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YÖNETİCİ ÖZETİ 

RAPOR BİLGİLERİ 

DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

RAPORU HAZIRLAYAN FİRMA Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

DAYANAK SÖZLEŞMESİ TARİH/NO 25 Eylül 2018 – 2018/007 

DEĞERLEME TARİHİ 25 Eylül 2018 

RAPOR TARİHİ 28 Eylül 2018 

RAPOR NO 2018OZELP00004 

DEĞERLENEN MÜLKİYET HAKLARI Tam Mülkiyet 

RAPORUN KONUSU / AMACI 

Bu rapor; Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin talebine istinaden taşınmazın 

28.09.2018 tarihi itibari ile taşınmazın Türk Lirası cinsinden pazar değerinin 

tespitine yönelik hazırlanmıştır.  

GAYRİMENKULE AİT BİLGİLER 

DEĞERLEMESİ YAPILAN TAŞINMAZIN 

ADRESİ 

Tekkeköy Mahallesi, Hasan Kılıç Sokak, 394 Ada 17 Parsel Tekkeköy / 

SAMSUN 

TAPU BİLGİLERİ ÖZETİ 
Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 394 ada, 17 parsel 

numarasında kayıtlı "Arsa” nitelikli taşınmaz. 

SAHİBİ Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

MEVCUT KULLANIM 394 ada 17 parsel, Arsa olarak kullanılmaktadır. 

TAPU KAYIT BİLGİLERİ 

Taşınmaz herhangi bir takyidat kaydı bulunmamaktadır. Tapu kayıt bilgileri 

raporun “5.1.1.” maddesinde, takyidat bilgileri ise “5.1.2.” maddesinde 

aktarılmıştır. 

İMAR DURUMU İmar durumu bilgileri raporun “5.2.1.” maddesinde aktarılmıştır. 

EN İYİ VE EN VERİMLİ KULLANIMLARI 
394 ada 17 parselin üzerinde geliştirilecek sanayi nitelikli taşınmaz projesi ve 

sanayi tesisi olarak kullanılması. 

TAKDİR EDİLEN DEĞER 

Rapora konu taşınmazın tamamının toplam değeri için KDV hariç; 

394 Ada 17 Numaralı Parselin Pazar Değeri 3.197.210, - TL 

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Hissesine Düşen (14/2400) Pazar Değeri 18.650, -TL 

değer takdir edilmiştir.  

Değerleme ile ilgili detay bilgileri raporun “10.” “11.” ve “12.” maddelerinde verilmiştir.  

RAPORU HAZIRLAYANLAR 

Ahmet Turan Atılım BALCI 

Sorumlu Değerleme Uzmanı - 402326 

Mustafa Volkan CANTEKİNLER 

Sorumlu Değerleme Uzmanı - 403847 
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1. RAPOR BİLGİLERİ   

Raporu Talep Eden  Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Raporu Hazırlayan Varlık Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

Dayanak Sözleşmesi  25 Eylül 2018 tarih ve 2018/007 kayıt  no’lu 

Değerleme Tarihi 25 Eylül 2018 

Rapor Tarihi 28 Eylül 2018 

Raporlama Süresi 3 iş günü 

Rapor Numarası 2018OZELP00004 

Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet 

Raporun Konusu / Amacı 

Bu rapor; Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin talebine istinaden mülkiyetinin 

14/2400 hissesi Ulusoy Un sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan, tapuda; Samsun İli, 

Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Köyü, F36C04B3B pafta, 394 ada, 17 parsel numaralı 

4.179,36m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı gayrimenkulün yasal durumunun 

irdelenmesi ve 28.09.2018 tarihi itibari ile taşınmazın Türk Lirası cinsinden 

pazar değerinin tespitine yönelik hazırlanmıştır. 

Raporun Hazırlanma Standartları 

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 ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan 01.02.2017 tarih, 29966 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan III-62.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri esas olmak üzere hazırlanmıştır. 

Raporu Hazırlayanlar  

Ahmet Turan Atılım BALCI, Sorumlu Değerleme Uzmanı – SPK No: 402326 

Mustafa Volkan CANTEKİNLER, Sorumlu Değerleme Uzmanı – SPK No: 403847 
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3.2. UYGUNLUK BEYANI 

• Tarafımızca yapılan değerleme çalışması ile ilgili olarak; 

• Raporda sunulan bulguların Değerleme Uzmanının bildiği kadarıyla doğru olduğunu, 

• Rapor edilen analiz, fikir ve sonuçların yalnızca varsayımlar ve sınırlayıcı koşullar tarafından kısıtlanmış olduğu 

ve kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve sonuçlardan oluştuğunu, 

• Değerleme Uzmanının, değerleme konusunu oluşturan gayrimenkul ve ilgili taraflarla herhangi bir kişisel ilgi 

veya önyargısının olmadığını, 

• Değerleme hizmetinin karşılığının, bu rapordaki analiz, fikir ve sonuçlardan yola çıkılarak ortaya konulabilecek 

hareket ve olaylara bağlı olmadığını, 

• Değerleme hizmetinin önceden belirlenmiş sonuçların elde edilmesine yönelik olarak geliştirilmediği ve rapor 

edilmediğini, 

• Değerlemenin ahlaki kural ve standartlara uygun gerçekleştiğini,  

• Değerleme Uzmanının mesleki eğitim şartlarına haiz olduğunu, 

• Değerleme Uzmanının mülkü kişisel olarak denetlediğini, 

• Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda 

bulunmadığını beyan ederiz. 

4. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN DAHA ÖNCEKİ TARİHLERDE YAPILAN SON ÜÇ 

DEĞERLEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Şirketimiz tarafından rapora konu gayrimenkuller için daha önce değerleme çalışması yapılmamıştır. 

5. GAYRİMENKULÜN HUKUKİ TANIMI VE RESMİ KURUMLARDA YAPILAN İNCELEMELER 

 

5.1. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İNCELEMELER 

 

5.1.1. GAYRİMENKULÜN TAPU KAYIT BİLGİLERİ 

Taşınmazın takyidat ve mülkiyet bilgileri 28 Eylül 2018 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü, Samsun Tekkeköy Tapu Müdürlüğü’nden temin edilen onaylı tapu kayıt belgeleri üzerinden alınmış olup, 

ilgili belgeler ekte sunulmaktadır. 

394 ADA 17 PARSEL 

İli Samsun  Bağ. Böl. Niteliği - 

İlçesi Tekkeköy Arsa Payı - 

Bucağı - Blok No - 

Mahallesi Tekkeköy Kat No - 

Köyü - Bağ. Böl. No - 

Sokağı - Hisse Oranı Bkz. Tablo 1 

Mevkii - Cilt No 95 

Yüzölçümü 

(m²) 
4.179,36 Sayfa No 9324 

Pafta No F36C04B3B Tapu Tarihi 18.10.2011 

Ada No 394 Tapu Yevmiye 3513 

Parsel No 17 Eklentisi - 

Ana G.M. Vasfı Arsa Malikleri: Bkz. Tablo 1 

 

Tablo 1 

Malik Hisse Pay / Payda 

Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (14/2400) 

Ayşe Demir (194/2400) 

Tekkeköy Belediyesi (180/2400) 

Yıldırım Dış Ticaret Ve Pazarlama A.Ş. (2012/2400) 
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5.2.2. GAYRİMENKULÜN KULLANIMINA DAİR YASAL İZİN VE BELGELER 

▪ Tekkeköy belediyesinde yapılan incelemelerde, üzerinde yapılaşma olmayan arsanın imar arşiv dosyasında 

herhangi bir resmî belge bulunmadığı bilgisi alınmıştır.  

5.2.3. YAPI DENETİM KURULUŞU VE DENETİMLERİ 

Değerleme konusu yapılara ait yasal herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. 

 

5.3. TAŞINMAZIN SON 3 YILLIK DÖNEMDEKİ MÜLKİYET VE İMAR DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

5.3.1. MÜLKİYET DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

Yapılan incelemede değerleme konusu taşınmazın son 3 yıllık dönemde mülkiyet haklarındaki herhangi bir değişiklik 

olmamıştır.  

 

5.3.2. İMAR DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

Yapılan incelemede son 3 yıllık dönemde imar planında herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

 

6. EKONOMİK VERİLER 

 

6.1. EKONOMİK GÖRÜNÜM 

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Son Durumu; 

Dünya Ekonomisi; 

Çin ve ABD arasında ticarete yönelik korumacı engeller konusunda karşılıklı misilleme hamleleriyle büyüyen gerilim, 

piyasalarda risk iştahının azalmasına sebep olmuştur. ABD ve Çin kaynaklı “ticaret savaşı” endişelerinin küresel 

büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilirken bu durumun gelişmekte olan ülkelerin ihracat performansını  

da sınırlandıracağı öngörülmektedir. 

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. Amerikan 

Merkez Bankası (Fed) 13 Haziran toplantısında açıkladığı para politikası kararına göre politika faizini 25 baz puan 

artırarak %1,75 ‐ %2 aralığına yükseltmiştir.  

Avro Alanı’nda yıllık tüketici enflasyonu haziran ayında %2 olarak açıklanmıştır. 

Japonya ekonomisi, 2018 yılı ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,1 büyümüş, bir önceki çeyreğe 

göre ise %0,2 küçülmüştür. Japonya çeyreklik bazda 2015 yılının son çeyreğinden bu yana ilk kez küçülmüş ve bu 

küçülme sermaye harcamalarında artışın özel tüketimdeki zayıflığı telafi etmek için yeterli olmamasına bağlı olarak 

gerçekleşmiştir. 

Çin ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %6,8 oranında büyüme kaydetmiştir. 

Beklenenden güçlü büyüme performansı temel olarak güçlü tüketim, emlak yatırımları ve güçlü dış talep ile 

desteklenmiştir. Haziran ayında enflasyon %1,9 düzeyinde gerçekleşirken üretici fiyatları artışı %4,7 olarak 

kaydedilmiştir. 2018 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranı %3,9 seviyesine gerilemiştir. 

Küresel ölçekte risk algısının dalgalı seyretmesinin güvenli liman olarak nitelendirilen yatırım araçlarına yönelimi 

artırmasıyla birlikte altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmiştir. 

 

Türkiye Ekonomisi 

TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 11,9 olarak tahmin edilmiştir. Genç 

nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,7 puanlık azalış ile yüzde 17,7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık 

azalış ile yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir. 

 

2018 Nisan ayında yıllık bazda hem ihracat hem ithalatta sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 15,6 artış gözlemlendi. Böylece 

İhracat 13,9 milyar dolara, ithalat ise 20,6 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret dengesinde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre negatif yönlü yüzde 35,6 artış görülürken, cari açık 6,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

 

TÜİK verilerine göre aylık sanayi üretim endeksi (orijinal seri) 2018 yılı Nisan ayında yüzde 5,1 oranında artış 

kaydetmiştir. TÜİK takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 
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İmar Durumu Görseli 
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2. ŞİRKET VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLERİ 

 

2.1. DEĞERLEMEYİ YAPAN ŞİRKET BİLGİLERİ 

Şirket Ünvanı Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş 

Şirket Adresi Eğitim Mahallesi, Nahit Bey Sokak, No:1/1 Kadıköy – İstanbul 

Telefon No +90 (216) 336 36 85 

Faks No +90 (216) 336 36 87 

E Posta Adresi varlik@varliktdd.com 

İnternet Adresi www.varliktdd.com 

Kuruluş Tarihi 21 Eylül 2016 

Ödenmiş Sermayesi 390.000,-TL 

Ticaret Sicil No 152182-5 

SPK Lisans Tarihi Şirket, 03.01.2017 tarih ve 89 sayılı karala Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 

Değerleme Hizmeti verebilecek firmalar listesine alınmıştır. 

BDDK Lisans Tarihi Şirket, 10.03.2017 tarih ve 7264 sayılı kararla Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme 

Kurulunun (BBDK), Bankalara Değerleme Hizmeti verebilecek firmalar listesine 

alınmıştır. 

 

2.2. DEĞERLEME TALEBİNDE BULUNAN MÜŞTERİ BİLGİLERİ 

Müşteri Unvanı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Müşteri Adresi Şabanoğlu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 180/1 Tekkeköy / SAMSUN 

Telefon No +90 (362) 266 90 90 

Faks No +90 (362) 266 90 94 

İnternet Adresi www.ulusoyun.com.tr 

Kuruluş Tarihi 05 Temmuz 1989 

Kayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000,-TL 

Ticaret Sicil No 13901 

Faaliyet Konusu Her türlü un mamullerinin imali, ticareti, ihracı ve esas sözleşmenin 3.üncü 

maddesinde yazılı işler. 

 

3. DEĞER TANIMI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE UYGUNLUK BEYANI 

 

3.1. DEĞER TANIMI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI 

Bu rapor, müşterinin talebi üzerine; taşınmazın 28 Eylül 2018 tarihi itibari ile Türk Lirası cinsinden Pazar değerinin 

tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. Müşteri, değerlemeye konu taşınmazın 28 Eylül 2018 tarihi itibari ile değerini 

talep etmiş olup, bunun haricinde tarafımıza müşteri tarafından getirilen bir sınırlama bulunmamaktadır.  

 

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.  

 

Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır: 

• Analiz edilen gayrimenkulün türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilmiştir.  

• Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedirler. 

• Taraflar gayrimenkul ile her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde 

hareket etmektedirler. 

• Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır.  

• Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır.  

• Gayrimenkulün alım-satım işlemleri sırasında gerekebilecek finansman, piyasa faiz oranları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

• Gayrimenkulün makul şartlarda elde edilebilecek en olası değeri takdir edilmektedir. 

• Takdir edilen değer; değerleme tarihi itibari ile belirlenmiş olup değerleme tarihine özgüdür. 
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Değerleme konusu gayrimenkul, tapu belgesi ve takyidat belgesinde de görüldüğü üzere paylı mülkiyetlidir. Paylı 

Mülkiyetli gayrimenkulün alım satım işlemlerinde, diğer pay sahiplerinin Şufa/Önalım hakkı vardır. Önalım hakkı ile 

ilgili bilgiler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun aşağıda belirtilen maddelerinde detaylı olarak verilmiştir. 

 

a. Önalım hakkı sahibi  

Madde 732.- Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması 

hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.  

 

b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre  

Madde 733.- Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.  

Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım 

hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.  

Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine 

bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.  

 

c. Kullanılması  

Madde 734.- Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.  

Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim 

tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. 

 

5.1.2. GAYRİMENKULÜN TAPU TAKYİDAT BİLGİLERİ 

Taşınmazın takyidat ve mülkiyet bilgileri 28 Eylül 2018 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü, Samsun Tekkeköy Tapu Müdürlüğü’nden temin edilen onaylı tapu kayıt belgesi üzerinden alınmış olup, 

ilgili belge ekte sunulmaktadır. Bu belgeye göre 394 ada, 17 parselin tapu kayıtlarında; 

▪ Herhangi bir takyidat kaydına rastlanmamıştır.  

5.2. BELEDİYEDE YAPILAN İNCELEMELER 

 

5.2.1. İMAR DURUMU 

 

Tekkeköy Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden 28.09.2018 tarih, 30673830-754-E.6840 sayılı imar durumu yazısına ve 

yapılan şifahi sorgulamaya göre rapora konu taşınmazın konumlu olduğu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı kapsamında kalmakta oldukları, plan notlarına göre yapılaşma şartlarının; 

 

▪ İmar Lejantı: “Sanayi Alanı” 

▪ Taks = 0,60 

▪ Emsal: 1,50 

▪ Ayrık Nizam  

▪ hmaks: Üretim teknolojisinin öngördüğü şekilde serbesttir. 

şeklinde olduğu öğrenilmiştir. 

 

Not: Taban Alanı Katsayısı (TAKS): Yapının taban alanının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Taban alanı, 

yapının parsel için plan ve yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş zeminde kaplayacağı alandır. Işıklıklar, eklentiler 

(müştemilat) bu alana katılmaz.  
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oranında artış kaydetmiştir. Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki 

aya göre yüzde 0,9 oranında artmıştır. 

 

2018 yılının birinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi yüzde 7,4 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde 

temel alt sektörlerin tümünde katma değer artışı kaydedilmiştir. TÜİK verilerine göre, ilk çeyrekte katma değer 

sanayide yüzde 8,8, hizmetler sektöründe (inşaat dahil) yüzde 7,2 oranında artış kaydetmiştir. Katma değer tarım 

sektöründe yüzde 4,6 (katkısı 0,1 puan), inşaat sektöründe yüzde 6,9 (katkısı 0,5 puan) ve ticaret, ulaştırma ve 

konaklama sektöründe ise yüzde 10 (katkısı 2,3 puan) olarak gerçekleşmiştir. 

 

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre kredilerin artış oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Kredilerin alt kırılımında ise ticari kredilerin aynı dönemde yüzde 24,3, tüketici kredilerinin ise yüzde 13,9 oranında 

artış gösterdiği görülmektedir. Ticari krediler sınıfında en önemi artış yüzde 40,9 ile esnaf kredilerinde gerçekleşmiş 

olup firma kredileri yüzde 23,7, kurumsal kredi kartları ise yüzde 36,3 oranında artmıştır. Tüketici kredileri sınıfında ise 

en önemli artış yüzde 17,5 ile ihtiyaç kredilerinde ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 2018 yılı Haziran ayı itibarıyla bir 

önceki yılın aynı ayına göre tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki payı azalmıştır. 

 

Harcamalar Yöntemi İle Cari Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla: 

 
Harcama yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, 

zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılı 1. çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %7,4 büyüdü 

Kaynak: TÜİK Her ayın son günündeki alış kurları ile 

o yılın ortalama Dolar kuru belirlenmiştir.  

*1. çeyrek verisidir.  

**Zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100) 

 

Yatırım Enstrümanları Karşılaştırması:  

 
2018 yılı 2. Çeyreğinde; BIST-100 Endeksinde risk getiri beklentisi yüksek 

olduğundan aylar itibari ile getirideki değişkenlik yüksek olmakla birlikte, 

Kaynak:Reidin ve TÜİK *Reidin Türkiye Satılık Konut 

Fiyat Endeksi (81 il ortalaması) **REIDIN-GYODER 
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%17,83 oranında bir kayıp oluştuğu gözlemlenmektedir. Amerikan Doları, 

Euro ve Altında bu çeyrek dönemde önemli getiriler söz konusu olmuştur. 

Yatırımcılarına daha düzenli getiri sağlayan mevduat faizi ilgili dönem içinde 

enflasyonun altında (2018 ikinci 3 ay TÜFE %6.23) getiri sunmuştur. 

Yeni Konut Fiyat Endeksi, 34 proje geliştiricisinin 

sunduğu toplam 70 proje ve aylık ortalama 22.500 

konut stoku üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Doğrudan Yabancı Yatırım (milyon Dolar) 

 
Doğrudan yatırım girişi ve yabancılara gayrimenkul satış rakamlarında 

yaşanan düşüş yıl boyunca devam etmiştir. 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı  

*2018 Nisan verisidir. 

 

15+ Yaş İşsizlik Oranı* 

 
2017 aralık ayı itibari ile %10,40 olan işsizlik oranı, 2018 nisan ayı itibari 

ile %9,60 seviyesine düşmüştür 

Kaynak: TÜİK  

*İşsizlik verilerinde son 3 ay olan iş arama süresi 15 

Mayıs 2015 itibariyle son 4 hafta olarak revize edilmiştir. 

 

 
 Kaynak: TÜİK 

 
 

Ülke nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul’un nüfusu %1,5’luk artış ile 

15 milyonu geçmiştir. Büyük şehirlerdeki nüfus artışı konut sektörüne olan 

talebin artmaya devam edeceğini işaret etmektedir. 

Kaynak: TÜİK  
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Yaş Grubu ve Cinsiyete göre Nüfus, 2017 

 
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan aktif nüfusun, 2017 yılında 

toplam nüfus içindeki oranı %67,9 olarak gerçekleşmiştir. 65 ve daha 

yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8,5’tir. 

Kaynak: TÜİK  

*İşsizlik verilerinde son 3 ay olan iş arama süresi 15 

Mayıs 2015 itibariyle son 4 hafta olarak revize edilmiştir. 

 

Beklenti ve Güven Endeksleri: 

 
Beklenti Endeksi 2018 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre düşerek 102,7 

seviyesine gerilemiştir, Güven Endeksi ise 73,1 seviyelerine yükselmiştir. 

Kaynak: TCMB 
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Üretim Yöntemiyle İnşaatın Cari Fiyatlarla GSYH’dan Aldığı Pay (Yıllık bazda) 

 
Üretim Yöntemiyle İnşaat sektörünün cari fiyatlarla GSYH’den yıllık bazda aldığı 

pay 2018 1. çeyreğinde %7,9 olmuştur. 2018 1. Çeyrek sonu itibariyle inşaat 

sektörü büyüme oranı %25,2 iken, Gayrimenkul faaliyetlerinin büyüme oranı 

%11,0 olmuş, GSYH ise %21,9 büyümüştür. 

Kaynak: TÜİK *2013 yılı ve öncesi rakamlarda 

güncelleme yapılmıştır. 

 

GSYH İçindeki Pay (%)

 
 

Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Büyüme (%) 

 
 

İnşaat Sektörü - Milli Gelir Büyüme Rakamları Karşılaştırması (%) 
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6.2. ENFLASYON 

 

Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazanmış ve gücünü korumaya devam etmiştir. ABD ekonomisinde büyüme 

daha istikrarlı bir görünüm arz ederken, Euro Bölgesi, Japonya ve İngiltere’de ekonomik büyüme yılın ilk çeyreğinde 

yavaşlamış, bu ülkeler için yıl sonu tahminleri aşağı yönlü güncellenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise, değer 

kaybeden para birimleri, yükselen petrol fiyatları ve dış ticarette küresel ölçekte artan korumacılık söylemleri nedeniyle 

büyüme görünümü ülkeler arasında farklılaşmaktadır.  

 

Yükselen emtia fiyatları ve enerji fiyatlarına karşın, tüketici ve çekirdek enflasyon oranları küresel ölçekte ılımlı 

seyretmektedir. Olumlu büyüme performansı ve destekleyici maliye politikasına bağlı olarak Amerikan Merkez 

Bankası’nın (Fed) para politikasındaki normalleşme sürecini hızlandırma ihtimali bir önceki Enflasyon Raporu dönemine 

göre belirgin ölçüde yükselerek, ABD tahvil getirilerinin artmasına neden olmuştur. ABD dolarındaki yükseliş son 

dönemde küresel finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının 

bozulmasıyla birlikte, portföy akımlarında yılın ikinci çeyreğinde zayıflama gözlenirken,  döviz kurlarında da değer 

kaybı ve oynaklık artışı kaydedilmiştir. 

 

2018 yılının ikinci çeyreğinde küresel finansal piyasalarda artan oynaklıklar ve gelişmekte olan ülkelerin risk 

primlerindeki yükselişe ilave olarak, yurt içi belirsizlikler ve cari açık ile enflasyonda görülen yükselişin etkisiyle 

Türkiye’nin ülke risk primi ile döviz kurlarına dair göstergeler diğer gelişmekte olan ülkelerden olumsuz şekilde 

ayrışmıştır. Sıkılaşan finansal koşullara paralel olarak ikinci çeyrekte bankaların işletmelere uyguladığı kredi standartları 

da sıkılaşmış; yavaşlayan faaliyetin de etkisiyle işletmelerin kredi talebi azalmıştır. Böylelikle, kredilerin büyüme hızı 

ikinci çeyrekte de gerilemeye devam etmiştir. Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte hızlı bir artış kaydederek yüzde 15,4 

seviyesine ulaşmıştır. Enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yaygın olmakla birlikte, özellikle gıda, temel mal ve 

enerji kalemlerindeki artış dikkat çekmektedir. Çekirdek enflasyon göstergelerinin de belirgin şekilde kötüleştiği ve 

ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin oldukça güçlendiği gözlenmiştir. Toplam talep koşullarının enflasyon 

üzerindeki etkisi ikinci çeyrek itibarıyla kademeli olarak zayıflamaya başlamakla birlikte, maliyet yönlü baskılar ve 

bozulan fiyatlama davranışları enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. İktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde 

Nisan Enflasyon Raporu’nda öngörülenden bir miktar daha güçlü seyretmiş, büyümenin sürükleyicisi ağırlıklı olarak 

özel tüketim harcamaları olmuştur. İktisadi faaliyetin yurt içi talepteki yavaşlamaya bağlı olarak ikinci çeyrek itibarıyla 

dengelenme eğiliminde olduğu, diğer taraftan, turizmdeki güçlü toparlanmanın desteğiyle net ihracatın büyümeye 

desteğinin sürdüğü değerlendirilmektedir. 

 

Tüketici enflasyonu 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 5,2 puan artarak yüzde 15,4 ile 

Nisan Enflasyon Raporu öngörüsünün önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmiştir. Benzer bir görünüm işlenmemiş gıda ve 

alkol-tütün dışı tüketici enflasyonu tahmininde de gözlenmiştir. Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda 

fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir 

nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Türk lirasındaki değer kaybının yanı sıra, petrol ve emtia fiyatlarındaki artış da bu 

gelişmede etkili olmuştur. Talep koşullarının enflasyonu yükseltici etkisi bir miktar zayıflamakla birlikte yılın ikinci 

çeyreğinde de devam etmiştir. 

 

Yılın ikinci çeyreğinde, yıllık enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı temel mal grubundan gelmiştir. Döviz kurunun 

birikimli etkileri ve güçlü seyreden toplam talep koşulları bu görünümde etkili olmuştur. Ayrıca, gıda, hizmet ve enerji 

gruplarının katkısındaki artış da dikkat çekmiştir. Gıda grubunun yıllık enflasyonunda gözlenen tahminlerin ötesindeki 

sert yükseliş temelde döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım ürünlerindeki olumsuz arz koşulları nedeniyle yükselen 

işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanmıştır. Hizmet grubu yıllık enflasyonundaki artışta ise Türk lirasındaki zayıf 

seyrin yanı sıra geçmiş enflasyona endeksleme davranışı, gıda enflasyonundaki bozulma, turizm sektöründeki canlı 

görünüm ve reel birim iş gücü maliyetleri etkili olmuştur. Enerji enflasyonu, döviz kuru etkilerine ek olarak uluslararası 

petrol fiyatlarındaki artışın da etkisi ile hızlanırken akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil uygulaması daha olumsuz bir 

görünümü sınırlamıştır. Üretici enflasyonunun ikinci çeyrek sonunda yüzde 23,7’ye ulaşmasıyla, tüketici fiyatları 

üzerinde maliyet baskısı önemli ölçüde güçlenmiştir. Bu dönemde talep koşullarının enflasyon üzerindeki etkisinin 

önceki çeyreğe kıyasla azalmakla birlikte enflasyonu yükseltici etkide bulunmaya devam ettiği değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, turizm sektöründeki canlı görünümün devam etmesi, bu sektörle bağlantısı güçlü kalemlerde enflasyon 

baskılarını artırmaktadır. Bu dönemde, çekirdek enflasyon göstergelerinde ve enflasyon beklentilerinde de belirgin bir 

bozulma kaydedilmiştir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin ulaşmış olduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışının 

bozulmasına ve ekonomide talep ve maliyet yönlü baskıların ötesinde bir fiyat artırma eğiliminin güçlenmesine neden 

olmaktadır. Nitekim, yayılım endekslerine göre ekonomik birimlerin fiyat artırma eğilimi oldukça güçlenmiştir. Özetle, 
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eğilim ve fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler, enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir bozulmaya 

işaret etmektedir. 

 

Yıllık Enflasyon 

 
Geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana düşüş eğiliminde olan enflasyon oranı, 

Nisan ayı itibari geçtiği yükselişini haziran ayında da devam ettirmektedir. 

Kaynak: TÜİK *Bir önceki yılın aynı ayına göre 

değişim 

 

Döviz Kuru: 

 
TL’nin Dolar ve Avro karşısındaki değer kaybı devam etmektedir. Yılın 1. 

çeyreğini 3,96 ile kapatan dolar 2018 haziran ayında 4,57’ye, 1. çeyreği 4,88 

ile kapatan Avro ise 5,32’ye yükselmiştir. 

Kaynak: TCMB *Her ayın son günü döviz satış 

verileri esas alınmıştır. 

 

6.3. FAİZ ORANLARI VE KREDİLER 

TCMB, Nisan ayı PPK toplantısındaki 75 baz puanlık sıkılaştırmadan sonra iki faiz artırımı ile ilave 425 baz puanlık 

parasal sıkılaşma gerçekleştirmiştir. 23 Mayıs 2018 tarihindeki ara toplantıda, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat 

oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığını 

vurgulayarak Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmıştır. Haziran ayı PPK 

toplantısında enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk 

oluşturmaya devam ettiği vurgusuyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verilerek politika faizi yüzde 

16,50’den yüzde 17,75’e yükseltmiştir. 
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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. 

 

Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi değeri: 

Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018 yılı 2. çeyrekte, geçen çeyrek döneme göre %4 artışla 99.0 

(Kısmen Stabil) olarak ölçülmüştür.  

Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi:  

2018 yılı 2. çeyrekte, geçen çeyrek döneme göre %4 artışla 99.0 olarak ölçülmüştür. Bu değer, önümüzdeki üç aylık 

dönem süresince sektöre duyulan güvenin Kısmen Stabil olduğunu göstermektedir. 

Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi:  

2018 yılı 2. çeyrekte, geçen çeyrek döneme göre %11 artışla 94.0 (Kısmen Kötümser) olarak ölçülmüştür. Buna göre, 

gayrimenkul fiyatlarında geçmiş üç aylık döneme göre, önümüzdeki üç aylık dönemde fiyat artış beklentisi artmıştır. 

Konut Kredisi ve Faiz Oranları: KONUT KREDİSİ VE FAİZ ORANLARI 

2018 yılı Mayıs ayında kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen faiz kampanyası etkisi ile konut kredisi hacmi 2017 

yıl sonuna göre 4,4 milyar TL artarak 196 milyar TL’ye ulaştı. Kamu bankalarının öncülüğünde gerçekleşen faiz 

kampanyası sonucunda 2017 Mart ayından 2018 Mayıs ayına kadar devam eden konut kredisi sektör ortalama faiz 

oranlarındaki yükseliş trendi sona erdi. 2018 Mayıs ayında konut kredilerinde aylık ortalama faiz oranı Nisan ayına göre 

14 baz puan azalarak %1,03 seviyesinde gerçekleşti. Aynı şekilde yıllık bileşik faiz olarak baktığımızda Nisan 2018 de % 

14,96 olan yıllık ortalama konut kredisi bileşik faizi, Mayıs 2018 sonunda %13,02 seviyesine gerilemiştir.  

Bununla birlikte kamu bankalarını rekabetçi fiyatlama politikaları Mayıs 2018’de de devam etmiştir. Kamu Bankalarının 

toplam konut kredileri içerisinde payı 2017 sonunda %43,53 olarak gerçekleşmişken Mayıs 2018 itibarıyla %45,6 

seviyesine ulaşmıştır. Aynı süreçte Özel Sektör Bankalarının Mortgage faiz oranları üzerinde, artan kaynak maliyetinin 

yarattığı baskı devam etmektedir.  

Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı bir önceki yılın Mayıs ayına göre yaklaşık 1,4 puan gerileyerek 

%39,9’dan, Mayıs 2018’de %38,5 seviyesine gelmiştir. Takipteki konut kredilerinin toplam konut kredilerine oranı ise 

2018 Mayıs ayı itibarıyla %0,41 olarak gerçekleşmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre 7 baz puan azalmıştır. 

Takipteki konut kredilerinin toplam konut kredilerine oranındaki azalış trendi 2016 yılı 3.çeyreğinden bugüne devam 

etmektedir. 

Ülkemizde mevcut duruma baktığımızda, konut fiyatlarının yüksek olması ailelerin konut satın alımında belli bir oranda 

banka kredisi kullandığı gerçeğini göstermektedir. REIDIN Konut Satın Alım Gücü Endeks verileri incelendiğinde konut 

fiyatlarının kişilerin gelirleriyle karşılaştırıldıklarında çok yüksek olduğu, konut kredilerinin düşük maliyetli ve uzun 

vadeli olarak verilebilmesi durumunda kişilerin bunları geriye ödeyebilmelerinin mümkün olduğu gerçeğini 

gözlemliyoruz. Aslında Türkiye Bankalar Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın istatistikleri 

incelendiğinde toplamda 2,2 milyon kişiye ulaşan ve 185 milyar TL’yi aşan ölçekte konut kredisi kullanıldığını söylemek 

de mümkün. Öte yandan, faiz oranları ile konut kredilerinin gelişimini irdelediğimizde ise iki değişken arasında yüksek 

korelasyonun varlığı herkesçe kabul edilen bir gerçek. Konut kredisi faiz oranları Ocak-Eylül döneminde ortalama aylık 

%0,98’idi; ancak özellikle son 3 ayda %1,5’i aşan oranlar gözlemlemekteyiz. Artan kredi maliyetlerinin göreli olarak 

talebi azaltacağı da söylenebilir. 
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civarındadır. 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. 2023 yılında kent nüfusun 71 milyon olacağı tahmin 

edilmektedir. Göç kaynaklı kentleşme nedeniyle 2025 yılına kadar göç alan şehirlerde devam edeceği 

düşünülmektedir. 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. 

 

2018 yılı ikinci çeyreğinde konut satışları bir önceki çeyreğe göre %12,6’lık bir artış göstererek 342.155 adet 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayı ortasında başlayan teşvik ve kampanyalar ile alım satım harçlarında yapılan 

aşağı yönlü revizyon, konut ve işyerinde KDV indirimi konut satışlarının dönemsel olarak hareketlilik kazanmasını 

sağlamıştır. Konut piyasasına pozitif ivme kazandırmak için atılan bu adımların Haziran ayı konut satış verilerinde etkisi 

görülse de ilk yarıyıl konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %1,27’lik bir düşüş göstererek 646.032 

adet seviyesinde kapanmıştır.  

 

İkinci çeyrekte, ipotekli konut satışlarında adet olarak ilk çeyreğe göre %26’lık bir artış söz konusu olmuştur. Konut 

kredisi faiz oranlarında yapılan indirimin de etkisi ile, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ilk çeyrekte %29,4 

iken II. çeyrekte %32,9 seviyesine çıkmıştır. Her ne kadar II. çeyrekle birlikte ipotekli satışlarda artış trendi söz konusu 

olsa da kümülatif olarak 2018 ilk yarıyılı değerlendirildiğinde, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı %31,2 

olarak gerçekleşmiş oldu. 2017 yılı ilk yarıyıl itibarıyla bu oran yaklaşık %37,5 seviyesinde idi.  

 

İlk kez satılan konutlarda ise, ilk çeyreğe kıyasla %15’lik bir artış görülürken, ikinci el satışlarda yaşanan artış yaklaşık 

%10 seviyesinde gerçekleşmiştir. İlk yarıyıl olarak değerlendirildiğinde ise, 2017 ilk yarıyılına göre ilk el satışlarda adet 

bazında %0,9 seviyesinde artış, ikinci el satışlarda adet bazında %3,1 oranında azalma söz konusu olmuştur. Bu 

noktada ikinci el satış rakamları noktasında yıl sonlarını içeren son çeyrekleri dikkate almadığımızda (baz etkisinden 

ötürü) son 3 yıldır çeyrek dönemlerde ikinci el satış adetlerinin toplam satışlardaki oranının %53 - %55 bandında çok 

temel bir orana oturmuş olduğu söylenebilir.  

 

TCMB verilerine göre, konut fiyat endeksi artışında özellikle 2017 yılı II. çeyreği ile birlikte fark edilir şekilde görülen 

ivme kaybı 2018 yılı ilk çeyreğinde de devam etmişti. İkinci çeyrekte kısıtlı da olsa konut fiyat endeksinin artış 

trendinde olduğu görülmüştür. Mart ayı itibarıyla %9,44 olan konut fiyat endeksi yıllık artışı Mayıs ayı itibarıyla 

nominalde %10,59 seviyesine çıkmıştır. Reel konut fiyatları geçen yıla kıyasla %1,4 oranında azalış göstermiştir. 
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6.4. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 

Gayrimenkul Sektöründeki Gelişmeler; 

 Türkiye İnşaat Sektörü: 

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 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. 

 

Ülkemizdeki büyüme ve diğer makro ekonomik değişkenlerin dışında özellikle son bir yıllık süreçte dünya 

ekonomisinde meydana gelen risk artışı da dikkat çekmektedir. Uluslararası ticarette yaşanan korumacılık eğilimi ve 

büyük merkez bankalarının faizleri artırması yatırım nedeniyle para hareketlerine önemli ölçüde kısıt getirmiştir. 

Sürecin dünya ekonomisindeki varlık fiyatlarına baskı oluşturacağı öngörülebilir. Diğer yandan ticaret savaşları 

nedeniyle artan korumacılığın küresel büyüme üzerinde negatif bir etki yaratması da beklenmelidir.  

 

Küresel sistemik risklerdeki artış ve yaşanan diğer belirsizliklerin her ülke ekonomisinde olduğu gibi, belli bir miktarda 

da olsa ülkemizi etkilemesi söz konusu olabilir.  

 

Ülkemize dönecek olursak enflasyon ve faiz oranlarında meydana gelen gelişmeler ile döviz fiyatlarındaki artışın 

yarattığı maliyet unsuru sektörü etkilemeye devam etmektedir. TÜİK verilerine göre; bina inşaatı maliyet endeksi, 

Nisan 2018’ e göre %2,60, Mayıs 2017 dönemi ile Mayıs 2018 arasına göre %21,84 artmıştır. Yine aynı bir yıllık dönem 

göz önüne alındığında malzeme endeksi %24,98, işçilik endeksi %15,46 yükselmiştir. 

 

Yılın ikinci yarısında sektörü ilgilendiren diğer önemli bir gelişmede ‘imar barışı’ yasasının çıkarılarak ülkemizdeki imara 

aykırı yapılara yönelik yapılan düzenlemedir. Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir. 

Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 

1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır.  

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar 

İmar Barışı kapsamındadır. Başvuralar Haziran 2018 de başlamış olup, 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.  

 

İmar barışı sürecinin özellikle; konut veya iş yerlerinin ekonomik olarak bir değer ifade etmesi ile fabrika ve her türlü 

taşınmazın daha sağlıklı olarak ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilmesine de olanak sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

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.  

 Konut Sektörü: ONUT 

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 
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 Ofis Sektörü:  

Yatırım harcamaları ve net ihracat katkıları ile birlikte, Türkiye ekonomisi 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın 

aynı dönemine kıyasla %5,1 oranında büyümüştür. Reel sektör güven endeksinde kaydedilen artış da (Ağustos ayında 

110,7 puan, Eylül ayında 111,6 puan) iş dünyasındaki iyimser havayı yansıtmaktadır. Bu iyimser tablo ofis 

piyasasındaki kiralama işlemleri ve yatırımlarının lehine olsa da, kurdaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon (TÜFE Eylül 

2017’de %11,2) ve işsizlik oranları (Haziran 2017’de %10,2) birincil kira seviyelerini ve pazardaki talebi negatif yönde 

etkilemeye devam etmektedir. 2017 üçüncü çeyrekte bir önceki döneme kıyasla %12 artışla toplam 92.603 m² yeni 

ofis alanı tamamlanarak pazara girmiş ve toplam arz 5,5 milyon m²’ye yükselmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde 84.903 m² 

toplam kiralama işlemi gerçekleştirilmiş olup, 2017 Ocak-Eylül dönemi için toplam işlem 226.599 m²‘ye yükselmiştir. 

Metrekare bazında anlaşmaların %82’si Anadolu Yakası’nda, %12’si MİA Bölgesi’nde ve %6’sı MİA dışında kalan Avrupa 

Yakası’nda gerçekleşmiştir. Anadolu Yakası’nda gerçekleşen işlemler bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık %162 gibi 

dramatik bir oranda artış göstermiştir. Ofis boşluk oranı 2017 3. çeyrekte %22,5 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu 

boşluk oranı özellikle bu dönem Cendere Bölgesi’nde tamamlanarak piyasaya giren projelerden kaynaklanmaktadır. 

Yatırımlar hızlanmaya devam etmektedir. Ofis birimleri bazında, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların dahil 

olduğu daha küçük yatırım işlemleri de kaydedilmiştir. Kurdaki dalgalanmalar ve yüksek işsizlik oranı nedeniyle 

kiraların düşmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bazı hükümet tedbir sürelerinin dolması ve kredi garanti fonunun 

zayıflaması nedeniyle son çeyrekte ekonomik aktivitelerin yavaşlama ihtimali olsa da, kira seviyeleri üzerindeki baskı 

devam edeceğinden talebin canlı kalacağı tahmin edilmektedir. 

 

 AVM:  

Türkiye genelinde 2017 yıl sonu itibariyle 429 olan toplam AVM sayısı 2018 2. çeyrek itibarı ile 442’ye ulaşmıştır. 2018 

yıl sonuna kadar yeni açılacak alışveriş merkezleriyle bu sayının 493’e ulaşması toplam kiralanabilir alanında 

15.000.000 m² ’yi geçmesi beklenmektedir. Ancak bir önceki yılı referans alarak söylenebilir ki beklenen kiralanabilir 

alan, açılışların ertelenmesi, inşaat sürecindeki aksaklıklar ya da fonksiyonunu kaybetme gibi çeşitli nedenlerle 

gerçekleşememektedir. Şöyle örneklendirmek gerekirse, 2017 yılında 57 AVM’nin açılacağı deklare edilmiş ancak 39 

adedi açılabilmiştir. 2018 2. çeyrek sonu itibarıyla 63 ilimizde AVM bulunmakta olup 18 ilimiz henüz daha AVM ile 

tanışmamıştır. Ancak önümüzdeki iki yıllık süreçte AVM ile tanışmayan illerimizin sayısının 16’ya düşmesi 

beklenmektedir. En fazla Alışveriş Merkezine sahip iller sırasıyla; İstanbul (141 adet), Ankara (36 adet), İzmir (28 adet) 

şeklindedir. Toplam kiralanabilir alan stoku 13 milyon 106 bin 257 m² ’dir. Kiralanabilir alan açısında incelendiğinde, 

İstanbul toplam stokun yaklaşık %39’unu oluşturmaktadır. Türkiye genelinde, ortalama 1000 kişi başına düşen 

kiralanabilir alan ise 162 m² ’dir. 
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 Turizm Ve Otelcilik: 

2018 yılının ilk 3 ayında Türkiye’ye gelen 4.9 milyon yabancı turistin yapmış olduğu harcamalar kişi başı ortalama 682 

Dolar olarak belirtilmektedir. 2017 yılının ilk 3 ayı sonunda rakamın 637 Dolar olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, 2018’de kişi başı harcamalarda artışlar yaşandığı görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 

elde edilen 2017 yıl sonu verilerine göre 2017 yılı içerisinde, Türkiye’ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık 

olarak 32,4 milyon olurken, 2018 yılı ilk yarısında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 15,9 milyon olmuştur. 2017 yılı 

içerisinde, Türkiye’ye gelen 32,4 milyon yabancı turistin %33,4’ü İstanbul’a, %30,0’u Antalya’ya, %6,4’ü Muğla’ya 
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gelmiştir. Bu üç ili takiben %1,7 ve %2,4’lük paylar ile Ankara ve İzmir izlemiştir. Gelen turist sayıları 2016 ile 

karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %28’’lik bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bunun sebebi Antalya’nın en büyük 

pazarlarından biri olan Rusya ile 2016 yılında bozulan turizm ilişkilernin 2017 yılında toparlanmış olması, terör 

eylemlerindeki azalma olarak gösterilebilir. Genel bir değerlendirme yapıldığında 2017 yılında gelen turist sayısının 

2016’ya kıyasla arttığı ve 2018 yılına da bu pozitif ivme ile giriş yapıldığı, sonuç olarak da Türkiye’nin turizm 

sektöründe toparlanmakta olduğu yorumu yapılabilir. İşletme Belgeli ve Yatırım Belgeli tesis sayıları incelendiğinde 

Türkiye genelinde toplam 457 bin oda kapasitesi ile 3.847 işletme belgeli, 107 bin oda kapasitesi ile 987 yatırım 

belgeli konaklama tesisi olduğu görülmektedir. İşletme belgeli tesislerin şehir kırılımlarına bakıldığında ilk sırayı 786 

tesis ve 207 bin oda kapasitesi ile Antalya çekmekte, onu takiben 565 tesis ve 56 bin oda kapasitesi ile İstanbul 

gelmektedir. Muğla ise 399 işletme belgeli tesise sahip olup, oda arzı 52 bin’dir. Yatırım belgeli tesisler göz önünde 

bulundurulduğunda yakın gelecekte mevcut otel arzına dahil olacak 987 tesis içinde en büyük payı 169 tesis ve 15 bin 

oda kapasitesi ile İstanbul almakta, onu takiben 105 tesis ve 23 bin oda kapasitesi ile Antalya, 97 tesis ve 11 bin oda 

kapasitesi ile Muğla gelmektedir. Türkiye genelinde 2017 yılında işletme belgeli tesislerin yatak doluluk oranları %51 

olarak belirlenmiştir. Yatak doluluğu en yüksek olan şehir % 61,64 ile Antalya, onu takiben  %52,34 ve %51,12 ile 

Muğla ve İstanbul olmuştur, İzmir ve Ankara’nın yatak doluluk oranları sırasıyla yaklaşık %45 ve %38 olmuştur. 2016’da 

Türkiye ve İstanbul’daki otellerin doluluk oranları ve fiyatları turizm genelindeki yavaşlama sebebiyle ciddi bir düşüş 

yaşamıştır. 2017’de kurun değer kaybetmesinin de etkisiyle düşen fiyatlarda yükselme olmamasına rağmen doluluk 

oranlarında yükseliş görülmektedir. Bu durum gündem, terör olayları, dış ilişkiler gibi faktörlerden negatif etkilenen 

turizmin 2017 yılında toparlanmaya başladığına dair bir işaret oluşturmaktadır. 2018 yılı ilk iki çeyrek doluluk oranları 

Türkiye geneli için %63,1’i geçerek 2017 yılındaki yükselişini devam ettirirken; İstanbul için doluluk oranı %67,1 

olmuştur. Aynı dönem için Türkiye genelinde ortalama gerçekleşen oda fiyatı 65,21 Euro iken İstanbul’da 77,74 Euro 

olmuştur. 
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7. GAYRİMENKULÜN ÇEVRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

7.1. KONUMU, ÖZELLİKLERİ, ÇEVRESİ  

 

 

SAMSUN İLİ: 

İdari Yapı: Karadeniz Bölgesi’nin orta kesiminde yer 

alan Samsun, doğuda Ordu, güneydoğuda Tokat, 

güneyde Amasya, güneybatıda Çorum, batıda Sinop 

illeri, kuzeyde ise Karadeniz ile çevrilidir. Yüzölçümü 

9.475,-km² olan Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en 

gelişmiş şehirlerindendir. Bölgenin en büyük ulaşım, 

eğitim, sağlık ve ticaret ağına sahiptir. Samsun’da 

iklim, kıyı ve iç kesimlerde değişiklik gösterir. Kıyı 

şeridi Karadeniz’in etkisinde olmasına karşın, iç 

kesimler Akdağ ve Canik Dağları etkisi altındadır. 

Yağış Karadeniz’e nazaran daha azdır. Kuzey 

rüzgarlarına açık olduğundan sıcaklık daha düşüktür. 

Kıyı kesiminde kışlar ılık, ilkbahar sisli ve serin, yaz 

mevsimi ise genellikle kuraktır. İlin iç kısımları sahile 

oranla daha serindir. Doğal bitki örtüsü açısından 

zengin olan Samsun’da, iç kesimlerde, ovalarda ve 

dağların az eğimli yamaçlarında orman örtüsü azalmıştır. İlin ekonomisi tarım, hayvancılık, balıkçılık, turizm, tarıma 

dayalı sanayii ve ticarete dayalıdır.  

6360 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 30 Mart 2014 tarihli yerel seçimlerden sonra belediye sayısı 17 (1 

büyükşehir ve 17 ilçe belediyesi – 19 Mayıs Alaçam Asarcık Atakum Ayvacık Bafra Canik Çarşamba Havza İlkadım Kavak 

Ladik Salıpazarı Tekkeköy Terme Vezirköprü Yakakent) ve toplam mahalle sayısı ise 1249 olmuştur. 

 

Ekonomik Yapı: Yerleşim yerlerine göre kırsal ve kentsel kesimde katma değer ile kişi başına gelir ve harcama 

düzeylerinin bilinmesi, konut ve diğer taşınmaz türleri talebinin tahmininde temel etken olarak ele alınmaktadır. İl 

düzeyinde kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla verilerine ulaşılamaması nedeniyle TR83 Bölgesi düzeyinde kişi başına 

gayri safi katma değer verilerinin incelenmesi zorunludur. Düzey2 bazında açıklanan Gayri Safi Katma Değer verisi son 

olarak 2011 yılında açıklanmıştır. 2007-2011 yılları arasında açıklanan rakamlar arasında TR83 Bölgesinde veya Türkiye 

ortalamasında büyük bir iniş-çıkış görülmemektedir. 2007-2011 yılları arasında TR83 Bölgesi Kişi GSKD tutarı %17 

civarında artmıştır. TR83 Bölgesi kişi başı GSKD rakamları, Türkiye ortalamasının biraz altındadır (%70’i civarı). TR83 

Bölgesi’ndeki kişi başı GSKD değeri 6.762 dolardır. TR83 bölgesinde konut satış rakamları 2008 ve 2013 yılları arasında 

artış göstermiştir. Samsun ili bölgenin en yüksek konut satış oranlarının gerçekleştiği il konumundadır. Samsun ilinin 

“Cazibe Merkezi” konumunda olması ve göç alması konut satış sayısına yıllar içerisindeki istatistiklere yansımaktadır. 
TR83 Bölgesinin en büyük kentsel nüfusunu barındıran Samsun, metropol kent özelliği taşımakta, bölgesel ve bölge 
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 Lojistik: 

Siyasi belirsizlik ve ekonomik dalgalanmanın yaşandığı 2018’in ilk yarısında sanayi ve lojistik tesisi kiralama 

taleplerinde kayda değer bir azalma gözlenmiştir. Türkiye’nin birincil lojistik pazarları olan İstanbulKocaeli bölgesindeki 

kiralama işlem hacmi 2. çeyrek sonu itibariyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %66,2 azalmıştır. Mevcut veriler 

itibariyle, yaklaşık 10 milyon m² depo stokunda %13,2 oranında bir boşluk bulunmaktadır ve 2Ç 2017’ye kıyasla boşluk 

oranında %1,1 artış gözlenmiştir. İnşaat halindeki projelerin hacmi 2017 yıl ortası ve 2017 yılsonuna kıyasla bir miktar 

artmakla beraber yaklaşık 2,2 milyon m² planlanan depo projesi bulunmaktadır. 2017’nin son döneminde gözlenen TL 

bazlı kiralama işlemleri, 2018 yılının ilk yarısında yaygınlaşarak piyasanın işleyişinde yer bulmuştur. Bu bağlamda, kira 

seviyesi TL bazında durağan seyretse de Amerikan Doları’nın artışı nedeniyle bu para birimi bazında kayda değer bir 

oranda gerilemiştir. Geçtiğimiz yıllarda üzerinde önemle durulan konsolidasyon sürecini ise çok sayıdaki şirket 

tamamlamıştır. Konsolidasyon trendi şu an için durağan seviyededir. Yılın ikinci yarısında da bu yönde devam etmesi 

öngörülmektedir. 
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Havza, Lâdik, Kavak, Asarcık ve Salıpazarı) yüksekliği 2.000 metreyi bulan Akdağ ve 1.500 metreyi bulan Canik 

dağlarının etkisi altında kalır. Buradaki dağların etkisinden dolayı kışlar soğuk, yağmur ve kar yağışlı, yazlar ise serin 

geçer. 

 

Ulaşım: Samsun'da  ulaşım kara, hava, deniz ve demiryolu gibi farklı şekillerde yapılmaktadır. Şehir içi, şehirlerarası ve 

uluslararası taşımacılığın yapıldığı merkezlere sahiptir.  

 

Havayolu: Samsun Çarşamba Havaalanı şehir merkezine 25 km mesafede iç ve dış hatlara hizmet veren bir 

havaalanıdır. 3.940.000 metrekare arazi üzerinde kurulmuştur. İç hatlarda Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir’e, dış 

hatlarda ise Almanya, Rusya ve Avusturya’ya seferler düzenlenmektedir. Samsun Çarşamba Havaalanı 22.06.2000 tarih 

ve 2000/918 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile hava hudut kapısı ilan edilmiştir. 

 

Denizyolu: Özel sektöre ait 3 adet liman bulunmaktadır. 1- SAMSUNPORT İlkadım İlçesi şehir merkezindedir. Düzenli 

yolcu gemisi seferleri yapılmamaktadır. Karayolu ve raylı sistemle ulaşılmaktadır. Karadeniz’de demiryolu bağlantısı 

olan tek limandır. Samsun, demiryolu ve karayolu bağlantısı ile Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Sivas, Erzincan, Yozgat, 

Tokat, Kastamonu, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Konya, Malatya illerini artalanı içine almaktadır. 2- TOROS GÜBRE 

LİMANI Tekkeköy ilçesinde şehir merkezine 16 km mesafededir. Karayoluyla ulaşılmaktadır. Düzenli yolcu gemisi 

seferleri yapılmamaktadır. -2 adet gemi yanaşma rıhtımına sahip 1 adet parmak iskeleden oluşmaktadır. -204 metre 

boyunda biri 50.000 DWT’ luk diğeri 30.000 DWT’luk iki adet kuru yük gemilerinin yanaşabildiği rıhtımlara sahiptir. 3- 

YEŞİLYURT LİMANI Tekkeköy ilçesinde şehir merkezine 16 km mesafededir. Karayoluyla ulaşılmaktadır. Düzenli yolcu 

gemisi seferleri yapılmamaktadır. -Yıllık 6 milyon ton yükleme ve boşaltma kapasitesine sahiptir. -650 mt yanaşma 

rıhtım kapasitesine sahiptir. -16 adet olmak üzere toplamda 16.800 m² kapalı depoya sahiptir. 

 

Karayolu: Samsun, ülkemizin kara-deniz-hava ve demiryolu buluşmasına sahip sayılı kentlerindendir. Taşımacılık 

açısından Traceca, Viking Treni Projesi, Kavkaz Tren Fery Projesi gibi uluslararası projeler kapsamındadır. Özellikle Orta 

ve Doğu Karadeniz bölgelerine geçiş ve buralardan diğer bölgelere geçiş için bir kavşak noktasıdır. E80 Karayoluyla 

İstanbul’a 740, E90 Karayoluyla ise Ankara’ya 403 km mesafededir. 

 

Eğitim: 2017 yılı itibarıyla 6 üzeri yaş grubunda 1.151.957 kişinin okuryazar olduğu Samsun Türkiye'nin en fazla 

okuryazar sayısına sahip 11. ilidir. İlköğretimde okullaşma oranı %99,92, ortaöğretimde okullaşma oranı ise %88,11 

olup okul öncesi eğitimde okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. yerleşkesinden bir görünüm. 1650'ye 

kadar Samsun'da yalnızca temel eğitim veren sıbyan mektepleri bulunmaktaydı.[591] Bu tarihte ilk defa şehirde 

medrese açılarak üst düzey eğitim verilmeye başlanmıştır.[591] Tanzimat ile birlikte de ortaokul ve lise düzeyinde Batılı 

tarzda eğitim veren okullar açılmaya başlanmış, ilk kız okulu da 1898 yılında öğrencilerini almaya 

başlamıştır.[592][593] Aynı dönem birçok misyoner okulu da faaliyete geçmiş[593], cumhuriyet döneminde Tevhîd-i 

Tedrîsât Kanunu ile eğitimde birlik ve standart sağlanmasının ardından ülke genelindeki misyoner ve azınlık okullarıyla 

birlikte Samsun'daki bu kurumlar da kapatılmıştır.[594] Kanunla birlikte karma eğitime geçilerek meslek ve öğretmen 

okulları açılmış, Samsun'daki tüm okullar bu kanuna uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 2017 yılı itibarıyla 6 üzeri 

yaş grubunda 1.151.957 kişinin okuryazar olduğu Samsun Türkiye'nin en fazla okuryazar sayısına sahip 11. ilidir. 

İlköğretimde okullaşma oranı %99,92, ortaöğretimde okullaşma oranı ise %88,11 olup okul öncesi eğitimde okullaşma 

oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.[595][596] İl genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu, ilköğretim ve 

ortaöğretim seviyesinde 927 eğitim kurumu bulunmakta olup[597] bu okullarda toplam 265.378 öğrenci 

bulunmaktadır.[598] Samsun'daki öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi puan ortalaması 304, 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan ortalaması ise 201'dir.[271] Yükseköğretim seviyesinde ilde bulunan tek kurum 

1975'te kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi olup 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 

konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi ile eğitim vermektedir. 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmî Gazete'de 

yayınlanan karar ile birlikte kurulan Samsun Üniversitesi ilde faaliyet gösterecek ikinci üniversite olacaktır. 

 

Sağlık: Samsun, sağlık sektörünün kamu ve özel yatırımlarla zenginleştiği, tıbbi alet üretiminde ülke genelinde merkez 

konumuna gelmiş ve ilaç üretiminde önemli potansiyeli olan bir ildir. Orta Anadolu-Karadeniz Bölgesinde sağlık 

hizmetleri yönünden merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetinde markalaşmayı hedeflediği 20 

şehirden biridir. Samsun’un bir diğer avantajı ise, kolay ulaşılabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde, kaliteli ve hızlı 

sağlık hizmeti verebilecek potansiyele sahip bir çekim merkezi olmasıdır. Şehrimiz, teknolojinin bütün imkanlarını 

kullanabilecek ve bilgi birikimini hizmet talep edenlere uluslararası kalitede aktarabilecek güçlü bir sağlık sektörüne 

sahip olan, bölgenin en büyük kentidir. 
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Kentte özellikle hava kirliliği sağlık için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Özel araçların artması ve kamu ulaşımının 

yavaş ve yetersiz olması bu sorunu artırmaktadır. Bu sorunla ilgili olarak Ocak 2006'da yalnızca kurşunsuz benzin 

kullanımı planlanıyordu. 

2016 itibarıyla 18 devlet, dokuz özel, bir üniversite hastanesinin yanı sıra 35 acil yardım istasyonunun yer aldığı  

Samsun'daki hastanelerin toplam yatak kapasitesi 4.416 olup 10 bin kişiye 34,1 yatak düşmektedir ve yatak dolum 

oranı %80,1'dir.Ayrıca sekiz toplum sağlığı merkezi ve 140 aile sağlığı merkezi bulunmaktadır. 

 

Nüfus: Samsun ilinin nüfus verileri aşağıdaki tablolarda gösterildiği sayılardadır. 

 

Depremsellik: Samsun İlinin yer aldığı Orta Karadeniz'de 

güncel tektonik dönem Geç Miyosen'de Avrasya levhası ile 

Anadolu levhası arasındaki transform nitelikli Kuzey Anadolu 

Fayı(KAF)'nın ortaya çıkışı ile başlar. Güncel GPS verilerine 

göre KAF'nın güneyindeki Anadolu bloğu kuzeyde yer alan 

Karadeniz bloğuna göre yılda ortalama 25mm.lik bir hızla 

batıya doğru kaçmaktadır. Bu yüksek hız değeri nedeniyle KAf 

üzerinde tarihsel dönemlerden günümüze pek çok deprem 

meydana gelmiştir. Bu deprem serisi içinde yer lan 1943 Ladik 

depremi başta Samsun İlinin Ladik, Havza ve Vezirköprü 

ilçeleri olmak üzere geniş alanda hissedilmiş ve çok sayıda can 

kaybı ve maddi hasara neden olmuştur.  

Tekkeköy  İlçesi: 

Genel Bilgiler: 

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Samsun-Ordu karayolunun 

13.km'sinden 1 km güneyinde yer alan Samsun şehrinin en 

doğusundaki ilçesidir. 1987 tarihinde ilçe statüsü kazanmıştır. 

1965-1970 arası dönemde Karadeniz Bakır İşletmelerinin Samsun 

fabrikası, azot fabrikası ve yem fabrikası kurularak 1970'li yılların 

başlarında faaliyete geçmiş ve mamullerini ülke çapında pazarlayan 

fabrikalar Samsun'da görülmeye başlanmıştır. Ayrıca iki adet 

Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.  

Tekkeköy Tarihi ve Coğrafi Yapısı: Tekkeköy, Samsun Büyükşehir 

Belediyesi'ne bağlı, Samsun-Ordu karayolunun 13. km'sinden 1 km güneyinde yer alan Samsun şehrinin en 

doğusundaki merkez ilçesidir. İlçede yerleşim insanlık tarihi kadar eskidir. Bugünkü Tekkeköy tarihi süreç için içerisinde 

mağara yerleşimleri sahasından kuzeye doğru yayılmış şirin bir Karadeniz ilçesidir. Bölgedeki mağaraların birinde 

yapılan kazılar neticesinde üstte Hitit, altta Bakır Çağı dönemlerine ait kültür kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Köy 

mezarlarında ölülerin yanında Tunç ve Bakırdan yapılmış eşyalar ile taştan yapılmış ok uçlarının bulunması ise ilçenin o 

tarihte ileri bir tekniğe sahip olduğunu göstermektedir. Önceleri denizin mağaralar bölgesine kadar daha sonra 

denizin, alüvyonlarla dolması nedeniyle ilçenin kıyıdan 4 km uzakta kaldığı tahmin edilmektedir. İlçe MÖ 3. yüzyıl 

ortalarında Pontus Devleti sınırları içerisinde girmiş, daha sonra ise sırasıyla Bizans ve Anadolu Selçuklu Devletinin eline 

mailto:varlik@varliktdd.com


 
Eğitim Mahallesi 
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 
Nahit Bey Sk. No:1/1 
Kadıköy / İstanbul 
Tel: +90 216 336 36 85 
Faks: +90 216 336 36 87 
varlik@varliktdd.com  

 

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / Rapor No: 2018OZELP00004 24 

 

üstü ölçekte hizmet sunmaktadır. Bölgesel bir merkez olan kent, limanı, havaalanı, demiryolu ve karayolu bağlantıları 

ile bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Samsun, imalat sanayinde önemli gelişmeler kaydetmiş, ticari 

faaliyeti en yoğun il haline gelmiştir. 

Dinamik, yatırım ve nitelikli işgücünü kendine çeken, rekabetçi bir şehir olma yolunda ilerleyen Samsun, küresel değer 

zincirleriyle entegrasyonu ve bu zincirlerde daha üst aşamalara çıkmayı hedeflemektedir. 

 

Turizm: Samsun'un turizm anlamında önemli faaliyet alanları, şehir merkezinde bulunan sahil şeridi, Havza ilçesindeki  

termal turizm alanları, Ladik İlçesindeki kış turizmi olarak ifade edilebilir.  binlerce tarihî eser arasında, kent duvarları, 

saraylar, kasırlar, camiler, kiliseler, sinagoglar, çeşmeler ve konaklar bulunur.  

Turizmin yalnızca "sahil ve güneş" anlayışından ibaret olması iki ay yaz mevsimi geçiren Samsun'da turizmin yeterli 

seviyede gelişememesine neden olmuştur. 1990'lı yıllarda değişen turizm anlayışıyla birlikte turizm ekonomik bir 

kaynak olarak görülmeye başlanmış ve turizm ürünleri çeşitlilik göstermeye başlamıştır. 1992 yılında Samsun adına 

Erkan Uçkun tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Samsun İli Turizm Envanteri ve 

Turizmi Geliştirme Plânı'nın, Samsun turizminin bu yönde gelişmesine öncü olması beklenirken kurum ve kuruluşların 

ilgisizliği nedeniyle çok kısıtlı bir etki göstermiştir. 2000'li yıllarla birlikte ajanslar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi 

tarafından desteklenen projelerle Samsun turizm konusunda bir ivme yakalamıştır. 2011 yılında hazırlanan turizm 

stratejisi master planındaki yedi tematik turizm gelişim koridoru arasında yer alan Samsun'da önümüzdeki yıllarda 

yayla ve doğa turizminin gelişimine öncelik verilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde Samsun için turizm ile ilişkili 

birçok plân yapılmış olmasına rağmen yapılan çalışmaların yetersiz kalması ve yerel turizm aktörlerinin ilgisizliği 

nedeniyle turizmin Samsun'da başlıca bir ekonomi kolu olamayacağı ancak doğru adımların atılması halinde bu algının 

değişeceği ve turizmin Samsun'da önde gelen ekonomik plânlar arasında yer alabileceği öngörülmektedir. Günümüzde 

43 turizm tesisinin bulunduğu Samsun'da son yıllarda yurt dışından gelen turistlerin artırılmasına yönelik adımlar 

atılmakta olup özellikle Rus turistlerin çekilmesine yönelik kampanyalar ağırlık kazanmıştır. Samsun, 2017 yılında 

62.621'i yabancı olmak üzere 470.521 turist tarafından ziyaret edilmiştir. 

 

Tarım: Günümüzde 3.759,208 daa ile yüzölçümünün %47'si tarım alanlarından oluşan Samsun'da başlıca olarak 

tahıllar, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar ve yumru bitkiler yetiştirilmektedir. Son dönemlerde artan 

yatırımlarla birlikte organik tarımın da yapılmaya başlandığı bir şehir hâline gelen Samsun'da organik karpuz ve 

ekolojik yumurta gibi ürünler yurtiçi ve yurtdışına dağıtılmaktadır. Narenciye domates, üzüm gibi eskiden bu yana 

üretilen meyveler günümüzde de önemli ihracat ürünlerindendir. 2013 yılı verilerine göre ilde toplam 23.810.672 ha 

işlenmiş tarım alanı ve uzun ömürlü bitki ekim alanı bulunmakta olup bunların 16.094.014 ha'lık kısmı hasat edilmiştir. 

Aynı yıl elde edilen verilere göre %61 ile tahıllar en fazla üretilen tarım ürünü olurken saman ve ot %23,6'lık pay ile 

ikinci konumda bulunmaktadır. Toplam 28.448.218 sebze üretim miktarına sahip olan Samsun'un Türkiye sebze 

üretimindeki payı %4,8'dir. Toplam 19.419.256 meyve üretimi ileyse Türkiye genelinde %0,7'lik paya sahip olmuştur. 

 

Endüstri: Samsun, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kentidir. Kentin Nüfus yoğunluğu sebebiyle ticari ve sınai 

yaşantısı canlıdır. Özellikle 1980 yılından sonra kentte daralan istihdamın geliştirilmesi için endüstri çağına uygun 

olarak gerek kent civarında gerekse ilçelerinde küçük sanayi siteleri oluşmuş, istihdam yavaş yavaş sermaye yoğun 

olan küçük işletmelere doğru yönelmeye başlamıştır. Bunların yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri de önemli katkılar 

sağlayacak duruma gelmek üzeredir. Samsun ve yöresindeki imalat sanayiinde üretilen ürünlerin en önemlileri; 

çimento, gübre, bakır, yapay jüt, oto yedek parçası, muhtelif boyutlarda pompa, mobilya ve tekstil, demir, hazır giyim, 

ilaç ve tıbbi aletlerdir. Büyük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, küçük ölçekli işletmelerde emek yoğun bir şekilde 

kalorifer kazanı, PVC tesisleri, zirai alet ve makineleri, bakır mamulleri, inşaat demirleri, plastik poşet, muhtelif 

şekerleme, reçel ve sanayi tipi mutfak eşyası yapan küçük tesisler de mevcuttur. Samsun' da yapılan hayvancılık 

tamamen ailelerin kendisini geçindirmesine yöneliktir. Turizmin Samsun ekonomisindeki payı az olmakla birlikte il 

merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerde de gezip görülmeye değer çok sayıda tarihi ve turistik yerler mevcuttur. Yaz 

aylarında denizden ve kumdan yararlanılabildiği gibi kış aylarında da av turizmi yapılabilmektedir. 

 

Coğrafi Konum: Karadeniz Bölgesi’nin tam ortasında ve kıyı da yer alan Samsun şehri; Canik Dağları’nın nispeten 

alçaldığı kesimde, Kızılırmak ve Yeşilırmak nehrinin getirdiği alüvyonlarla oluşan iki büyük delta ovasına hemen hemen 

aynı uzaklıkta küçük bir koyun kıyısında bulunur. Coğrafi konum olarak 40°  50' - 41° 51' kuzey enlemleri, 37° 08' ve 

34° 25' doğu boylamları arasındadır. Kuzeyinde Karadeniz'in yer aldığı ilin komşuları; doğusunda Ordu, batısında 

Sinop, güneyinde Tokat ve Amasya, Güney batısında ise Çorum illeridir. Yüzölçümü 9.725 m² dir. 

 

İklim: Samsun genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak sahil şeridi ve iç kesimlerinde iklim iki ayrı özellik gösterir. 

Sahil şeridinde (Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum, Bafra, Alaçam,19 Mayıs ve Yakakent ) Karadeniz 

ikliminin etkileri görülür. Bunun için sahil şeridinde yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. İç kesimler (Vezirköprü, 
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geçmiştir. Yıldırım Beyazıt tarafından da Samsun ili ile birlikte Osmanlı Egemenliğine girmiştir. İlçenin adı tahminen 

1250-1330 yılları ortasında yaşamış olan Şeyh Zeynüddin’in burada kurduğu “Tekke” ve bu çevre oluşturduğu çiftlikten 

sonra bir kasaba haline gelmiş, bu nedenle de “TEKKEKÖY” adını almıştır. İlçe 09.08.l988 tarihinde de ilçe olmuştur. 

İlçede yer alan ve şimdiye kadar yapılan arkeolojik kazı ve bulgularda Arkeolojik tanımlama literatürene de girmiş olan 

Tekkeköy Mağaraları Türkiye’de Antalya Karain Mağarası, Marmara Yarımburgaz Adası mağarası’ndan sonra en eski 

yerleşim yeridir. MÖ 15.000 ile MÖ 60.000 yılları arasına tarihlendirilen katmana sahip olduğu tespit edilen Tekkeköy 

Mağaraları Karadeniz Bölgesinde bulunan en eski insan yerleşkesidir. 

Tekkeköy  Nüfus Verileri:  2017 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre nüfusu 50.955’dir. Nüfus yoğunluğu, 

ticaret ve sanayi alanlarında Samsun’un gelişmekte olan ilçelerindendir. 
 

 
 

Taşınmazın Konumu: Değerleme konusu gayrimenkuller Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Şabanoğlu Mahallesi, Atatürk 

Bulvarı No:272 açık adresinde konumludur. 499 ada, 3 parsel Atatürk Bulvarı’na cephelidir. 496 ada 6 parsel mevcut 

durumda imar yolu açılmamış olup, hali hazırda boş vaziyettedir. Yakın çevresinde Toyota Plaza, OSB, PO Akaryakıt 

İstasyonu ve Tozlu Giyim yer almaktadır..  

 

Taşınmazın Önemli Merkezlere Uzaklıkları 

Samsun Çarşamba Havalimanı  : 14,20 km. 

SamsunPort Limanı  : 11,5 km. 

Yeşilyurt Limanı : 4,90 km. 
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Taşınmazın Konumu: 
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7.2.  GAYRİMENKULÜN ÇEVRESİNİN MEVCUT DURUMU 

Taşınmaz Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi üzerinde yer alan 394 ada 17 parseldir. Taşınmazın yer aldığı 

bölge, orta gelir grubuna hitap eden, insan ve ticari sirkülasyonun düşük yoğunlukta ve imarlı yapılaşmanın mevcut 

olduğu bir yerleşim bölgesidir. Günlük ihtiyaçlar taşınmaza kısmen uzak mesafede konumlu işletmelerden 

sağlanmaktadır. Bölge gelişmekte olan sanayi yeri olup bölge genelinde boş parseller ve ticari amaçlı kullanılan 

parseller bulunmaktadır. Taşınmaz N: 41,22938069, E: 36,44628793 coğrafi koordinatlarında yer almaktadır.  

 

8. GAYRİMENKULÜN TANIMI 

Değerleme konusu 394 ada, 17 parsel numaralı “Arsa” nitelikli taşınmazın yerinde yapılan incelemeye göre boş 

vaziyette olduğu tespit edilmiştir. 

  
Değerlemeye konu tüm parsellerin arsa alanları dağılım tablosu: 

AÇIKLAMA ALAN (m²) 

Arsa 394 Ada 17 Parsel 4.179,36 

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ye ait 14/2400 hisseye düşen arsa alanı ~24,38 

 

8.1. EN İYİ VE EN VERİMLİ KULLANIM ANALİZİ 

En iyi ve en verimli kullanım, bir varlığın potansiyelinin yasal olarak izin verilen ve finansal olarak karlı olarak ve en 

yüksek düzeyde kullanımdır. En iyi ve en verimli kullanım, bir varlığın mevcut kullanımının devamı ya ad alternatif 

başka bir kullanım olabilir. Bu, bir Pazar katılımcısının varlık için teklif edeceği fiyatı hesaplarken varlık için planladığı 

kullanıma göre belirlenir.  

Yukarıdaki tanımdan hareketle değerleme konusu taşınmazın konumu, büyüklüğü, imar planındaki yapılaşma koşulları 

ve mevcut durumu dikkate alınarak en iyi ve en verimli kullanım şeklinin, imar planı koşullarına göre geliştirilecek 

fabrika / depo fonksiyonlu yapı projesinin yerinde uygulanması olduğu kanaatine varılmıştır.  

9. VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR 

 

9.1. OLUMLU VE OLUMSUZ ÖZELLİKLER  

Olumlu Özellikler; 

▪ Merkezi konumu, 

▪ Gelişim bölgesinde yer alması, 

▪ Havalimanı ve ana karayollarına yakın olması 

 

Olumsuz Özellikler 

▪ Çevresel gelişimin yavaş gerçekleşmesi 

 

10. DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 

 

10.1. DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA SINIRLAYAN FAKTÖRLER 

Değerlemeye konu olan gayrimenkuller ile ilgili olarak değerleme çalışmalarını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir 

faktör bulunmamaktadır. 

10.2. GAYRİMENKULLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN VERİLER 

Değerleme konusu gayrimenkullere ait teknik özellikler ve değerleme çalışmasında baz alınan verilere Rapor’un 8. 

Maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir. 

 

10.3. KULLANILAN DEĞER TANIMLARI 

 

Değerleme yaklaşımlarının uygun ve değerlenen varlıklarının 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 yaklaşımları aşağıdaki gibidir: 

• Pazar Yaklaşımı,  
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• Gelir Yaklaşımı, 

• Maliyet Yaklaşımı 

Bu üç ana yaklaşımdan Rapor’a konu olan gayrimenkulün özellikleri dikkate alınmak suretiyle kullanılabilir olanlar 

tercih edilerek değerleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

10.3.1. PAZAR YAKLAŞIMI YÖNTEMİ 

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: 

• Değerleme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış olması, 

• Değerleme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi, 

ve/veya 

• Önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu 

olması. 

Yukarıda yer verilen durumlarda pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık 

verilmesi gerekli görülmekle birlikte, söz konusu kriterlerin karşılanamadığı aşağıdaki ilave durumlarda, pazar yaklaşımı 

uygulanabilir ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilebilir. Pazar yaklaşımının aşağıdaki durumlarda 

uygulanması halinde, değerlemeyi gerçekleştirenin diğer yaklaşımların uygulanıp uygulanamayacağını ve pazar 

yaklaşımı ile belirlenen gösterge niteliğindeki değeri pekiştirmek amacıyla ağırlıklandırılıp ağırlıklandırılamayacağını 

dikkate alması gerekli görülmektedir: 

• Değerleme konusu varlığa veya buna önemli ölçüde benzer varlıklara ilişkin işlemlerin, pazardaki oynaklık ve 

hareketlilik dikkate almak adına, yeteri kadar güncel olmaması, 

• Değerleme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olmamakla birlikte 

işlem görmesi,  

• Pazar işlemlerine ilişkin bilgi elde edilebilir olmakla birlikte, karşılaştırılabilir varlıkların değerleme konusu 

varlıkla önemli ve/veya anlamlı farklılıklarının, dolayısıyla da sübjektif düzeltmeler gerektirme potansiyelinin 

bulunması,  

• Güncel işlemlere yönelik bilgilerin güvenilir olmaması (örneğin, kulaktan dolma, eksik bilgiye dayalı, sinerji 

alıcılı, muvazaalı, zorunlu satış içeren işlemler vb.),  

• Varlığın değerini etkileyen önemli unsurun varlığın yeniden üretim maliyeti veya gelir yaratma kabiliyetinden 

ziyade pazarda işlem görebileceği fiyat olması. 

10.3.2. GELİR İNDİRGEME YÖNTEMİ 

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: 

• Varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen çok önemli bir unsur olması,  

• Değerleme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin makul tahminler mevcut 

olmakla birlikte, ilgili pazar emsallerinin varsa bile az sayıda olması 

Yukarıda yer verilen durumlarda gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık 

verilmesi gerekli görülmekle birlikte, söz konusu kriterlerin karşılanamadığı aşağıdaki ilave durumlarda, gelir yaklaşımı 

uygulanabilir ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilebilir. Gelir yaklaşımının aşağıdaki durumlarda 

uygulanması halinde, değerlemeyi gerçekleştirenin diğer yaklaşımların uygulanıp uygulanamayacağını ve gelir 

yaklaşımı ile belirlenen gösterge niteliğindeki değeri pekiştirmek amacıyla ağırlıklandırılıp ağırlıklandırılamayacağını 

dikkate alması gerekli görülmektedir: 

• Değerleme konusu varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen birçok faktörden 

yalnızca biri olması,  

• Değerleme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin önemli belirsizliklerin 

bulunması,  

• Değerleme konusu varlıkla ilgili bilgiye erişimsizliğin bulunması (örneğin, kontrol gücü bulunmayan bir pay 

sahibi geçmiş tarihli finansal tablolara ulaşabilir, ancak tahminlere/bütçelere ulaşamaz), ve/veya  

• Değerleme konusu varlığın gelir yaratmaya henüz başlamaması, ancak başlamasının planlanmış olması. 
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Gelir yaklaşımının temelini, yatırımcıların yatırımlarından getiri elde etmeyi beklemeleri ve bu getirinin yatırıma ilişkin 

algılanan risk seviyesini yansıtmasının gerekli görülmesi teşkil eder. Genel olarak yatırımcıların sadece sistematik risk 

(“pazar riski” veya “çeşitlendirmeyle giderilemeyen risk” olarak da bilinir) için ek getiri elde etmeleri beklenir. 

10.3.3. MALİYET YAKLAŞIMI YÖNTEMİ 

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:  

• 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,  

• Varlığın doğrudan gelir yaratmaması ve varlığın kendine özgü niteliğinin gelir yaklaşımını veya pazar 

yaklaşımını olanaksız kılması, ve/veya  

• Kullanılan değer esasının temel olarak ikame değeri örneğinde olduğu gibi ikame maliyetine dayanması. 

Yukarıda verilen durumlarda maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık 

verilmesi gerekli görülmekle birlikte, söz konusu kriterlerin karşılanamadığı aşağıdaki ilave durumlarda, maliyet 

yaklaşımı uygulanabilir ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilebilir. Maliyet yaklaşımının aşağıdaki 

durumlarda uygulanması halinde, değerlemeyi gerçekleştirenin diğer yaklaşımların uygulanıp uygulanamayacağını ve 

maliyet yaklaşımı ile belirlenen gösterge niteliğindeki değeri pekiştirmek amacıyla ağırlıklandırılıp 

ağırlıklandırılamayacağını dikkate alması gerekli görülmektedir:  

• Katılımcıların aynı faydaya sahip bir varlığı yeniden oluşturmayı düşündükleri, ancak varlığın yeniden 

oluşturulmasının önünde potansiyel yasal engellerin veya önemli ve/veya anlamlı bir zaman ihtiyacının 

bulunması,  

• Maliyet yaklaşımının diğer yaklaşımlara bir çapraz kontrol aracı olarak kullanılması (örneğin, maliyet 

yaklaşımının, değerlemesi işletmenin sürekliliği varsayımıyla yapılan bir işletmenin tasfiye esasında daha 

değerli olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla kullanılması), ve/veya  

• Varlığın, maliyet yaklaşımında kullanılan varsayımları son derece güvenilir kılacak kadar, yeni oluşturulmuş 

olması 

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. 

 

10.4. DEĞERLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ANALİZİ 

Taşınmazın değer tespitinde Pazar Yaklaşımı yöntemi kullanılarak değerleme yapılmıştır. Pazar yaklaşımı yönteminde 

çerçevesinde, değerleme konusu gayrimenkuller ile benzer nitelikli piyasada satılık olan ya da yakın zamanda alım – 

satıma konu olmuş emsal araştırmalarına yer verilmiştir.  

Ayrıca, Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı kullanılarak bulunan değerleme konusu gayrimenkulün değerinin farklı bir 
yöntem kullanılarak teyit edilmesi ve bulunan değerin aykırılık teşkil edip etmediğinin belirlenmesi amacına yönelik 
olarak Gelir Yaklaşımı yöntemi çalışmasına da yer verilmiştir.  
 

✓ Gelir Yaklaşımı çerçevesinde, değerleme konusu parselin imar durumu doğrultusunda; Sanayi imarına uygun 
olarak fabrika/depo kullanım fonksiyonlu proje geliştirilmiş olup,  

▪ Proje gelirinin tespiti için Pazar Yaklaşımı çerçevesinde kiralık fabrika/depo emsalleri araştırılarak projenin 
olası gelirleri hesaplanmış,  

▪ Projenin yatırım maliyeti hesaplamaları için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet 
Bedellerinin Hesabında kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de belirtilen 
2018 Yılı Binaların Metrekare İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvele konu olan fiyatlar 01 Ocak 2018 
tarihinden itibaren geçerli olup, en son olarak 24.09.2018 tarihinde yayınlanan, Temmuz 2018 ayına ait 
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TUİK İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları bültenindeki endekslere göre yıllık değişim farkı 
hesaplanarak güncellenen birim fiyatlar üzerinden hesaplama yapılmıştır.  

✓ Sonuç olarak, Gelir Yaklaşımı çerçevesinde, projenin yatırım maliyeti belirlenmiş, Pazar Yaklaşımı ile elde 
edilen verilere ve yapılan varsayımlara dayalı olarak belirlenen proje gelirlerinin net bugünkü değerinden, 
gerekli yatırım tutarı (geliştirme maliyeti) düşülmek suretiyle değerleme konusu gayrimenkulün arsa değeri 
belirlenmiştir.  

 

10.5. KULLANILAN DEĞER TANIMLARI 

 

10.5.1. EMSAL KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE TAŞINMAZIN DEĞERİ 

SATILIK ARSA EMSALLERİ 

No Emsal Açıklaması 
Kullanım 

Alanı (m²) 

Satış Değeri 

(TL) 

Birim Fiyat 

(TL) 

1 

Yıldırım Emlak 0 541 396 96 88: Değerleme konusu taşınmaz ile aynı 

bölgede, aynı yapılaşma şartlarına sahip 522 ada 3 parselde konumlu 

2.789 m² arsanın 750 m² lik hissesi emlakçı tarafından 650.000-TL 

fiyat ile satılıktır. 

750 650.000 ~867 

2 

Tekkeköy Belediyesi: Değerleme konusu taşınmaz ile aynı bölgede, 

aynı yapılaşma şartlarına sahip 2078 ada 5 parselde konumlu 1.132 

m² arsa 2018 yılı Ocak ayında 679.688-TL başlangıç fiyatı bedelle 

Tekkeköy belediyesi tarafından satışa çıkarılmıştır. Alınan bilgiye göre 

başlangıç fiyatı ekspertiz değerinin %60 oranındadır. Buna göre 

ekspertiz değeri ~1.333.000 TL olarak hesaplanmıştır. 

1.132 1.333.000 ~1.178 

3 

Halil İnci Emlak: 0 544 787 93 02: Değerleme konusu taşınmaz ile aynı 

bölgede, sanayi alanında Taks: 0,60 Gabari: 9,50 yapılaşma 

şartlarında üzerinde 2.150 m² depo bulunan 7.566 m² arsa 7.000.000 

TL bedelle satışa çıkarıldığı bilgisi alınmıştır. Çıkarma yöntemine göre 

arsa fiyatı: [7.000.000 - (2.150 m² x 600 TL) = 5.925.000 TL] 

7.566 5.925.000 ~783 

4 

Sahibinden: Değerleme konusu taşınmaz ile aynı bölgede, aynı 

yapılaşma şartlarına sahip 2081 ada 1 parselde konumlu 2.353 m² 

arsa sahibi tarafından 2.350.000-TL fiyat ile satılıktır. Fiyatın bölge 

ortalamasının üzerinde olduğu düşünülmektedir. 

2.353 2.350.000 ~999 

5 

EDM Emlak: Değerleme konusu taşınmaz ile aynı bölgede faaliyet 

gösteren emlakçı ile yapılan görüşmede söz konusu bölgede ana 

ulaşım yoluna yakın veya cepheli, E:1,50 oranındaki ticari imarlı 

arsaların 1.300-TL/m² civarında satışa sunulduğu beyanı alınmıştır. 

Taşınmazın 750 – 900 TL/m² değeri olabileceği beyan edilmiştir. 

1 900 ~900 

Emsallerin Yorumlanması: Taşınmaza yakın konumda yer alan arsa nitelikli emsal taşınmaz araştırmasında, bölgede 

arsaların değişik yapılaşma koşullarına sahip olduğu görülmüştür.  

Yukarıda yer alan emsallerin irdelenmesi sonucu;  
✓ Bölgede yer alan benzer yapılaşma şartlarına sahip,  

▪ Sanayi imarlı arsaların m² emsal bedellerinin ~783,- TL ile 1.300,-TL aralığında olduğu, 

✓ Sanayi sitesi içinde konumlu sanayi imarlı arsaların, sanayi sitesinin yakın çevresindeki sanayi imarlı arsalara göre 

daha yüksek bedeller ile satışa konu olduğu,  

✓ Emsal 1 , 3, ve 4’de yer alan gayrimenkulün sanayi imarlı olduğu ancak sanayi sitesi içinde konumlu olmadığı,  

✓ Emsal 1 de yer alan taşınmazın hisseli arsa tapusu olması, 

✓ Emsal 3 de yer alan arsanın yapılaşma şartlarının dezavantajlı olduğu,  

✓ Bölge emlakçıları ile yapılan görüşmelerde konu mülkün m² satış fiyatının 400,-TL ile 500,-TL aralığında 

olabileceği bilgisi,  

Bu tespitler doğrultusunda, konu gayrimenkul için;  
✓ Sanayi imarlı olması, ancak sanayi sitesi içinde yer almaması, 

✓ Konumu, Topografik yapısı, vb özellikleri dikkate alınarak, yapılan uyumlaştırma çalışması sonucunda m² emsal 

bedelinin 765,-TL olarak alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.  
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Sonuç; 

Pazar Yaklaşımı Yöntemi çerçevesinde değerleme konusu; 

394 ada 17 numaralı parselin pazar değeri 18.650,00-TL  olarak hesaplanmıştır. 

10.5.2. GELİR YAKLAŞIMI YÖNTEMİ İLE TAŞINMAZIN DEĞERİ 

Değerleme konusu taşınmazın ilgili belediyesinde yapılan incelemelerinde, Rapor ’un 5.2.1. maddesinde de ayrıntıları 

verildiği üzere 394 ada, 17 numaralı parselin “Sanayi Alanı”nda kaldığı bilgisi edinilmiştir. Bu bilgi doğrultusunda parsel 

üzerinde mevcut imar planı doğrultusunda “Sanayi” lejantlarına uygun olarak proje geliştirilecektir. 

Gerçekleştirilecek Projeye Ait Varsayımlar;  

 

Proje özeti:  

✓ Değerleme konusu 394 ada, 17 parsel numaralı, 4.179,36 m2 yüzölçümlü, arsa üzerinde Sanayi lejantına 

uygun olarak, Taks: 0,60, E: 1,50 yapılaşma şartı doğrultusunda sanayi kullanım amaçlı proje geliştirilecektir.  

✓ Parsel üzerinde fabrika binası ve idari bina projesi öngörülmektedir.  

✓ Parsel yapılaşma şartı (Taks: 0,60, E: 1,50) göz önünde bulundurularak;  

✓ Emsale dahil sanayi amaçlı kullanılacak, Taban alanı en fazla 2.507,62 m² alana sahip, Emsale dahil alanı:  

4.179,36m2 X 1,50 (Emsal) = ~6.269 m² alana sahip, 2.507 m² alanlı 1 adet bodrum katı olan, toplamda  

~8.776 m² alanlı bir yapı yapılabilecektir.  

✓ Fabrika binası; bodrum + zemin katlı, toplamda  8.276 m²,  

✓ İdari bina; zemin + 1 normal katlı (250,-m² oturumlu) toplamda 500,-m² kapalı alanlı olarak öngörülmektedir.  

✓ Otopark ihtiyacının açık alanda çözüleceği varsayılmıştır.  

 

Proje İnşaat Maliyeti: Değerleme konusu parsel üzerinde sanayi kullanım amaçlı proje geliştirilmesi halinde tespit edilen 

olası proje geliştirme maliyeti aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

 
Projenin yatırım maliyeti hesaplamaları için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 

Hesabında kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de belirtilen 2018 Yılı Binaların 

Metrekare İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvele konu olan fiyatlar 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olup, 

en son olarak 24.09.2018 tarihinde yayınlanan, Temmuz 2018 ayına ait TUİK İnşaat maliyet endeksi ve değişim 

oranları bültenindeki endekslere göre yıllık değişim farkı hesaplanarak güncellenen birim fiyatlar üzerinden hesaplama 

yapılmıştır. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 867,00          1.178,00     783,00          999,00          900,00          

2 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%

3 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

4 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

5 0,00% 0,00% -60,00% 0,00% 0,00%

6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 0,00% -5,00% 0,00% -5,00% 0,00%

10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

754,29          1.024,86     1.111,86     869,13          828,00          -                    -                    -                    -                    -                    

Karşılaştırma Kriterleri

Satış Br. Fiyatı (TL)

Uyumlaştırma Tablosu (Ticari İmarlı Arsaların, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı  E:060 Oranı İle Karşılaştırma )

Karşılaştırılabilir Emsaller

Pazarlık Payı

Mülkiyet Durumu

Satış Koşulları

İmar Durumu Koşulları

Piyasa Koşulları

Lokasyon

764,69                                                                                                                                                                                                               Ortalama Değer

Uygunlaştırılmış Değer

Kullanım Alanı

Diğer

Ada/Parsel Parsel Yüzölçümü(m²) m² birim Değeri (TL)
Gayrimenkulün Değeri 

(TL)

394 / 17 4.179,36 765,00 3.197.210

18 .6 5 0

18 .6 5 0

Ulu s o y Un  S an ayi  ve  Ticare t A.Ş. ‘ye  a i t 14/2 40 0  His s e n in  De ğe ri  (TL)

PAZAR YAKLAŞIMI YÖNTEMİNE GÖRE ARSA DEĞERİ

Ulu s o y Un  S an ayi  ve  Ticare t A.Ş. ‘ye  a i t 14/2 40 0  His s e n in  Y u varla tı lmış  

De ğe ri  (TL)
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- Fabrika Binası Yapı Maliyeti; 2/C grubunda inşa edileceği düşünülmüştür.  

- İdari Bina Yapı Maliyeti; 3/A grubunda inşa edileceği düşünülmüştür.   

- Bu maliyetlere altyapı, çevre düzeni, proje, izinler, müşavirlik vb. diğer masraflar dahil edilerek proje maliyet değeri 

tespit edilmiştir.  

 

10.5.2.1. TOPLAM İNŞAAT ALANI VARSAYIMI 

Rapor’un Proje özeti bölümünde detaylı olarak sunulan imar bilgileri ışığında;  

 

✓ Değerleme konusu 394 ada 17  parsel üzerinde 8.776 m² kapalı alanlı proje geliştirileceği varsayılmış ve proje 

kapalı alan varsayımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

10.5.2.2. PROJE GELİŞTİRME MALİYETİ VARSAYIMI 

Proje İnşaat Maliyeti: Değerleme konusu parseller üzerinde konut kullanım amaçlı proje geliştirilmesi halinde tespit 

edilen olası proje geliştirme maliyeti aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

 

Geliştirme maliyeti hesaplanırken aşağıda sunulan varsayımlar esas alınmıştır.  

 

- Konut Yapı Maliyeti; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında kullanılacak 

2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de belirtilen 2018 Yılı Binaların Metrekare İnşaat Maliyet 

Bedellerini Gösterir Cetvele göre, 3. sınıf A grubu inşaat birim maliyeti olan 800,-TL/m² ve 3. B grubu inşaat birim 

maliyeti olan 966.-TL/m² birim fiyatlar esas alınmıştır.  

 

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda, geliştirilen projeye göre gayrimenkulün yapı değeri hesaplanmış ve aşağıdaki 

tablolarda sunulmuştur. 

 

SATILIK FABRİKA EMSALLERİ 

No Emsal Açıklaması 
Kullanım 

Alanı (m²) 

Satış Değeri 

(TL) 

Birim Fiyat 

(TL) 

1 

Samsun-Ordu karayolundan organize sanayiye geçiş yolu üzerinde 

bulunan karayoluna yaklaşık 300 m. mesafede tekstil işleme atölyesi 

3.300.000 TL bedelle satılıktır. Bina, 1.075 m² arsa içerisinde 500 m² 

taban oturumuna sahip 5 katlı toplamda 2.500 m² kapalı alana 

sahiptir.  

2.500 3.300.000 1.320 

2 

Taşınmaza yakın konumda, aynı yola Cepheli, 4 katlı 926m² alanlı ticari 

bina 6.000.000-TL bedelle satılıktır. Bina içi natamam şekilde teslim 

edilmektedir. (Toplam alan 3.704m²) 

3.704 6.000.000 1.619 

3 

Taşınmaza yakın konumda, iç kısımda yer alan, düşük yapı kalitesine 

sahip olan, tek katlı atölye binası 2.600.000-TL bedelle satılıktır. 

(Toplam alan 2.045m²) 

2.045 2.600.000 1.271 

4 

Taşınmaza yakın konumda, 7.800 m² arsa içinde, toplam 4.000 m² 

kapalı alana sahip olan fabrika yapısı 12.500.000-TL bedelle satılıktır. 

Daha iyi bina koşullarına sahiptir. (Toplam alan 4.000 m²) 

4.000 12.500.000 3.125 

5 

Taşınmazın yakın çevresinde, "Ticaret" imarına sahip olan 1.269 m² 

alanlı arsa üzerinde yer alan 1.500 m² olduğu beyan edilen atölye 

binası 4.000.000 TL bedelle satılıktır. Yapısal niteliği daha kötüdür. 

1.500 4.000.000 2.666 

Emsallerin Yorumlanması: Taşınmaza yakın konumda yer alan fabrika nitelikli emsal taşınmaz araştırmasında, yapılan 

uygunlaştırma sonucunda taşınmaza rayiç değer takdir edilmiştir. Emsallerdeki pazarlık payları, rayiç üstü fiyatlar ve 

gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk da dikkate alınmış, konum, inşaat kalitesi, kullanım alanı, mimari 

özellikleri gibi kriterler dahilinde karşılaştırılarak konu taşınmazın bina birim değerinin yaklaşık 1.611.-TL/m² 

olacağına kanaat getirilmiştir. 
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PROJE GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

 

Gelir Yaklaşımı yöntemine göre arsa birim m² değeri: 801 TL/m² olarak bulunmuştur.  

 

 

Sonuç; 

Gelir Yaklaşımı Yöntemi çerçevesinde değerleme konusu “Arsa” nitelikli taşınmazın; 

Pazar değeri: 3.347.000.-TL olarak hesaplamıştır.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.320,00     1.619,00     1.271,00     3.125,00     2.666,00     

2 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00%

3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

5 -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00%

6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 30,00%

8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%

11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.214,40     1.165,68     1.169,32     2.093,75     1.786,22     -                    -                    -                    -                    -                    Uygunlaştırılmış Değer

Ortalama Değer 1.485,87                                                                                                                                                                                                           

Piyasa Koşulları

Lokasyon

Karşılaştırma Kriterleri

Satış Br. Fiyatı (TL)

Uyumlaştırma Tablosu (Fabrikalar)

Karşılaştırılabilir Emsaller

Yenileme Masrafları

Pazarlık Payı

Mülkiyet Durumu

Satış Koşulları

Bina Yaşı / Kalitesi

Kullanım Alanı

Konfor Koşulları

Diğer

Arsa Alanı (m2)

İmar planına göre Arsanın Lejantı

İnşaat Emsali ( KAKS )

İnşa edilebilecek kapalı alan

Yönetmelikten Gelen Alanlar (KAKS x %) 20%

Ortak alanlar dahil toplam kapalı alan

Brüt Alan (m²) Birim Maliyet (TL/m²) Maliyet 

İdari Bina 500 m² 605 TL 302.430 TL

Fabrika 8.276 m² 883 TL 7.307.779 TL

TOPLAM İNŞAAT MALİYETİ 8.776 7.610.209 TL

Brüt Alan (m²) Birim Fiyat (TL/m²) Ciro

İnşa edilebilecek fabrika alanı 8.276 m² 1.486 TL/m² 12.298.136 TL

İnşa edilebilecek idari bina alanı 500 m² 1.486 TL/m² 743.000 TL

TOPLAM TUTAR HATA

Yapı Maliyeti

Yatırımcı Kar Oranı

Yatırımcı Karı

Yıllık indirgeme oranı

Aylık  indirgeme oranı

İnşaatın Kaç Ay içinde tamamlanabileceği

İnşaatın 12 Ay içinde tamamlanabileceği kabul 

edildiğinde Yatırımcıya kalan Net bugünkü değer

Arsa m² birim fiyatının Net Bugünkü Değeri

Yuvarlatılmış arsa değeri

*Kat sahanlıkları, Merdivenler

Proje satış geliri

13.041.136 TL

2.507 m²

8.776 m²

1,50

6.269 m²

PROJE GELİŞTİRME YÖNTEMİ

Brüt Alan (m²)

4.179,36 m²

SANAYİ

3.347.000 TL

Yatırımcı Karına Göre Maliyet Hesabı
7.610.209 TL

10%

1.185.558 TL

24,00%

2,000%

12,0 Ay

3.347.444 TL

801 TL
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10.5.3. DEĞERLEMEDE ESAS ALINAN BENZER SATIŞ ÖRNEKLERİNİN TANIM VE SATIŞ BEDELLERİ İLE BUNLARIN 

SEÇİLMESİNİN NEDENLERİ, 

 

10.5.3.1. KİRA DEĞERİ ANALİZİ VE KULLANILAN VERİLER 

Taşınmazın bulunduğu bölgede emsal niteliğinde olabilecek kiralık gayrimenkul bulunmadığından “Kira değeri analizi” 

kullanılmamıştır. 

  

10.5.3.2. MÜŞTEREK VEYA BÖLÜNMÜŞ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALİZİ  

Değerleme konusu gayrimenkulün müşterek veya bölünmüş kısımları dikkate alınmamıştır. 

 

10.5.3.3. GAYRİMENKULLER VE BUNA BAĞLI HAKLARIN HUKUKİ DURUMUNUN ANALİZİ 

Rapor’un 5. Maddesinde, Gayrimenkulün Hukuki Tanımı Ve Resmi Kurumlarda Yapılan İncelemeler bölümünde 

detayları verildiği üzere;  

 

➢ Değerleme konusu taşınmazın ilgili belediyesinde yapılan incelemelerinde “Sanayi Alanı"’nda kaldığı bilgisi 

edinilmiştir. 

➢ Parsel üzerinde yapılaşma bulunmamaktadır.  

 

11. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

11.1. FARKLI DEĞERLEME METOTLARININ VE ANALİZİ SONUÇLARININ UYUMLAŞTIRILMASI VE BU AMAÇLA İZLENEN 

YÖNTEMİN VE NEDENLERİNİN AÇIKLAMASI,  

Raporun 10. Maddesinde Kullanılan Değer Tanımları başlıklı bölümde detaylı olarak aktarılan değerleme yaklaşımları 

uygulanmış olup, sonuç olarak,  

➢ Farklı yöntemler ile bulunan değerlerin birbirine görece yakın ve tutarlı olduğu,  

➢ Pazar Yaklaşımı ile bulunan değerin piyasa dinamiklerini yansıttığı öngörüsü ile;  

 

• 394 ada 17 numaralı parselin pazar değerinin 3.197.210,- TL  

• Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş. hissesine düşen (14/2400) pazar değerinin 18.650,-TL  

 

olarak kabul edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

 

11.2. ASGARİ BİLGİLERDEN RAPORDA YER VERİLMEYENLERİN NİÇİN YER ALMADIKLARININ GEREKÇELERİ 

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

 

11.3. YASAL GEREKLERİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ VE MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE 

BELGELERİN TAM VE EKSİKSİZ OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜŞLER 

Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamakta olması sebebi ile mevzuat gereğince alınması gereken herhangi 
bir belge bulunmamaktadır. 

Ada/Parsel Parsel Yüzölçümü(m²) m² birim Değeri (TL)
Gayrimenkulün Değeri 

(TL)

394 / 17 4.179,36 801,00 3.347.000

19 .5 2 4

19 .5 2 4
Ulu s o y Un  S an ayi  ve  Ticare t A.Ş. ‘ye  a i t 14/2 40 0  His s e n in  Y u varla tı lmış  

De ğe ri  (TL)

GELİR YAKLAŞIMI YÖNTEMİNE GÖRE ARSA DEĞERİ

Ulu s o y Un  S an ayi  ve  Ticare t A.Ş. ‘ye  a i t 14/2 40 0  His s e n in  De ğe ri  (TL)
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12. SONUÇ 

İş bu Rapor, Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş. yetkililerinin talebi üzerine, Mülkiyetinin 14/2400 hissesi Ulusoy Un 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan, tapuda; Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Köyü, F36C04B3B pafta, 394 ada, 17 

parsel numaralı 4.179,36m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı gayrimenkulün yasal durumunun irdelenmesi ve Pazar değerinin 

tespitine yönelik olarak hazırlanmış olup, yapılan çalışmalar sonucunda; takyidatlar dikkate alınmaksızın,  

 

 

I. Değerleme tarihi itibariyle ve peşin değer esasına göre,  

▪ 394 ada 17 numaralı parselin pazar değerinin:  

o KDV Hariç 3.197.210,-TL  

o KDV Dahil 3.772.707,80.-TL  

▪ Ulusoy Un Sanayi Ve Tic. A.Ş.’e ait 14/2400 hissesinin pazar değerinin:  

o KDV Hariç 18.650,-TL  

o KDV Dahil 22.007,00,-TL  

 

olduğu kanaatine varılmıştır. KDV oranı %18 olarak alınmıştır.  

İşbu değerleme raporu 3 adet orijinal olarak düzenlemiştir.  

Bilgilerinize Sunulur. 

 

 

Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 

Hazırlayan Kontrol - Onay 

Ahmet Turan Atılım Balcı Mustafa Volkan CANTEKİNLER 

Sorumlu Değerleme Uzmanı Sorumlu Değerleme Uzmanı 

SPK No: 402326 SPK No:403847 

 

 

 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler: 

▪ Uydu Görünüşleri 

▪ Fotoğraflar 

▪ Tapu Kayıt Örnekleri 

▪ İmar Durum Belgesi 

▪ Raporu Hazırlayanlara Ait SPK Lisans Belgeleri 
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13. EKLER VE FOTOĞRAFLAR 

 

13.1. UYDU GÖRÜNTÜSÜ 

 
 
13.2. FOTOĞRAFLAR 

ARSA 
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13.3. TAPU KAYIT ÖRNEKLERİ 
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13.4. İMAR PAFTALARI VE İMAR DURUM BELGESİ 
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13.5. DEĞERLEMEYİ YAPAN DEĞERLEME UZMANLARININ DEĞERLEME LİSANS BELGESİ ÖRNEKLERİ 
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