kullanılarak hesaplanabilir. Bu bazen gelir kapitalizasyonu yöntemi olarak 

nitelendirilir. 

İNA yönteminin temel adımları:  

(a) değerleme konusu varlığın ve değerleme görevinin niteliğine en uygun nakit akışı 

türünün seçilmesi (örneğin, vergi öncesi veya vergi sonrası nakit akışları, toplam nakit 

akışları veya öz sermayeye ait nakit akışları, reel veya nominal nakit akışları vb.),  

(b) nakit akışlarının tahmin edileceği en uygun kesin sürenin varsa belirlenmesi,  

(c) söz konusu süre için nakit akış tahminlerinin hazırlanması,  

(d) (varsa) kesin tahmin süresinin sonundaki devam eden değerin değerleme konusu varlık 

için uygun olup olmadığının; daha sonra da, varlığın niteliğine uygun devam eden değerin 

belirlenmesi,  

(e) uygun indirgeme oranının belirlenmesi 
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(f) indirgeme oranının varsa devam eden değer de dâhil olmak üzere, tahminî nakit 

akışlarına uygulanması şeklindedir. 

C-) Maliyet Yaklaşımı: 

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

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

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

ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin 

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

üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm 

yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir. 

Aşağıda yer verilen durumlarda, maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli 

ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:  

(a) katılımcıların değerleme konusu varlıkla önemli ölçüde aynı faydaya sahip bir varlığı 

yasal kısıtlamalar olmaksızın yeniden oluşturabilmesi ve varlığın, katılımcıların değerleme 

konusu varlığı bir an evvel kullanabilmeleri için önemli bir prim ödemeye razı olmak 

durumunda kalmayacakları kadar, kısa bir sürede yeniden oluşturulabilmesi,  

(b) varlığın doğrudan gelir yaratmaması ve varlığın kendine özgü niteliğinin gelir yaklaşımını 

veya pazar yaklaşımını olanaksız kılması ve/veya  

(c) kullanılan değer esasının temel olarak ikame değeri örneğinde olduğu gibi ikame 

maliyetine dayanması. 

Kısmen tamamlanmış bir varlığın değeri genellikle, varlığın oluşturulmasında geçen süreye 

kadar katlanılan maliyetleri (ve bu maliyetlerin değere katkı yapıp yapmadığını) ve 

katılımcıların, varlığın, tamamlandığındaki değerinden varlığı tamamlamak için gereken 

maliyetler ile kâr ve riske göre yapılan uygun düzeltmeler dikkate alındıktan sonraki 

değerine ilişkin beklentilerini yansıtacaktır. 

Belli başlı üç maliyet yaklaşımı yöntemi bulunmaktadır:  

(a) ikame maliyeti yöntemi: gösterge niteliğindeki değerin eşdeğer fayda sağlayan benzer 

bir varlığın maliyetinin hesaplanmasıyla belirlendiği yöntem.  

(b) yeniden üretim maliyeti yöntemi: gösterge niteliğindeki değerin varlığın aynısının 

üretilmesi için gerekli olan maliyetin hesaplanmasıyla belirlendiği yöntem.  

(c) toplama yöntemi: varlığın değerinin bileşenlerinin her birinin değeri toplanarak 

hesaplandığı yöntemdir. 
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5. DEĞERLEME KONUSU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 
 

5.1 Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Çevre Teşekkülü Hakkında Bilgiler 

Değerlemeye konu taşınmazlar Ankara İli, Çankaya İlçesi, Güzeltepe Mahallesi sınırları 

içerisinde Ahmet Rasim Sokak ile Şölen sokak kesişiminde bulunan 38 Nolu bina 

içerisindedir. Taşınmazlara ulaşım Simon Bolivar Caddesi üzerinde güney istikametinde 

ilerlerken sağ tarafa Ahmet Rasim Sokağa Girilir. Konu taşınmazlar Ahmet Rasim Sokak ile 

Şölen Sokağın kesişiminde sağ tarafta bulunan köşe parsel üzerinde yer alan 38 numaralı 

binada konumludurlar. Taşınmazların bulunduğu lokasyon merkezi konumda olup toplu 

taşıma araçları ile ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. 

 Çevrede genelde 3-4 katlı binaların yanı sıra, site tarzı yapılar da dikkat çekmektedir.  

Ayrıca yakın çevreye bakıldığında Atakule AVM, Dikmen Vadisi, Çankaya Lisesi vb. 

yerleşkeler de bulunmaktadır. Bölge genelinde yapılan araştırmalarda taşınmazların 

konumlu olduğu lokasyonda otopark probleminin olduğu taşınmazın otoparkı olması 

nedeniyle bu problemden minimum seviyede etkilendiği gözlemlenmiştir.  

Taşınmazın bulunduğu mahalle genel itibariyle üst gelir grubuna hitap etmektedir. 

Taşınmazın konumlu olduğu lokasyonda merkezi konumda ve üst gelir grubuna hitap 

etmesi ile doğru orantılı olarak bölgede yer alan gayrimenkullerin satış ve kira bedelleri 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

 Koordinatlar: E: 39.8832230 ve B: 32.8500610 

Taşınmazın Belirli Noktalara Olan Uzaklığı 

Rapora konu taşınmaz yaklaşık olarak kuşbakışı; Atakuleye, 600 m, Dikmen Vadisine 400m 

Çankaya Köşküne 1 km ve Çankaya Lisesine 300 m mesafededir.  

Konu Taşınmaz Konu Taşınmaz 

ÇANKAYA 

KÖŞKÜ  

ATAKULE  

DİKMEN 

VADİSİ  

KONU TAŞINMAZLAR 

ÇANKAYA 

LİSESİ 

ATAKULE  
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5.2 Bölge Analizi 

 

Ankara İli Hakkında: 

 Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Ankara ilinin merkezi, Türkiye'nin en kalabalık ikinci ve 
dünyanın en kalabalık otuz sekizinci kenti. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin 
Yukarı Sakarya bölümünde yer alır. Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın olduğu için, hem konum 
hem de işlev itibariyle Türkiye'nin kalbi benzetmesi yapılır. Ankara; kedisi, keçisi ve bu keçinin 
yünü, tavşanı, armudu, balı, çiğdemi ve Kalecik Karası denilen misket üzümü ile ünlüdür. Ortalama 
938 m rakıma sahip olan kentin nüfusu, 2016 yılı itibariyle 5.346.518 kişidir. Bilinen tarihi en az 10 
bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı'na ulaşan Ankara, Hattileri, Hititleri, Frigleri, Lidyalıları, Ahamenişleri 
(Persler), Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Romalıları, Selçukluları ve Osmanlıları ağırlamış, Batı 
ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte, Galatlar'ın bir boyu olan Tektosaglara 
ve sonrasında Friglere başkentlik yapmış olan kent, 1923'ten beridir de Türkiye Cumhuriyeti'ne 
başkentlik etmektedir. 
  Ankara, Sakarya Nehri'ni besleyen Ankara Çayı’nın geçtiği ovanın doğu kenarında 
kurulmuştur. Çubuk Ovası, kenti çevreleyen verimli bir tarım alanıdır. Sonradan Ankara Kalesi'nin 
kurulduğu tepenin ve eteklerinin sarp yamaçlı olması, tarihte bölgeyi düşman saldırılarına karşı 
korunaklı kılmaktaydı. Bentderesi’nin dar vadisi, Ankara Kalesi’nin bulunduğu volkanik tepeyi, 
yaylanın ovaya hakim dik kenarından ayırdığından, askeri öneme haizdi. Kuruluş tarihi kesin olarak 
bilinmemekle beraber, kentin bilinen tarihi Eski Taş Çağına (yak. M.Ö. 2 milyon - M.Ö. 10 bin)[22] 

kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait 
çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, 
Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. 
 
   Ankara, doğuda 
Kırıkkale ili'ne bağlı Bahşılı ve Yahşihan, 
kuzeydoğuda Ankara ili'ne bağlı Kalecik, 
kuzeyde Çankırı ili'ne bağlı Şabanözü, ve 
Ankara ili'ne bağlı Kızılcahamam, 
kuzeybatı ve batıda Ankara ili'ne bağlı 
Güdül ve Beypazarı, güneyde Ankara 
ili'ne bağlı Polatlı ve Haymana, 
güneydoğuda ise Ankara ili'ne bağlI Bala 

ile komşudur.  Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, kentin merkezinden geçmektedir. Bu 
çayın üzerinde, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılan Akköprü 
bulunmaktadır. 
  Genel olarak Karasal İklimin hüküm sürdüğü Ankara'da, kışlar soğuk ve kar yağışlı, 
yazlar ise sıcak ve kuraktır. Yağışlar en çok ilkbahar mevsimindedir. Karın yerde kalma süresi 
ortalama 62 gündür. Gece ile gündüz, yaz ile kış mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunur. 
En sıcak aylar Temmuz (ortalama 23,4 °C) ve Ağustos (ortalama 23,9 °C), en soğuk aylar ise Ocak 
(ortalama 0,6 °C) ve Şubat (ortalama 1 °C) olarak belirlenmiştir. 

   Kent içi ulaşımda son zamanlarda en yoğun taşımacılık metro ile yapılmaktadır. EGO 
Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara metrosu günde yaklaşık 150.000 yolcu taşımaktadır. 
Metro ağında halihazırda Metro ve Ankaray adı altında iki ayrı taşıma sistemi çalışmaktadır. 
Ankaray Metroya göre daha hafif bir raylı sistemdir. Şu an inşaatı süren 4 adet metro ağı vardır. 
Günlük ulaşımda belediye tarafından işletilen otobüsler ile özel olarak işletilen dolmuşlar da 
kullanılmaktadır. Belediyeye ait araçlarda manyetik kontörlü kartlar kullanılmaktadır. Özel 
araçlarda ise nakit kullanılmaktadır.  
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   Kentin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı kente havayolu ile giriş 
çıkışı sağlayan en önemli noktadır. 2006 yılında tamamen yenilenip kapasitesi ve işlevi 
çağdaşlaştırılmıştır. Havalimanını kentmerkezine bağlayan yol da tamamen yenilenmiş ve yeni 
geçitler devreye sokulmuştur. Havayolu ile kente ulaşmanın bir başka yolu da ordunun 
hizmetindeki Etimesgut Askeri Havalimanıdır. Bu havalimanı sivil uçuşlar için kullanılmasa da 
gerektiğinde alternatif olarak kullanılabilmektedir. Kente giriş çıkışlarda diğer önemli yer Ankara 
Şehirlerarası Terminal İşletmesi yani kısaca AŞTİ'dir. Avrupanın en büyük otobüs terminalleri 
arasında yer alan tesislerde restoranlar, emanetçiler, büfeler ve firmalar için servis istasyonları da 
bulunur. Tesislerin Ankaray bağlantısı olduğu gibi taksi servisi de vardır.  

 
  Kentin büyük merkezlere uzaklığı (km) şöyledir: İstanbul 454, Antalya 544, Bursa 380, 

Diyarbakır 981, Eskişehir 232, Gaziantep 682, İzmir 582, Konya 258, Samsun 417, Kayseri 310, 
Erzurum 880 km. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.                   S a y f a  17 | 50 

 

Çankaya İlçesi Hakkında: 

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara İline bağlı bir ilçe olan Çankaya, doğusunda Mamak, kuzeyinde 
Altındağ, batısında Yenimahalle, güneyinde Gölbaşı ile çevrilidir. 

        Ankara’nın güneyinde doğu batı yönüne uzanan yamaçlarda kurulmuştur. Günümüzde ilçe 
statüsü taşımakla beraber Ankara’nın metropol işlevlerinin yapıldığı, yerleşim ve iş alanlarının 
yer aldığı bir semttir. Cumhurbaşkanlığı konutunun burada bulunmasıyla Türkiye’nin siyasi 
yaşamında odak noktası konumundadır.  İl merkezine 9 km. uzaklıktaki Çankaya'nın yüzölçümü 
307 km2, 2000 Yılı Genel Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 769.331, 2015 yılı verilerine 
göre ise nüfusu 922.536 dir.  

 Cumhuriyet öncesinde küçük bir köy 
niteliğinde olan Çankaya, Ankara’nın 
başkent olmasından, Atatürk’ün 
konutunun burada yer almasından 
sonra önem kazanmıştır. Bundan sonra 
da Çankaya, bir yandan kentle 
bütünleşmiş, diğer yandan da 
Ankara’nın lüks bir semt durumuna 
gelmiştir. Devlet ve hükümet 
yönetimini sağlayan tüm kuruluşlar 
Çankaya’da toplanmıştır. Ülkenin en 
önemli kamusal karar organlarını, 
üniversitelerini, çeşitli ülkelerin 

büyükelçiliklerini, iş alanlarını, ticaret merkezlerini, bankaları, büyük otelleri, kültür ve sanat 
kuruluşlarını, restoranları, eğlence ve dinlence yerlerini barındıran bir yerleşim alanıdır.  

Başbakanlık Çankaya Köşkü 483 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuştur. Bu yerleşimin içerisinde 
Müze Köşk, Çankaya Köşkü (Pembe Köşk), Camlı Köşk, Yeni Hizmet Binası, Yeni Genel Sekreterlik 
ve Devlet Denetleme Kurulu Binası, Başyaverlik Binası, İdari ve Mali İşler ve Koruma Müdürlüğü 
binaları, Basın Toplantı Salonu, Resepsiyon Salonları, İtfaiye Binası, Sosyal Tesisler, Garaj, Sera, Halı 
Saha ve Tenis Kortu ile lojmanlar bulunmaktadır. 

 II.Dünya Savaşı yıllarında 
Ankara’ya yapılan göçlerden sonra 
Çankaya’da nüfus artmış, çevresi 
gecekondularla sarılmışsa da kısa bir 
süre sonra bunlar ortadan kaldırılarak 
çağdaş bir yerleşim yerine 
dönüşmüştür. Ankara’nın önemli 
ilçelerinden olan Çankaya’da Atatürk 
Orman Çiftliği, Anıtkabir Atatürk 
Müzesi, Atatürk Anıtı (Zafer Anıtı-
Sıhhiye), MTA Genel Müdürlüğü 
Tabiat Tarihi Müzesi, Güvenlik Anıtı , 
Etnografya Atatürk Anıtı ODTÜ 
Arkeoloji Müzesi, Devlet Resim ve 

Heykel Sergi Salonu, Anıt Park, Botanik Bahçesi, Abdi İpekçi Parkı, Güven Park, Kurtuluş Parkı, 
Kuğulu Park, Milli Egemenlik Parkı, Ahmet Arif Parkı, Hitit Anıtı, Atakule ve TBMM bulunmaktadır. 
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* 124 adet mahalle bulunmaktadır. 

* Gündüz nüfusu yaklaşık 2 milyonu aşmaktadır. 

* 4 adet devlet, 8 adet vakıf üniversitesi bulunmaktadır. 

* 103 İ.Ö.O., 46 Lise, 59 özel okul mevcuttur. 

* Konut sayısı ~333.537, işyeri sayısı ~107.000 olup, 114 adet de Büyükelçilik mevcuttur. 

6. GENEL VE ÖZEL İSTATİSTİKLER, MEVCUT EKONOMİK KOŞULLAR VE GAYRİMENKUL 

PİYASA ANALİZİ 

 

6.1 Bazı Demografik Veriler ve Temel İstatistikler 

 

∆ Nüfus; 

 

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS 

sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 

907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması beklenmektedir. 

Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine 

ulaşacaktır. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 

100 bin 904 kişi olacaktır. (TUİK) 
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∆ TÜFE/Enflasyon Endeksleri; 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 

2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 

12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 

artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan 

gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve 

haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti. 

∆ GSYİH/Büyüme Endeksleri; 

 

Türkiye 2010-2016 döneminde ortalama 6.3 % olan büyüme performansına sahip olmuştur. 
2017 yılının ilk yarısında 5.1 %’lik büyüme gerçekleşmiştir. 
Türkiye, 2018-2020 yılları Orta Vadeli Programı (OVP) hedeflerine göre, her üç yıl için de 5.5 % 
büyümeyi hedeflemektedir. OECD tahminlerine göre, Türkiye 2015-2025 döneminde 4.9 %’luk 
yıllık ortalama büyüme oranıyla OECD’ye üye ülkeler arasındaki en hızlı büyüyen 
ekonomilerden biri olacaktır. 

6.2 Genel Ekonomik Görünüm 

Türkiye ekonomisinde 2000’li yılların başında yedi yıl üst üste yaşanan istikrarlı büyüme süreci 

küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve finansal krizin etkisiyle 2009 yılında kesintiye uğramıştır. 
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Küresel kriz sonrasında dünya ekonomisi yavaş büyüme eğilimi gösterirken, Türkiye ekonomisi 

izlenen mali ve sosyal politikalar, gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde hızlı bir 

toparlanma sürecine girmiştir. 2011 yılında % 11,1 ile kriz sonrası dönemin en yüksek düzeyine 

ulaşan büyüme diğer yıllarda dalgalı ve dünya ortalamasının üzerinde bir seyir izlemiştir. 2016 

yılında global ölçekte yaşanan durgunluk, jeopolitik ve siyasi gerginlikler ile yakın coğrafyamıza 

hakim olan savaş, darbe girişimi ve terör olaylarının etkisi ile büyüme hızı % 3,2 düzeyinde 

kalmıştır. Bu büyüme oranı krizden çıkış yılı olan 2009 sonrası gerçekleşen en düşük büyüme 

oranı olmuştur. Büyümeye tekrar hız kazandırmak ve iktisadi faaliyetleri canlandırmak amacıyla 

bir dizi tedbir uygulamaya konulmuştur. Özel sektör işbirliği ile finansmana erişimi 

kolaylaştırma çalışmaları kapsamında TOBB Nefes Kredisi, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu 

aracılığıyla sağlanan krediler, vergi indirimleri, istihdam ve üretime yönelik teşvikler, üretim ve 

iç talebi destekleyerek ekonomideki güçlü büyümede etkili olmuş ve 2016 yılının son 

döneminden itibaren tekrar hızlı bir büyüme sürecine girilmiştir. Bu süreç 2017 yılı boyunca 

kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Türkiye ekonomisi için 2018-2020 yıllarını kapsayan orta 

vadeli programda 2017 yılı büyüme hızı % 5,5 olarak tahmin edilirken, yıl sonunda beklentilerin 

üzerinde % 7,4’lük bir büyüme hızına ulaşılmıştır. Türkiye G20 ülkeleri arasında ekonomisi en 

hızlı büyüyen ülke olmuştur. 2017 yılındaki bu yüksek oranlı büyümeye, uygulanan teşvik 

politikaları kapsamında sağlanan kredi kolaylıklar, vergi indirimleri, istihdam teşvikleri ile iç 

tüketimde ve yatırımlarda yaşanan canlanma, düşük baz etkisi ve küresel ekonomilerdeki 

canlanma katkı yapmıştır. 2017 yılında tarım sektörü katma değeri % 4,7, sanayi sektörü katma 

değeri % 9,2, inşaat sektörü katma değeri % 8,9 artmıştır. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve 

yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değerinde % 

10,7 ve diğer hizmet faaliyetleri katma değerinde de % 5,5 artış olmuştur. Harcamalar 

yöntemiyle zincirlenmiş hacim endeksine göre, 2017 yılında hanehalkı nihai tüketim 

harcamaları % 6,1 ve devletin nihai tüketim harcamaları % 5,0 artmıştır. Böylece toplam 

tüketim harcamaları büyüme hızı 2016 yılına göre 1,2 puan artarak % 5,9 olurken, toplam sabit 

sermaye yatırımları büyüme hızı 5,1 puan artarak % 7,3 olmuştur. 2014 yılında 12.480 dolar ile 

en yüksek düzeyine ulaşan kişi başına GSYH, bu yıldan sonra düşüş eğilimine girmiştir. Raporun 

kapsadığı yıllar itibarıyla, 2015 yılında 11.019 23 dolara, 2016 yılında 10.883 dolara ve 2017 

yılında 10.597 dolara gerilemiştir. Kişi başına GSYH’da meydana gelen düşüşte dolar kurunda 

meydana gelen hızlı artışın etkili olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Ülkemiz, inşaat ve gayrimenkul sektörü 2017 yılında önemli bir performans sergileyerek 

Türkiye ekonomisi %7,4, inşaat sektörü ise %8,9 oranında büyümüştür. 2018 yılı ilk çeyreğinde 
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büyüme verileri şöyle şekillenmiştir; Gayrisafi yurtiçi hâsıla tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi 

olarak 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 artmıştır. Aynı 

dönem itibarıyla cari fiyatlar ile inşaat sektörü GSYH’ dan %7,9 pay alırken gayrimenkul sektörü 

ise %7,5 oranında paya sahip olmuştur. Sektörün 2018 yılı ikinci çeyreğinde ise birinci çeyrekte 

gösterdiğine benzer bir performans gösterdiği söylenebilir. İnşaat sektörü ekonomik büyüme 

içinde de önemli bir paya sahip olup, GSYH (büyüme) oranları ile arasında ciddi bir ilişki 

(korelasyon) bulunmaktadır. 2001 Türkiye krizi sonrası yaşanan hızlı gerileme hem sektörü hem 

de GSYH’yi önemli ölçüde etkilemiştir. Benzer bir durumda 2008 küresel krizinin peşinden 

yaşanmıştır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus GSYH ile birlikte sektörün toparlanma 

süresinin kısa ve çok keskin olduğudur. Bu anlamda inşaat sektöründeki büyüme eğilimi bir 

bakıma GSYH’nin öncü göstergesi durumundadır. Geçtiğimiz 16 yıl boyunca, Türkiye’de inşaat 

sektörü ekonominin büyümesine paralel bir genişleme yaşamıştır. Dünya ölçeği ve ülkemizin 

potansiyeline bakıldığında ise inşaat sektörünün uygun konjonktürde daha fazla büyüme 

olanağı bulunmaktadır. Sektör istihdam üzerinde de oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Hane 

halkı ile Devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış, inşaat ve alt sektörleri üzerinde olumlu 

etki yaratan bir yapıya sahiptir. Sabit sermaye oluşumunun artması inşaat sektörü açısından 

takip edilmesi gereken bir değişkendir. 

 

6.3 Sektörel Veriler (Gayrimenkul, İnşaat, Konut vb.) 

 

∆ Türkiye’de İnşaat Sektörü; 

2017 itibariyle inşaat sektörünün küresel ekonomideki payı yüzde 15 düzeyinde gerçekleşirken, 

Türkiye’de bu oran yüzde 9 düzeyinde. İnşaat sektörü, ülke ekonomisinin büyüme ivmesi, 

hükümet politikalarının ve yatırım potansiyellerinin etkisi ile yoğunluklu olarak gelişmekte olan 

ülkelerde canlılık gösteriyor. 2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün toplam ekonomideki 

payının gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 17 seviyesine erişeceği 

tahmin ediliyor. 

Türkiye’de inşaat sektörü, konut ve altyapı projelerinin yoğunluğu nedeniyle hareketli bir 

dönemden geçti. Yarattığı katma değerle ülkenin en önemli ekonomik sektörlerinden olan 

inşaat; GSYH içindeki yüzde 9’luk paya ilave olarak dolaylı olarak etkilediği sektörler ile 

ekonomideki payını yüzde 30’a eriştiriyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde; dünyada ve 

Türkiye’de inşaat sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. 

Araştırmalar 2020’de dünyanın en büyük inşaat pazarının Çin olacağını, Çin’i ABD, Hindistan, 

Japonya ve Kanada’nın izleyeceğini gösteriyor. Pazar büyüklüğü sıralamasında önemli bir 

değişiklik beklenmezken, inşaat sektörünün büyüme hızı sıralamasında ise önemli değişiklikler 

bekleniyor. 2018-2020 yılları arasında Ortadoğu ve Afrika bölgeleri, inşaat sektörünün büyüme 

hızında Asya Pasifik’i geride bırakacak. Bu gelişmede Çin’in yavaşlayan büyümesinin etkisinin 

yanı sıra körfez ülkelerinde süren büyük altyapı yatırımlarının da önemli rolü var. 2020’de 

sektör 2010 yılına oranla yüzde 67 büyümüş olacak. 

2013 yılından bugüne inşaat sektörünün ekonomik büyüme ile olan ilişkisini 

değerlendirdiğimizde, 2014 yılının ikinci çeyreğinde yaşanan düşüşün dışında sektörün istikrarlı 

bir gelişim içinde olduğunu görüyoruz. 2013 yılı, sektörün beklentilerin üzerinde artış kaydettiği 

bir yıl oldu. 2014, artan jeopolitik riskler ve dövizin buna bağlı olarak yukarı yönlü hareketi ile 

hem ekonomik anlamda hem de sektörel anlamda bir daralma yılı oldu. 2015 yılında ise Türkiye 

ekonomisi yüzde 6 büyüme oranını yakaladı. Bu büyümede, özel tüketim harcamalarının ve 
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kamu harcamalarının etkisi oldu. Ekonomik büyümeyle birlikte inşaat sektörünün büyüme 

performansı yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. 2016’nın tüm çeyreklerinde inşaat sektörü ekonomik 

büyümenin üzerinde bir büyüme kaydetti. 2017’nin ilk iki çeyreğinde sektörün büyümesi ise 

yine yüzde 5,6 ve yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Sektör, 3. çeyrek sonuçlarına göre yüzde 18,7 

ile son 3 yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakamla sanayi büyümesinin de önüne 

geçen inşaat sektörü, aynı dönemde yatırımlarını da yüzde 12 düzeyinde artırdı. 2016 ve 

2017’de gerçekleşen olumlu tabloya rağmen sektörün, 2018 yılı beklentileri daha temkinli. 

Sektörü özellikle son iki yılda konut üretimi ve konut satışları büyüttü. Özellikle üst gelir 

düzeyine hitap eden projelerde stok erime hızının yavaşlaması, sektörün bu segmentte 

doygunluk noktasına yaklaştığını gösteriyor. Arz talep dengesizliğinin 2018’de sürmesi 

durumunda sektör 2016 ve 2017’de ulaştığı büyüme ivmesini kaybedecektir. 

 

 

∆ Türkiye’de Konut Sektörü; 

Konut sektöründeki satışlar, tüketicilere ödeme kolaylığı yaratan kampanyaların ve banka kredi 

faizlerindeki düşüşlerin de etkisiyle 2016 yılında yakaladığı ivmeyi, 2017 yılının ikinci ayından 

itibaren sürdürdü. Temmuz-Eylül 2017 arasındaki dönemde ciddi bir artış gösterdi, Ekim ayında 

ise yüzde 5,7 azalarak 122 bin 882 adet, Kasım ayında ise 122 bin 732 olarak gerçekleşti. Buna 

rağmen Ekim ayı yılın en yüksek satışının yapıldığı 3. ay oldu. Kasım 2017 sonuna kadar konut 

satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 6,5 arttı ve 1 milyon 276 bin olarak gerçekleşti. Konut 

satışlarında, Ankara yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip il olurken, Ankara’u yüzde 10,8 pay ile 

Ankara ve yüzde 5,9 pay ile İzmir takip ediyor. Hakkari, Ardahan ve Bayburt ise en düşük sayıda 

konut satışının gerçekleştiği iller. 
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TÜİK tarafından yayımlanan konut satış istatistiklerine göre, 2017 yılında satışı yapılan toplam 

konut adedi bir önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında artarak 1.409.314 olmuştur. Aynı yılda, 

ipotekli konut satış adedi ise bir önceki yıla göre yüzde 5,3 oranında artarak 473.099 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Konut Kredisi Tutarı Yıllık Değişimi ve Konut Kredi Faiz Oranları’nın değişimleri de aşağıdaki 

grafikteki şekildedir. 

 

∆ Türkiye’de Ticari Gayrimenkul Sektörü; 

Ticari gayrimenkul kapsamında ofis rakamlarını, Türkiye ofis yatırımlarının merkezi olan Ankara 

verileriyle değerlendirebiliriz. Ankara, 2017 itibariyle ofis stoku açısından arz-talep dengesini 

bozan bir konumda bulunuyor. 2015 ve 2016 yılları arasında ofis üretimi büyük bir ivme 

yakalarken, 2016’nın sonlarına doğru pazar doygunluğa ulaştı. Buna rağmen 2017 yılında ofis 

stoku büyümeye devam etti. Sunulan avantajlı satış ve kiralama koşulları sayesinde talep de 

beklenenin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, arzın gerisinde kalarak ofis alanlarında boşluklar 

oluşturdu. 2017 yılında özellikle Maslak ve Atatürk Havalimanı bölgesindeki büyük ölçekli ofis 

binalarının kullanıma açılmasıyla, ofis stoku hızlı büyüdü. Gelişmekte olan ofis bölgelerinden 

olan Kâğıthane’de yer alan projelerin de kullanıma açılmasıyla, Ankara ofis pazarı son iki yıldaki 

en hızlı büyümesini 2017 3. çeyrekte gösterdi. 
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AVM yatırımlarının 2017’de azaldığını görüyoruz. Ülkemizde 2017 Eylül sonu itibariyle toplam 

415 AVM mevcut. AVM’ler nüfus ve ekonomik büyüklükle doğru orantılı olarak Ankara, Ankara 

ve İzmir’de yoğunlaşıyor. AVM’lerdeki toplam kiralanabilir alan stoku 2016’ya göre yaklaşık 

yüzde 5’lik artış ile 11 milyon 793 bin m2’ye ulaştı. Şu anda proje aşamasında 65 AVM 

bulunuyor ve bunların 30 tanesi Ankara’da yer alıyor. AVM yatırımlarının büyük şehirlerde 

doygunluk düzeyine gelmesi, Anadolu yatırımlarına olan ilgiyi artırıyor. Bu noktada 

fonksiyonunu kaybeden AVM’lerin yüzde 67’sini kiralanabilir alan büyüklüğü 20.000 m2 ve 

üzerinde olan büyük ölçekli AVM’lerin oluşturduğunu belirtmeliyiz. Yatırımların doğru fizibilite 

etüdü ile hayata geçirilmesi, yatırımcıların stratejik önceliği olmalı. Arz ve talep dengesinin 

doğru eşleşmediği durumlarda fonksiyonunu yitiren AVM sayısındaki artış devam edecek. 

 

 

 

 

 



   

 

 Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.                   S a y f a  25 | 50 

 

7. GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER VE ANALİZLER 

7.1 Tapu Bilgileri 

 

İL – İLÇE : ANKARA/ÇANKAYA 

MAHALLE – KÖY - MEVKİİ : GÜZELTEPE  

CİLT - SAYFA NO : 6-587 

ADA - PARSEL : 7052 – 8 

YÜZÖLÇÜM : 830,00 m2  

BLOK- KAT- B.B : -/ZEMİN//1 

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : MESKEN 

ARSA PAYI : 1/4 

ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ : 3 MESKEN DAİRELİ KARĞİR APARTMAN 

TAŞINMAZ ID : 25553 

MALİK - HİSSE 
: ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM 
ŞİRKETİ– (1/1) 

EDİNME SEBEBİ : Çankaya TM Satış 20/03/2018 - 22701 

 

İL – İLÇE : ANKARA/ÇANKAYA 

MAHALLE – KÖY - MEVKİİ : GÜZELTEPE 

CİLT - SAYFA NO : 6-588 

ADA - PARSEL : 7052 – 8 

YÜZÖLÇÜM : 830,00 m2  

BLOK- KAT- B.B : -/1/2 

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : MESKEN 

ARSA PAYI : 1/4 

ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ : 3 MESKEN DAİRELİ KARĞİR APARTMAN 

TAŞINMAZ ID : 25554 

MALİK - HİSSE 
: ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM 
ŞİRKETİ– (1/1) 

EDİNME SEBEBİ : Çankaya TM Satış 20/03/2018 - 22701 
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İL – İLÇE : ANKARA/ÇANKAYA 

MAHALLE – KÖY - MEVKİİ : GÜZELTEPE 

CİLT - SAYFA NO : 6-589 

ADA - PARSEL : 7052 – 8 

YÜZÖLÇÜM : 830,00 m2  

BLOK- KAT- B.B : -/2/3 

TAŞINMAZ NİTELİĞİ : MESKEN 

ARSA PAYI : 2/4 

ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ : 3 MESKEN DAİRELİ KARĞİR APARTMAN 

TAŞINMAZ ID : 25552 

MALİK - HİSSE 
: ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM 
ŞİRKETİ– (1/1) 

EDİNME SEBEBİ : Çankaya TM Satış 20/03/2018 - 22701 

 

 

7.2 Tapu Kaydı/Takyidat Bilgileri 

TKGM TAKBİS Portal Sistemi’nden 30.11.2018 tarih ve saat 10:26 ve 10:27  ‘de alınan Tapu 
Kayıt Belgelerine göre, rapora konu taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidata 
rastlanılmamıştır.  

Beyan Bilgileri : Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Şerh Bilgileri : Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

İrtifak Bilgileri : Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Rehin Bilgileri : Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

 

7.3 Değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen alım 

satım işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere (imar 

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

 

Rapora konu taşınmazlar son 3 yıllık dönemde herhangi bir imar değişikliğine 
uğramamıştır. Ancak taşınmazlar “Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. mülkiyetinde iken 20.03.2018 
tarih, 22701 yevmiye no ile “Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” 
mülkiyetine geçmiştir. 
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7.4 Arsa-Arazi Durum Bilgileri 

Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu parsel topografik olarak düzey yakın bir arazide, imar 

yolu cepheli ve biçimsiz yamuk geometrik şekilde, 830,00 m2 arsa yüzölçümüne sahiptir. Söz 

konusu parselin çevresindeki ada/parsellerin imar durumları genel olarak Konut fonksiyonlu 

lejantlardan oluşmaktadır. 

7.5 İmar Durum Bilgisi ve Plan Notları/Açıklamalar 

Çankaya Belediyesi imar servisinde görevli memurdan alınan sözlü bilgi ve imar paftasına 
göre söz konusu taşınmazların bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
“Konut Alanı” ayrık nizam, 4 katlı, klasik parsel (Yoldan 5m, Komşu parselden 3 m çekme 
mesafesi) yapılaşma koşullarına sahiptir 

Plan Notları 
veya 

Açıklamalar 
- 

 

7.6 Konum Tespiti/Kadastral ve CBS Durum Bilgisi 

Söz konusu taşınmazların bulunduğu parsel, TKGM Parsel Sorgulama Uygulaması yardımıyla 
ve imar paftası örneğiyle çakıştırılarak ve yerinde yapılan tespitlerle konumun doğruluğu 
teyit edilmiştir. Parselin CBS kaydı rapor ekinde sunulmuştur. 

7.7 Yasal İzinler, Proje ve Ruhsat Bilgileri 

Taşınmazın, Çankaya Belediyesi arşivinde yapılan incelemede taşınmazlara ait aşağıda yer 
alan evraklara ulaşılmıştır.  
 
Mimari Proje Tarih/No: 23/05/1966  
 
Yapı Ruhsatı Tarih/No: 21/06/1966  tarih, 464 nolu ilk yapı ruhsatı, 21.11.1967 tarih 31 
numaralı tadilat ruhsatı  
 

Yapı Kullanım İzin Belgesi Tarih/No: 12.01.1968 tarihli  
 

 

7.8 Yasal Kısıtlılık Durumu 

Çankaya Belediyesi’nde yapılan incelemelerde taşınmazın dosyasında, düzenlenmiş 
herhangi bir yıkım kararı, yapı tatil tutanağı, zabıt, dava dosyası, olumsuz karar veya cezai 
içerikli encümen kararı bulunmamaktadır.  
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7.9 Gayrimenkulün Yapısal ve Teknik Özellikleri ile Değerlemede Baz Alınan Veriler 

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu 830,00 m2 alana sahip 7052 ada 8 parsel 
üzerinde konumlu olan bina ayrık nizamda betonarme yapı tarzında onaylı projesinde ve 
mevcutta Bodrum kat, Zemin kat ve 2 adet normal kat olacak şekilde inşa edilmiştir. Konu 
taşınmazların konumlu olduğu parsel çevresi duvar üstü demir doğrama ile çevrilidir. Bahçe 
kısmı yollar kilitli kaldırım taşı geri kalan kısım ise ağaç, çim vb. peyzaj çalışmaları mevcuttur. 
Taşınmazın bahçe kısmında sundurma ile yapılmış otopark mevcut olup otopark girişi 
fotoselli kayar otopark kapısından sağlanmaktadır. Taşınmazların konumlu olduğu bina dış 
cephesi sıva üzeri dış cephe boyasıdır. Bina girişi binanın kuzey cephesinden zemin kat 
seviyesinden sağlanmaktadır. Bina kat holleri ve merdivenler mermer ile kaplı olup bina giriş 
kapısı camlı demir doğramadan imal edilmiştir. Konu taşınmazların konumlu olduğu bina 
bütün olarak kiracı tarafından iş yeri/ofis olarak kullanılmakta olup hali hazırda bakımlıdır.  
 Zemin kat 1 Nolu B.B:  Konu taşınmaz onaylı projesine göre 3 adet oda 1 adet salon mutfak 
banyo wc ve 3 adet balkon görünümünde teras hacmi bulunmakta olup brüt 176 m2 hacme 
sahiptir.  Taşınmaz onaylı projesine aykırı olarak 1, 2 ve 3 nolu bağımsız bölümler müşterek 
şekilde, Taşınmazın alanında büyüme olmadan ihtiyaca uygun olacak şekilde 
bölümlendirilmiş ve beraber kullanılmaktadır. Taşınmazın onaylı projesine aykırı olarak 
yapılan bu imalatlar tadilat ile giderilebilecek niteliktedir. Taşınmazın ıslak zemin hacimleri 
seramik oda ve salon hacim zeminleri parke ile kapıdır. Taşınmazın banyo wc hacim duvarları 
seramik diğer hacim duvarları alçı üzeri saten boya olup iç hacim kapıları ahşap kapı balkon 
ve pencereleri ise Camlı PVC doğramdan imal edilmiştir. Konu taşınmaz hali hazırda bakımlı 
durumdadır.  
1. Kat 2 Nolu B.B:  Konu taşınmaz onaylı projesine göre 3 adet oda 1 adet salon mutfak 
banyo wc ve 3 adet balkon görünümünde teras hacmi bulunmakta olup brüt 176 m2 hacme 
sahiptir.  Taşınmaz onaylı projesine aykırı olarak 1, 2 ve 3 nolu bağımsız bölümler müşterek 
şekilde, Taşınmazın alanında büyüme olmadan ihtiyaca uygun olacak şekilde 
bölümlendirilmiş ve beraber kullanılmaktadır. Taşınmazın onaylı projesine aykırı olarak 
yapılan bu imalatlar tadilat ile giderilebilecek niteliktedir. Taşınmazın ıslak zemin hacimleri 
seramik oda ve salon hacim zeminleri parke ile kapıdır. Taşınmazın banyo wc hacim duvarları 
seramik diğer hacim duvarları alçı üzeri saten boya olup iç hacim kapıları ahşap kapı balkon 
ve pencereleri ise Camlı PVC doğramdan imal edilmiştir. Konu taşınmaz hali hazırda bakımlı 
durumdadır.  
2. Kat 3 Nolu B.B:  Konu taşınmaz onaylı projesine göre 3 adet oda 1 adet salon mutfak 
banyo wc ve 3 adet balkon görünümünde teras hacmi bulunmakta olup brüt 176 m2 hacme 
sahiptir.  Taşınmaz onaylı projesine aykırı olarak 1, 2 ve 3 nolu bağımsız bölümler müşterek 
şekilde, Taşınmazın alanında büyüme olmadan ihtiyaca uygun olacak şekilde 
bölümlendirilmiş ve beraber kullanılmaktadır. Taşınmazın onaylı projesine aykırı olarak 
yapılan bu imalatlar tadilat ile giderilebilecek niteliktedir. Taşınmazın ıslak zemin hacimleri 
seramik oda ve salon hacim zeminleri parke ile kapıdır. Taşınmazın banyo wc hacim duvarları 
seramik diğer hacim duvarları alçı üzeri saten boya olup iç hacim kapıları ahşap kapı balkon 
ve pencereleri ise Camlı PVC doğramdan imal edilmiştir. Konu taşınmaz hali hazırda bakımlı 
durumdadır. 
 

 

7.10 Yapı Denetim Kuruluşu ve Denetim Bilgileri 

Parsel üzerinde bulunan bina yapım tarihi itibariyle yapı denetim kanununa tabi değildir. 
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7.11 Değerleme İşlemini Olumsuz Etkileyen veya Sınırlayan Faktörler 

Değerleme işlemini olumsuz etkileyen veya sınırlandıran herhangi bir faktör 
bulunmamaktadır. 

 

7.12 Olumlu/Olumsuz Özellikler ve SWOT Analizi 

Olumlu Etkenler Olumsuz Etkenler 

Merkezi konumda olması ve sosyal 
imkânlara yakın bulunması 

Binanın eski olması 

Ana arterlere ve toplu taşımaya yakın 
olması 

Taşınmazın imar planına göre kat eksiğinin 
olması 

Taşınmazların üst gelir grubuna hitap eden 
bölgede yer alması  

 

Fırsatlar Tehditler 

Merkezi konumda yer almasından ötürü 
etrafında sosyal alanların çok olması 

Sektörel ve Ekonomik dalgalanmalar 

Taşınmazın imar planına göre kat eksiğinin 
olması 

 

 

7.13 En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi 

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme  
Standartları (UDES) Hakkındaki tebliğine göre en verimli ve en iyi kullanım tanımı; “Bir 
mülkün fiziki olarak uygun olan, yasalarda izin verilen, finansal olarak gerçekleştirilebilir ve 
değerlemesi yapılan mülkün en yüksek değeri getirecek en olası kullanımıdır.” şeklindedir.  
Bu tanımdan hareketler taşınmazların konumu, büyüklüğü, fiziksel özelliği ve imar durumu 
dikkate alındığında en verimli ve en iyi kullanım seçeneğinin mevcut kullanım şekli olan 
“Mesken” olacağı görüş ve kanaatindeyiz. 

 

 

8. DEĞERLEME ÇALIŞMASI VE ANALİZİ 
 

8.1 Değerleme İşleminde Kullanılan Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Seçilme Nedenleri 

 

Değerleme işleminde kullanılan yöntemlere ait açıklama ve bilgilendirmeler, raporun 3.1, 
3.2 ve 3.3 maddesinde belirtilmiştir. 
Konu taşınmazın tamamı için değerleme yapılırken maliyet yöntemi (arsa+yapı) dikkate 
alınmış olup, bağımsız bölümlerin ayrı ayrı satışı ise Pazar yöntemi( Emsal Karşılaştırma 
Yöntemi) ile dikkate alınarak taşınmazın değer takdirinde bulunulmuştur.   
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8.2 Değerleme İşleminde Kullanılan Varsayımlar ve Kullanılma Nedenleri 

 

Bu rapor kapsamında konu gayrimenkulün Uluslararası Değerleme Standartlarına göre 
Pazar değeri hesaplanmıştır. 

 

8.3 Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi 

 

Konu parsel üzerinde bulunan yapı tek blok halinde olup, müşterek olarak veya bölünmüş 
kısım analizi yapılmamıştır. 

 

8.4 Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde Emsal Pay Oranları 

 

Değerleme konusu parsel üzerinde bulunan taşınmaz için herhangi bir hasılat paylaşımı veya 
kat karşılığı yöntemi ile emsal pay oranları belirlenmesi durumu ile ilgisi bulunmamaktadır. 

 

 

8.5 Pazar Araştırması 

Pazar araştırması ile taşınmazın bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde aynı nitelik ve kullanım 

amacındaki taşınmazlar emsal olarak alınmış, nitelik ve nicelik yönleriyle uygun düzeltmeler 

yapılmıştır. 
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 KROKİ (SATILIK EMSALLER) 

 

 

[E:1 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, Halit Ziya Sokakta konumlu bulunduğu 

binanın Zemin katında 3+1 oda hacimlerine ve 110m2 alana sahip olduğu beyan edilen mesken 

320.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(320.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 110 m2  = ~2763 TL/m2 

Yardımcı Emlak: 0312 440 65 98   

[E:2 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, Alper Sokakta konumlu bulunduğu 

binanın Zemin katında 4+1 oda hacimlerine ve 135 m2 alana sahip olduğu beyan edilen mesken 

345.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(345.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 80 m2  = ~2427 TL/m2 

Alper Emlak: 0312 467 20 34   

[E:3 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, Yeni binada konumlu bulunduğu 

binanın Bodrum katında 1+1 oda hacimlerine ve 100 m2 alana sahip olduğu beyan edilen 

mesken 305.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(285.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 100 m2  = ~2897 TL/m2 

Katek Emlak: 0538 543 51 54  

[E:4 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, 2. Basın Sitesinde konumlu bulunduğu 

binanın Bodrum katında 3+1 oda hacimlerine ve 120 m2 alana sahip olduğu beyan edilen 

mesken 355.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(355.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 120 m2  = ~2810 TL/m2 

E1 

10 

E9 

E8 

E7 

E6 
E5 

E4 
E3 

E2 

KONU 

TAŞINMAZ 
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Realty Gayrimenkul: 0312 440 35 55   

[E:5 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, bulunduğu binanın 2. Normal katında 

3+1 oda hacimlerine ve 100 m2 alana sahip olduğu beyan edilen kısmen dikmen vadisi 

manzaralı mesken 330.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(330.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 100 m2  = ~3135TL/m2 

Sahibinden: 0542 220 28 24  

[E:6 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, Sedat Simavi Sokakta bulunduğu 

binanın 2. Normal katında 3+1 oda hacimlerine ve 100 m2 alana sahip olduğu beyan edilen 

mesken 310.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(310.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 100 m2  = ~2945TL/m2 

Taşçı Emlak: 0312 417 03 04  

 [E:7 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, Hoşdere Caddesinde bulunduğu 

binanın 1. Normal katında 3+1 oda hacimlerine ve 100 m2 alana sahip olduğu beyan edilen 

mesken 375.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(375.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 100 m2  = ~3562TL/m2 

AC Wınner Investors: 0312 440 63 00  

[E:8 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, Sedat Simavi Sokakta bulunduğu 

binanın 2. Normal katında 4+1 oda hacimlerine ve 175 m2 alana sahip olduğu beyan edilen 

mesken 415.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(415.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 175 m2  = ~2252TL/m2 

And Emlak: 0312 468 57 31  

[E:9 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, Ahmet Rasim Sokakta bulunduğu 

binanın 3. Normal katında 3+1 oda hacimlerine ve 130 m2 alana sahip olduğu beyan edilen 

mesken 370.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(370.000 TL x 0,95 Pazarlık) / 130 m2  = ~2703TL/m2 

Doğan Emlak: 0312 481 61 81  

[E:10 Satılık Mesken] Konu taşınmazın yakın çevresinde, Ahmet Rasim Sokakta bulunduğu 

binanın 3. Normal katında 3+1 oda hacimlerine ve 130 m2 alana sahip olduğu beyan edilen, ön 

cephede konumlu içi yapılı mesken 459.000 TL bedel ile pazarlıklı olarak satılıktır.  

(459.000 TL x 0,90 Pazarlık) / 130 m2  = ~3177TL/m2 

Karya Gayrimenkul: 0312 436 04 06   

 

   

 

 



   

 

 Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.                   S a y f a  33 | 50 

 

 

8.6 Pazar Yöntemi Analizi 

Pazar yaklaşımı ile elde edilen veriler ve görüşler neticesinde, değerleme konusu taşınmazın 

bulunduğu konumu, parselin geometrik şekli, imar durumu ve yapılaşma şartları, sosyal-

kültürel donatılara uzaklığı, cadde/bulvar cephesi, çevre teşekkülü ve arsa değerine etki eden 

olumlu-olumsuz diğer etkenler de dikkate alınmıştır. Konu taşınmazların bulunduğu bölgede 

ve lokasyonun yapılaşması tamamlanmış bir bölge olmasına istinaden yapılarn araştırmalarda 

satılık arsa emsalini rastlanılmamıştır. Taşınmazların mevcut durumu ile bölgede yapılan 

araştırmada meskenlerin m2 değerleri cepheleri yapı kaliteleriyle bölge müteahhitlerinin  kar 

oranları irdelenerek proje geliştirme tablosu hazırlanmış ve proje geliştirme tablosu ile arsa 

değerine ulaşılmıştır. Hazırlanan proje geliştirme tablosu aşağıda yer almakta olup hazırlanan 

tabloya göre arsa değerinin ~3.000TL/m2 olacağı kanaatindeyiz.  

  

 

 

 

 

Kat Karşılığı 60% Yapı Birim Maliyeti

Arsa Alanı 830,00 966,00 ₺ Alanı Adedi m2 birim Fiyatı

TAKS Proje Maliyeti 110,00 8,000 5.250,00 ₺

KAKS 1,6 987.252,00 ₺

Ruhsat Alanı 1022,00

4.620.000,00 ₺

2.772.000,00 ₺ Alanı Adedi m2 birim Fiyatı

36

5% 138.600,00 ₺

5% 138.600,00 ₺

2.494.800,00 ₺ HAYIR

3.005,78 ₺

987.252,00 ₺

1.848.000,00 ₺

860.748,00 ₺

3.482.052,00 ₺

1.137.948,00 ₺

0,3268

TAŞINMAZIN ÇANKAYA BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN, UYGULAMA İMAR PLANINA 

GÖRE HAZIRLANAN PROJE GELİŞTİRME TABLOSU 

Müteahhit Geliri

Dükkan Var mı?

Kar /Zarar

Arsayı Satın Alarak Proje Bedeli

Müteahit karı

Toplam Ciro Dükkan (Ticari)

Arsa Değeri

0,00 ₺

Müteahhite Maliyet

Arsa Sahibine Düşen Değeri

Proje Süresi

Proje Riski İşyeri Toplam Değeri

Kat Karşılığı Yöntemine Göre Karlılık Oranı

Arsa M2 Birim Fiyatı  

Finansman Maliyeti

4.620.000,00 ₺

Karlılık Oranı

Mesken

Mesken Toplam Değeri

** PROJE GELİŞTİRME TABLOSU 

HAZIRLANIRKEN ÇANKAYA BELEDİYESİNDEN 
ALINAN İMAR DURUMUNA GÖRE (KLASİK 

AYRIK NİZAM 4 KAT) PROJE GELİŞTİRİLMİŞTİR.

** BÖLGEDE YAPILANARAŞTIRMALARSA KAT 

KARŞILIĞI ORANAININ %55 İLE %65 ARASINDA 

OLDUĞU VE YENİ YAPIDA YER ALAN 

MESKENLERİN ORTALAMA 5000 TL/M2 İLE 
5500 TL/M2 BEDEL CİVARINDA OLDUĞU 

BİLGİSİ İLE TABLO DÜZEÜNLENMİŞTİR. 
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Taşınmazların bulunduğu bölge ve lokasyonun genelinin eski bina olduğu eski binalarda yer 

alan meskenlerin 2500 TL/m2 ile 3500 TL/m2 bedel arasında yapı durumu, cephe ve katına 

göre değişiklik gösterdiği bilgisi bölgede yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.  Aynı zamanda 

taşınmazların konumlu olduğu bölgede yeni yapıların ise 5000 TL/m2 ile 5500 TL/m2 arasında 

kat konum ve yapı durumlarına göre değerlerinde değişiklik gösterdiği bilgisi bölge genelinde 

yapılan araştırmalarda tespit edilerek proje geliştirme tablosu hazırlanmıştır.  

 

Taşınmazların emsal karşılaştırma yöntemine göre değerleri aşağıda yer alan tabloda yer 

almaktadır. Taşınmazların her katta tek daire olması arsa paylarının büyük olması alanlarının 

geniş olması gibi etkenler taşınmazların değerlerine şerefiye olarak yansıtılmıştır.  

 

 
 

8.7 Maliyet Yöntemi Analizi 

Pazar yöntemi ve proje geliştirme tekniği ile kanaat getirilen imar durumuna göre arsanın 

verimli kullanılması durumundaki arsa birim değeri ile yapı sınıfı, kalitesi ve özellikleri dikkate 

alınarak gayrimenkulün değerine ulaşılmıştır.  

  

(Yapı birim değeri 3B sınıfı alınmış olup, yapının yaşı göz önünde bulundurularak yıpranma payının %35 

olduğu düşünülmektedir.)  

8.8 Gelir Yöntemi Analizi 

Taşınmazın gelir getiren bir mülk olmaması sebebiyle bu yöntem mevcut taşınmaz için 

kullanılmamıştır.  

 

 

 

 

 

B.B. NO ALAN (M2) BİRİM DEĞERİ (TL/M2) TOPLAM (TL)

1 176 4.545,45 ₺ 800.000 ₺

2 176 5.113,64 ₺ 900.000 ₺

3 176 7.386,36 ₺ 1.300.000 ₺

3.000.000 ₺

TAŞINMAZLARIN EMSAL KARŞILAŞIRMA YÖNTEMİNDE GÖRE SATIŞ DEĞERLERİ 

TAŞINMAZLARIN TOPLAM DEĞERİ 

ALAN (M2) DEĞER (TL/M2) YIPRANMA PAYI (%) TOPLAM (TL)

ARSA DEĞERİ 830 3.000,00 ₺ 2.490.000,00 ₺

YAPI DEĞERİ 743 966,00 ₺ 35% 466.529,70 ₺

2.956.529,70 ₺

MALİYET YÖNTEMİNE GÖRE TAŞINMAZLARIN DEEĞRİ 

MALİYET YÖNTEMİNE GÖRE TAŞINMAZLARIN TOPLAM DEĞERİ 
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9. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

9.1 Farklı Değerleme Metotlarının ve Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması Ve Bu Amaçla İzlenen 

Yöntemin Ve Nedenlerinin Açıklanması 

 

Pazar yönteminden sağlanan veriler ile bölgede yapılan araştırmalar neticesinde edinilen 

bilgiler ışığında arsa değeri takdir edilmiştir. Ayrıca yine aynı yöntem dahilinde, taşınmazların 

satış bedellerine ulaşılmıştır. 

Maliyet yönteminde, mevcut binanın yapı kalitesi/yaşı durumu tespit edilerek bu doğrultuda 

taşınmaza yapı değeri takdir edilmiştir. Maliyet yöntemi, parsel üzerinde bulunan taşınmazın 

mevcut durum değerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. 

Konu taşınmazın gelir getiren bir mülk olmamasından kaynaklı olarak gelir yöntemi 

değerlemede kullanılmamıştır.  

9.2 Asgari Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Niçin Yer Almadıklarının Gerekçeleri 

Bu değerleme çalışmasında, asgari bilgilerden raporda yer verilmeyen herhangi bir husus 
bulunmamaktadır. 

 

9.3 Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin 

Ve Belgelerin Tam Ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş 

Söz konu parsel üzerinde bulunan binanın yapı ruhsatı, iskan belgesi ve mimari projesi 
bulunmaktadır. Herhangi bir evrak eksiği olmadığı belediye arşivinde görülmüştür. 
 

9.4 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkullerin Portföye Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş 

Değerleme konusu taşınmaz Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde bulunmaktadır. 

10. SONUÇ 

10.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi 

Bu rapor, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. talebi üzerine Ankara ili, Çankaya İlçesi, 

Güzeltepe Mahallesi 7052 ada 8 Parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin piyasa değeri ile 

maliyet yaklaşımına göre (Arsa+Yapı Değerinin) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla SPK 

mevzuatı kapsamında kullanılmak üzere tarafımızca hazırlanmıştır. 

Tarafımızca işleme alındığı tarihteki değerleme konusu binanın Değer Tespiti; gayrimenkul 

mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yapılan inceleme ve araştırma ile resmi kurum ve 

kuruluşlardan edinilen belge ve bilgi doğrultusunda oluşan kanaat, ilçenin ve bölgenin gelişme 

trendi, gayrimenkulün imar durumu, yapıların ve iç mekânların özellikleri, yapı sınıfı ve kalitesi, 

arsanın alanı, geometrik şekli, topoğrafya durumu, bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, 

çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine olan mesafesi, ana yola olan cephesi, ulaşım ve 

çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar gibi tüm faktörler dikkate alınarak, bulunduğu 

muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulması halinde nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve 

kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 
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Nihai Değer Takdiri 

**Nihai değer takdirinde söz konusu parsel üzerinde bulunan yapının mevcut durum piyasa 

değeri karşılaştırmalı satış analizi (Emsal Karşılaştırma Yöntemi) esas alınarak belirlenmiştir. 

**Taşınmazların bütün olarak değerlendirilmesi doğrultusunda ise mevcut durumunun 

Çankaya Belediyesinden alınan imar durumuna göre hazırlanan proje geliştirme tablosuna 

göre arsa değerine mevcut yapıdan yıpranma payı düşülerek yapı maliyetinin eklenmesi ile 

Maliyet Yöntemine göre belirlenmiştir.  

 

✔ Değerleme konusu taşınmazların karşılaştırmalı satış analizine göre hesaplanan mevcut 

durumdaki piyasa değerinin 3.000.000,00-TL (Üç Milyon Türk Lirası) olarak tahmin ve takdir 

edilmiştir. 

✔ Değerleme konusu taşınmazın KDV dahil değeri : 3.540.000,- TL ‘dir. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

1. Tespit edilen bu değerler taşınmazın peşin satışına yöneliktir. 

2. Nihai değer, KDV Hariç değeri ifade eder. 

3. Rapor Tarihi itibariyle TCMB Efektif Satış Kuru 1 USD: 5,1750 TL ve 1 Euro: 5,8650 TL 

4. İş bu rapor, ekleriyle bir bütündür.  

5. Nihai değer takdiri, raporun içeriğinden ayrı tutulamaz. 

 

 

 

 

Mehmet Afşar 
Değerleme Uzmanı 

SPK Lisans No: 406225 

Raci Gökcehan SONER 
Değerleme Uzmanı 

SPK Lisans No: 404622 

Erdeniz BALIKÇIOĞLU 
Sorumlu Değerleme Uzmanı 

SPK Lisans No: 401418 
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11. RAPOR EKLERİ 
 

∆ Tapu Takyidat Belgesi 

∆ Uydu, Konum ve CBS Görüntüleri 

∆ İmar Durum Belgesi  

∆ Yapı Ruhsatı 

∆ Yapı Kullanım İzin Belgesi 

∆ Onaylı Mimari Proje (Vaziyet Planı, Kat Planları, Kesitler) 

∆ Taşınmaz Görselleri 

∆ Taşınmaza ait Dış ve İç Hacim Görselleri 

∆ SPK Lisans Belgeleri 

∆ Gayrimenkul İçin Tarafımızdan Düzenlenen Eski Raporlara Ait Bilgiler 
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2. KAT PLANI  
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KONU TAŞINMAZLAR  
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Rapor No TARİH DEĞER (TL)

NET ÖZEL 2018-007 7.02.2018 2.600.000,00 ₺

GAYRİMENKUL İÇİN TARAFIMIZDAN DÜZENLENEN ESKİ RAPORLARA AİT BİLGİLER


