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ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.´nin talebi 

üzerine hazırlanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

  
Bu rapor; ilgilisi ve hazırlanış amacı dışında, üçüncü kişilerce kullanılamaz, 

çoğaltılamaz, dağıtılamaz. 
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DEĞERLEME RAPORU ÖZET BİLGİLER 

RAPOR NO: 2015-OZ-00372 

RAPOR TARİHİ: 27.07.2015 

RAPORU TALEB EDEN: 
ATA GAYRİMENKUL 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

RAPORU HAZIRLAYAN: 
ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME  

VE DANIŞMANLIK A.Ş. 

RAPORU HAZIRLAYAN 

DEĞERLEME UZMANLARI: 

Engin AKKOÇ  

Sorumlu Değerleme Uzmanı       

SPK Lisans No:400244 

Serdar EDİNSEL 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 

SPK Lisans No:401078 

 

GAYRİMENKULÜN ADRESİ: 
Kapucubaşı Mahallesi, Aksaray Caddesi,  

688 Ada 80 Parsel Merkez - NEVŞEHİR 

GAYRİMENKULÜN KULLANIMI: Boş Yapı  

TAPU KAYIT BİLGİLERİ: 

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, 13 

Pafta, 688 Ada, 80 Parsel Sayılı “Kargir Ev Ve Arsa” 

nitelikli taşınmaz. 

İMAR DURUMU: 1/1000 Ölçekli Planda Ticaret Üzeri Konut Alanı 

27.07.2015 TARİHİ İTİBARİYLE 

TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ  

KDV Hariç:       2.500.000.-TL Otuzikimilyonüçyüzotuzbin TL 

                               903.898.-USD 

                               816.486.-EURO Otuzsekizmilyonyüzkırkdokuzbindörtyüz TL 

 

Raporda sunulan bulgular Değerleme Uzmanının bildiği kadarıyla doğru olduğu; 

Raporda yer alan analiz ve sonuçların belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğu; 

Değerleme Uzmanının değerleme konusunu oluşturan mülkle ve değerlemeyi talep eden müşteri 

ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı; 

Değerleme Hizmetinin ücretinin raporla ilgili herhangi bir şarta bağlı bulunmadığı; 

Değerleme hizmetinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerinde “Gayrimenkul Değerleme 

Şirketleri ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanları” için belirlenmiş kriterler ve kurallar dahilinde 

gerçekleştiği; 

Değerleme Uzmanının bu rapor için gerekli mesleki eğitim, bilgi ve deneyime sahip olduğu; 

Değerleme Uzmanının raporun hazırlanması sırasında mülkü kişisel olarak denetlediği; 

Hususunu beyan ederiz. 
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1.2 Rapor Tarih ve Numarası 
 

 Bu rapor Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 08.06.2015 tarihli talebine 

istinaden, Şirketimiz tarafından 27.07.2015 tarihinde, 2015-OZ-00372 rapor numarası ile 

düzenlenmiştir. 

 

1.3 Rapor Türü 
 

 Bu rapor, Ahmet GÜRGEN’nin mülkiyetinde bulunan Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 

Kapucubaşı Mahallesi, 13 pafta, 688 ada, 80 parsel sayılı, 301,28m² yüzölçümlü, “Kargir Ev Ve 

Arsa” nitelikli taşınmazın, 27.07.2015 tarihli adil piyasa değerinin Türk Lirası ve döviz cinsinden 

belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerleme raporudur. 

 

1.4 Raporu Hazırlayanlar 
 

Bu gayrimenkul değerleme raporu; mülkün mahallinde yapılan inceleme neticesinde ilgili 

resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler, değerleme yöntem ve standartlarına 

uygun olarak hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında Şirketimiz Değerleme Uzmanı Serdar 

EDİNSEL görev almış, Murat TOSUN değerlemeye yardım etmiş ve hazırlanan rapor Şirketimiz 

Sorumlu Değerleme Uzmanı Engin AKKOÇ tarafından kontrol edilmiştir. 

 

1.5 Sorumlu Değerleme Uzmanının Adı Soyadı 
     

           Bu gayrimenkul değerleme raporunun hazırlanmasında Sorumlu Değerleme Uzmanı Engin 

AKKOÇ görev almıştır. 

 

1.6 Değerleme Tarihi 
 

Değerleme raporunun hazırlanması sırasında değerleme uzmanlarımız 10.06.2015 tarihinde 

çalışmalara başlamış, 27.07.2015 tarihinde rapor tamamlanmıştır. Bu tarihler arasında değerleme 

uzmanlarımız gayrimenkulün mahallinde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, ofiste 

çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. 

 

1.7 Dayanak Sözleşmesinin Tarih ve Numarası 
 

Bu değerleme raporu 08.06.2015 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 

yazılı değerleme talebi doğrultusunda hazırlanan 08.06.2015 tarihli Değerleme Hizmet Sözleşmesi 

ile resmileşmiştir. Sözleşmede iki tarafın hak ve yükümlülükleri belirtilmiş ve rapor sözleşme 

hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. 

 

  1.8     Raporun Kurul Düzenlemeleri Kapsamında Hazırlanıp Hazırlanmadığı   
 

         Değerleme konusu taşınmaz ile ilgili 2015-OZ-00372 numaralı rapor, Kurul Düzenlemeleri 

kapsamında hazırlanmıştır.  
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BÖLÜM 2 

 

ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLERİ 
 

2.1 Şirketin Unvanı ve Adresi  
 

Şirketimiz, Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. unvanı ile Mete Caddesi, 

No:26/7, Taksim-Beyoğlu-İSTANBUL adresinde, 27.07.2005 tarihinde, faaliyet alanı 

gayrimenkul değerleme ve danışmanlık olmak üzere kurulmuş olup, halen Merkezi Altunizade 

Mahallesi, Okul Sokak, Altunizade Sitesi, B blok, Daire: 18, Üsküdar-İstanbul adresinde olmak 

üzere Ankara, İzmir ve Antalya illerinde bulunan Bölge Müdürlükleri ve muhtelif illerde 

bulunan temsilcilikleri aracılığı ile Resmi, Özel, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, 

Uluslararası Değerleme Standartlarına ve Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak 

değerleme hizmeti vermektedir. 

Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri EA 32 kapsamında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistemleri Standartları Belgesine sahip olan Şirketimiz, Başbakanlık Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (SPK) Seri VIII No: 35 sayılı tebliğ uyarınca 04.10.2006 tarihinde Lisanslı 

Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesine alınmıştır. Bunun yanında, Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 03.03.2010 tarih ve 3577 sayılı Kararı ile Şirketimize 

‘‘Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri 

Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4. maddesine giren 

gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi’ 

hizmeti verme yetkisi verilmiştir. 

 

2.2 Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi  
  

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı; 20 Mart 1997 tarihinde menkul kıymet yatırım 

ortaklığı statüsünde kurulan Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 11 Ekim 2012 tarihinde ana 

sözleşme tadili suretiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsüne dönüştürülmesi ile 

kurulmuştur ve bu tarihten itibaren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak faaliyetine devam 

etmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı 

ile kurulmuştur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 23.750.000.-TL’dir. 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal eden, esas olarak 

gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, 

gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve kayıtlı sermayeli 

olarak faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır.  

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın yatırım hedefi gayrimenkul varlıkları ve 

projelerinden oluşan çeşitlendirilmiş yüksek getirili bir portföy oluşturmaktır. 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı temel olarak hem kira getirisi sağlayacak hem de değer 

artış potansiyeli olan ticari gayrimenkul varlıklarını ve projelerini hedeflemektedir. Kiralanabilir 

her türlü gayrimenkul, perakende, ofis, lojistik başta olmak üzere bu kapsama girmektedir. Asli 

olarak ticari gayrimenkulleri hedefleyen Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yönetim kararına 

bağlı olarak gayrimenkul sektörü içinde konut gibi farklı segmentlere de yatırım yapabilecektir.  
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Kira getirili gayrimenkul portföyü oluşturma hedefinde öncelik perakende odaklı 

gayrimenkullerde olacaktır. 

Satın almalar, piyasaların döngüleri içerisinde bulundukları noktada kira artışları ve/veya 

kira/maliyet oranındaki düşüşlerle ilgili öngörüleri faydaya çevirmeyi hedeflemektedir. Şirket 

dinamik bir yatırım stratejisi uygulayacaktır. Bu şekilde yatırım süreci içerisinde sürekli bir 

şekilde gayrimenkul satın alabilir veya satabilir. 

Banka şubeleri, elektronik mağaza zincirleri, süpermarketler muhtemel diğer perakende 

kiracıları arasında yer almaktadır. 

 

2.3 Müşterinin Talebinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar  
 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin talebi üzerine Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 

Kapucubaşı Mahallesi, 13 pafta, 688 ada, 80 parsel sayılı, 301,28m² yüzölçümlü, “Kargir Ev Ve 

Arsası” nitelikli ana taşınmazın Adil Piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla Şirketimize 

değerleme talebinde bulunmuştur. Bu talepte müşteri tarafından getirilen bir kısıtlama mevcut 

değildir.  

 

2.4   Raporda Kullanılan Değer Tanımları 
 

Adil Piyasa (Pazar) Değeri 

 

Bir gayrimenkulün alıcı ve satıcı arasında, belirli bir tarihte, el değiştirmesi durumunda; 

satış için gerekli piyasa koşullarının sağlanması, tarafların istekli olması ve her iki tarafın da 

gayrimenkulle ilgili bütün durumlardan haberdar olması koşullarıyla belirlenen, gayrimenkulün 

en olası, nakit el değiştirme değeridir.  

 

 

BÖLÜM 3 

 

DEĞERLEME KONUSU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER  

 

3.1 Gayrimenkulün Yeri, Konumu, Tanımı 

 
Değerleme konusu taşınmaz; Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Gazi Mahallesi, 

Aksaray Caddesi, 688 ada, 80 parsel sayılı taşınmazdır. Değerlemeye konu taşınmaza ulaşmak 

için, Atatürk Bulvarı üzerinden güneybatı istikametinde ilerlenirken sola Aksaray Caddesi’ne 

girilir. Taşınmaz; cadde üzerinde sol kolda Atatürk Bulvarı ile Aksaray Caddesi kesişimin de 

köşe parsel konumunda yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Nevşehir Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü, Özel Yurt Binaları, Gülbahçe Parkı gibi referans noktaları bulunmaktadır.  

Taşınmaz; Nevşehir Belediyesi’ne ~880m, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne 

~380m, Aksaray Caddesi üzerinde, Atatürk Bulvarı’nın güney yönünden girişine ~50m mesafede 

konumludur.  
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Taşınmaza ulaşım dolmuş, otobüs gibi toplu taşıma araçları ve Aksaray Caddesi 

güzergahı kullanılarak özel araçlarla mümkündür. Taşınmaz il merkezi konumunda, yayaların ve 

araçların yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır.  

 

Uydu Görüntüleri 

 
 
 

 

 

 

 
 

NEVŞEHİR 

KALESİ 

Nevşehir Belediyesi 

İtfaiye Müdürlüğü 

KONU TAŞINMAZ 

NEVŞEHİR 

BELEDİYESİ 
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3.2. Tapu, Plan, Proje, Ruhsat, Şema, vb. Dokümanlar 
 

            Değerleme konusu taşınmaza ait, Nevşehir Tapu Müdürlüğü’ne bağlı TAKBİS 

portalından 08.06.2015 tarih ve saat 17:13 itibari ile alınan takyidat bilgilerini içeren tapu kayıt 

belgesi ekte (Ek-2) sunulmuştur.  

 Taşınmazın yer aldığı parsele ilişkin imar durum bilgisi için; Nevşehir Belediyesi, İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilmiş 23.07.2015 tarihli güncel imar durumu belgesi ve 

yapılaşma şartlarını içerir imar paftası örneği ekte (Ek-3) sunulmuştur.  

 Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan incelemede, değerleme 

konusu taşınmaza ait mimari proje, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesinin mevcut 

olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. 

 

3.3. İmar Bilgileri 
 

Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler ve alınan 

23.07.2015 tarihli güncel imar durumu belgesine göre değerleme konusu parsel, 1/1000 ölçekli, 

Kapucubaşı Mahallesi Uygulama İmar Plan Tadilatı kapsamında, Bitişik Nizam 5 kata kadar 

müsadeli (Hmax= 17,50m) “Ticaret Üzeri Konut Alanı” imar lejantında kalmakta olup yola terki 

bulunmaktadır. İlgili imar müdürlüğünden değerleme konusu parsel üzerinde 120m² oturum 

alanına sahip yapı inşa edilebileceği bilgisi alınmıştır. 

Nevşehir Belediyesi İmar Arşivi’nde yapılan incelemede parsel üzerindeki mevcut yapıya 

ait herhangi bir yasal belgeye ulaşılamamış olup, yapılan araştırmalarda taşınmazın arşiv 

kayıtlarında da herhangi bir resmi evrak kaydı bulunmadığı bilgisi teyit edilmiştir.   

Nevşehir Kadastro Müdürlüğü’nde yapılan incelemede, söz konusu parsele ait kadastro 

paftası incelenmiş olup, kadastro paftasında 140m² oturum alanlı yapının işlendiği belirlenmiştir. 

Kadastro paftasında işlenen yapının yüksekliği veya kat sayısı hakkında herhangi bir kaydın 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alanın yapının oturum alanı, kadastro paftası 

KONU 

TAŞINMAZ 
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ile uyumludur. 1957 yılından önce inşa edilmiş cins tashihli yapılar iskanlı ve yasal kabul 

edilmektedir. Ancak; bölgeden kadastronun 1967 yılında geçtiği öğrenilmiş ve yapının 1957 

yılından önce inşa edildiğine dair herhangi bir evraka rastlanmamıştır.  

Nevşehir Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza 

ait herhangi bir belge bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerle yapı, tarafımızca yasal olarak kabul edilmemiştir. 

 

3.4. Gayrimenkulün Son Üç Yıllık Dönemdeki Durumu  

 
Değerleme konusu taşınmaza ait, Nevşehir Tapu Müdürlüğü’ne bağlı TAKBİS 

portalından 08.06.2015 tarih ve saat 17:13 itibari ile alınan, takyidat bilgilerini içeren tapu kayıt 

belgesi ile tapu kütüğü üzerinde yapılan incelemede, tapu kayıtlarında son üç yıl içerisinde 

değişiklik olmadığı belirlenmiştir. 

Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilen imar paftası örneği 

ve alınan bilgiye göre uygulama imar planının 2010 yılı tasdikli olduğu ve 2010 yılından 

günümüze kadar herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirlenmiştir. 

 

3.5.  Gayrimenkulün Tapu ve Takyidat Kayıtlarına İlişkin Bilgiler 

 
ANA GAYRİMENKUL 

İLİ NEVŞEHİR PAFTA 13 

İLÇESİ MERKEZ ADA 688 

MAHALLESİ KAPUCUBAŞI PARSEL 80 

KÖYÜ  - SINIRI PLANINDADIR 

SOKAĞI  - YÜZÖLÇÜMÜ 301,28m² 

MEVKİİ  - TAPU CİNSİ ANA TAŞINMAZ 

NİTELİĞİ KARGİR EV VE ARSA 

TAPU TARİHİ 21.06.1972 YEVMİYE NO 836 

CİLT NO 3 SAHİFE NO 243 

MALİKİ / HİSSESİ AHMET GÜRGEN (1000/1000) 

 
Değerleme uzmanının tapu kayıtlarını inceleme çalışması, gayrimenkulün mülkiyetini 

oluşturan hakları ve bu haklar üzerindeki yasal kısıtlamaları tespit etmek amacı ile yapılır. 

Nevşehir Tapu Müdürlüğü’ne bağlı TAKBİS portalından 08.06.2015 tarih ve saat 17:13 

itibari ile alınan takyidat bilgilerini içeren tapu kayıt belgesine göre değerleme konusu 

taşınmazın tapu kaydı üzerinde aşağıdaki takyidatların mevcut olduğu bilgisi edinilmiştir.  

 

Beyanlar Hanesi: 

- Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

 

Hak ve Mükellefiyetler Hanesi: 

- Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 
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Rehinler Hanesi: 

- Herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

 

Şerhler Hanesi: 

İhtiyati Haciz: 7315 TL için H.İhtiyat 16/04/1975 Yev:554, HS: 669 (16.04.1975 tarih 554 yev. 

no) (İhtiyati Haciz kaydı olduğu bilgisi öğrenilmiştir.) 

Kamu Haczi: NEVŞEHİR BELEDİYESİ’nin 12/02/2008 tarih 212-442 sayılı Haciz Yazısı ile 

Borç: 10.004,25-TL (Alacaklı: NEVŞEHİR BELEDİYESİ) (13.02.2008 tarih 1286 yev. no) 

 

Buna göre değerleme konusu 688 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında, İhtiyati 

Haciz ve Kamu Haczi kaydı bulunmakta olup, kayıtlardan kamu haczinin; kamusal nitelikli bir 

alacağı içerdiği ve kamu kurumlarının alacaklarının öncelikli olduğu bilinen bir husustur. Tapu 

kayıtlarında yer alan eski tarihli ve borç kaydına bağlı kaydın ihtiyati haciz olduğu bilgisi teyit 

edilmiştir. Söz konusu kayıtların tapu kayıtlarından terkin edilmesi durumunda, taşınmaz 

satılabilir nitelik kazanacaktır.   

 
Bilgi Notu: İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK.258). Bu mahkeme kararına 

istinaden icra müdürlüğünce tapuya ihtiyati haciz müzekkeresi yazılır. İhtiyati haczin hüküm ve sonuçları 

icrai hacizlerde olduğu gibidir. Taşınmazın tedavülüne (el değiştirmesine) ve üzerinde hak kurulmasına 

engel değildir. 

 

3.6 Değerlemesi Yapılan Projelerin Mevzuat Uyarınca Gerekli İzinlerinin 

Alınıp Alınmadığı Hakkında Bilgi ve Projenin Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı Portföyüne Alınmasına Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri 

Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkındaki Görüş 
 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ’in 22. Maddesinin B bendinde “Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri 

yapılara ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması 

zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa ait olan otel, 

alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, 

tamamının veya bölümlerinin yalnızca kira geliri elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan 

yapıya ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin 

taşınmazın mevcut durumuna uygun olması yeterli kabul edilir.” belirtilmiştir. 

Buna göre değerleme konusu taşınmaz için, Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler sonucunda taşınmaza ait herhangi bir yasal evraka 

ulaşılamamıştır. Tapu kaydında cins tashihi yapılmış, kadastro paftasında yapılan ölçümlere göre 

oturum alanının mevcut yapı ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak gerek cins tashihinde, 

gerekse kadastro müdürlüğündeki evraklarda işli yapının kat adeti belirtilmemiş olup, cins 

tashihi “Kargir Ev Ve Arsa” olarak yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde mevcut yapının 

zemin katta 2 dükkan, üst katlarda ise önceleri konut, sonraki yıllarda otel olarak kullanım 

yapıldığı, bir süredir de atıl durumda olduğu dolayısı ile cins tashihi ile uyumlu olmadığı 

belirlenmiştir. 
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1957 yılından önce inşa edilmiş cins tashihli yapılar iskanlı ve yasal kabul edilmektedir. 

Ancak; bölgeden kadastronun 1967 yılında geçtiği öğrenilmiş ve yapının 1957 yılından önce inşa 

edildiğine dair herhangi bir evraka rastlanmamıştır. Nevşehir Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde 

yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza ait herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bu 

sebeple yapının yasal olmadığı kanaatine varılmıştır.  

Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler ve alınan 

23.07.2015 tarihli güncel imar durumu belgesine göre değerleme konusu parsel, 1/1000 ölçekli, 

Kapucubaşı Mahallesi Uygulama İmar Plan Tadilatı kapsamında, Bitişik Nizam 5 kata kadar 

müsadeli (Hmax= 17,50m) “Ticaret Üzeri Konut Alanı” imar lejantında kalmakta olup yola terki 

bulunmaktadır. İlgili imar müdürlüğünden değerleme konusu parsel üzerinde 120m² oturum 

alanına sahip yapı inşa edilebileceği bilgisi alınmıştır. 

Yerinde yapılan ölçümlerde mevcut yapının oturum alanın yaklaşık 140m² olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sebeple mevcut yapının, mer’i imar şartlarına aykırı olduğu için yasal hale 

getirilmesi mümkün değildir. Mevcut yapının statik açıdan sağlamlık durumu uzmanlık alanımız 

olmamakla birlikte, yapının tadilat ile mer’i imar durumuna uygun hale getirilmesi de mevcut 

kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde mümkün olmayıp, mevcut yapının yıkılarak 

mer’i imar şartlarına uygun olarak yeni bir proje geliştirilmesi gerekmektedir. 

Aynı tebliğin 22. Maddesinin C bendinde ise “Portföylerine ancak üzerinde ipotek 

bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte 

herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı haklar dahil 

edilebilir. Bu hususta 30 uncu madde hükümleri saklıdır.” belirtilmiştir. 

Değerleme konu taşınmazın tapu kayıtlarında; İhtiyati Haciz ve Kamu Haczi kaydı 

bulunmakta olup kayıtlardan kamu haczinin; kamusal nitelikli bir alacağı içerdiği ve kamu 

kurumlarının alacaklarının öncelikli olduğu bilinen bir husustur. Bu sebeple konu taşınmazın 

portföye alınabilmesi için İhtiyati Haciz ve Kamu Haczi şerhlerinin terkin edilmesi 

gerekmektedir.    
 

3.7 Değerlemesi Yapılan Projeler ile İlgili Olarak, 29.06.2001 Tarih ve 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uyarınca Denetim yapan Yapı 

Denetim Kuruluşu ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul ile İlgili Olarak 

Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi 
  

 Değerleme konusu taşınmaz 29.06.2001 Tarih ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanun kapsamında değildir. 

 

3.8 Detaylı Bilgi, Planlar ve Değerin, Değerlemesi Yapılan Projeye İlişkin 

Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak 

Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama   
  

 Değerleme tarihi itibarı ile değerleme konusu parsel üzerinde yer alan yapıya ait 

herhangi bir resmi evrak bulunmamakta olup halihazırda yapılan incelemelerde, mevcut yapı 

yerine mer’i imar şartları ile uyumlu yeni bir proje geliştirilmediği belirlenmiştir. Tarafımızca 

arsa değerini takdir etmek üzere mer’i imar durumuna göre bir proje geliştirilmiş olup, farklı bir 

proje uygulanması durumunda bulunacak değer farklı olabilecektir. 
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BÖLÜM 4 

 

DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULE İLİŞKİN 

ANALİZLER 
 

4.1. Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler  
 

Nevşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ildir. 

Nevşehir, Muşkara adlı bir köy iken, adını Farsça "yeni" anlamına gelen nev'den alarak 

üretilmiştir. 

Nevşehir, 6429 sayılı yasa ile Nevşehir 20 Temmuz 1954 tarihinde il haline getirilmiştir. 

Kırşehir ve Kırşehir'e bağlı Mucur, Avanos, Hacıbektaş (1945'te ilçe oldu), Kayseri'ye bağlı 

Ürgüp (1935'te ilçe oldu), Niğde'ye bağlı Arapsun (1948'de Gülşehir adını aldı) Nevşehir'in 

ilçeleri haline getirilmiştir. Kozaklı ve Hamamorta köyleri Avanos'a bağlı birer köy iken 

birleştirilerek 1954'te Kozaklı adıyla ilçe olarak Nevşehir'e bağlanmıştır. Kırşehir 1957'de tekrar 

il yapılmıştır. Mucur ilçesi ile beraber Nevşehir'den ayrılmıştır. Daha önceleri Melegübü ismi ile 

anılan bir bucak merkezi olan Derinkuyu 1 Nisan 1960'ta ilçe durumuna getirilmiştir. Acıgöl 

Kasabası ise 4 Temmuz 1987'de ilçe olmuştur. 

 

4.2. Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut 

Trendler ve Dayanak Veriler  

 

4.2.1 Makro Ekonomik Veriler  
 

Türkiye’nin son üç yılına ve 2015 yılı birinci çeyreğine ait cari fiyatlar ile gayri safi 

yurtiçi hasıla verileri irdelendiğinde, yıllık bazda bir önceki yıla göre 2012 yılında %9,18, 2013 

yılında %10,62, 2014 yılında %11,64 oranında artış göstermiştir. Çeyrek dönemler halinde son 

13 döneme ilişkin cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla değerleri aşağıda tabloda verilmiştir. 

2014 yılı cari fiyatlarla yurtiçi hasıla toplam 1.749.782.267.400.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 

yılı birinci çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,76 oranında artış göstermiş ve 

443.188.898.300.-TL olarak gerçekleşmiştir.  
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Aynı döneme ait 1998 yılı baz alınarak oluşturulan sabit fiyatlar ile gayrisafi yurtiçi 

hasıla değerleri dikkate alındığında ise, yıllık bazda bir önceki yıla göre 2012 yılında %2,13, 

2013 yılında %4,19, 2014 yılında %2,87 artış göstermiştir. 2015 yılının ilk çeyreğinde ise bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %2,30 oranında artış gerçekleşmiştir. 1998 yılı baz sabit 

fiyatlarla 2014 yılında gayri safi yurtiçi hasıla değeri toplam 126.069.789.200.-TL, 2015 yılı 

birinci çeyreğinde ise 30.089.412.600.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı birinci çeyreğinden, 

2015 yılı birinci çeyreğine kadar olan 13 döneme ait 1998 yılı sabit fiyatlar ile gayri safi yurtiçi 

hasıla değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Cari fiyatlarla yıllık kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla değerleri Türk Lirası olarak 

2012 yılında 18.734.-TL, 2013 yılında 20.443.-TL, 2014 yılında 22.521.-TL olarak gerçekleşmiş, 

2014 yılında bir önceki yıla göre %10,17 oranında artış olduğu görünmektedir. Ancak Amerikan 

Doları olarak kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla değerleri ise 2012 yılında 10.459,20.-$, 

2013 yılında 10.821,70.-$, 2014 yılında ise 10.404,10.-$ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2014 

yılında bir önceki yıla göre kişi başına düşen milli gelir %3,86 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 

Kişi başına düşen milli gelirin Türk lirası cinsinden artış gösterirken, Amerikan Doları cinsinde 

düşüş yaşamasının sebebi, Türk Lirasının 2014 yılında, 2013 yılına göre Amerikan Doları 

karşısında yaşadığı değer kaybıdır. 

Türkiye genelinde 2012 yılı istihdam oranı %43,58, 2013 yılı istihdam oranı %43,98, 

2014 yılı istihdam oranı %45,47 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının Ocak ayında %44,30, Şubat 

ayında %44,40, Mart ayında %45,00, Nisan ayında %46,20 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk 

dört ay ortalaması %44,98’dir. Buna göre 2015 yılının ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre istihdam oranında 0,35 puan artış gerçekleşmiştir. İşsizlik oranları ise 2012 

yılında %8,40, 2013 yılında %9,00, 2014 yılında %9,90 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında 

işsizlik oranında bir önceki yıla göre 0,90 puan artış olmuştur. 2015 yılının ilk dört ayı işsizlik 

oranları ise, Ocak ayı %11,30, Şubat ayı %11,20, Mart ayı %10,60, Nisan ayı %9,60 olarak 

gerçekleşmiştir. Buna 2015 yılının ilk dört ayının ortalama işsizlik oranı %10,68, 2014 yılının ilk 

dört ayının ortalama işsizlik oranı %9,80 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2015 yılının ilk dört 

ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre işsizlik oranında 0,88 puanlık artış yaşanmıştır. 

Yukarıda veriler irdelendiğinde 2015 yılının ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 

hem istihdam oranında hem de işsizlik oranında artış yaşanmıştır. Bu durum, iş gücüne katılan 

kişi sayısından çok daha az sayıda kişinin işe alındığı, bir başka deyişle iş gücüne katılan kişi 

sayısından daha az sayıda yeni iş imkanlarının oluşturulduğu şekilde yorumlanır. 

Türkiye’nin dış ticaret verileri irdelendiğinde ise, 2012 yılı ihracat değeri 152,462 Milyon 

Dolar, ithalat değeri 236,544 Milyon Dolar, 2013 yılı ihracat değeri 151,803 Milyon Dolar, 

ithalat değeri 251,661 Milyon Dolar, 2014 yılı ihracat değeri 157,615 Milyon Dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk beş ayında ise toplam ihracat değeri 61,558 Milyon Dolar, 

ithalat değeri 88,531 Milyon Dolardır. 
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Bu verilere göre ihracatın, ithalatı karşılama oranı 2013 yılında düşüş gösterse de 2014 

yılında tekrar artış göstererek ithalatın %65,08 oranını karşılamıştır. Ancak 2014 yılında oluşan 

ihracat açığımız, toplam ihracatımızın %53,65’ine denk gelmektedir. Bu durumda ihracat 

açığımızın kapatılabilmesi için ithalat büyüklüğünün artırılmadan, ihracat büyüklüğünün en az 

%50 oranında artırılması gerektiğini göstermektedir. 2015 yılının ilk beş ayı için dış ticaret 

verileri irdelendiğinde ise ihracatın, ithalatı karşılama oranının %69,53 oranında gerçekleştiği, 

bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen karşılama oranının %67,87 oranında olduğu ve 

2015 yıl ilk beş ayında karşılama oranında artış olduğu belirlenmiştir.  Ancak aynı dönemleri 

büyüklüklerine göre kıyasladığımızda 2014 yılı ilk beş ayında ihracat değeri 67,187 Milyon 

Dolar, ithalat değeri 98,992 Milyon Dolar, 2015 yılı ilk beş ayında ihracat değeri 61,558 Milyon 

Dolar, ithalat değeri 88,531 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmi olarak 2015 

yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta %8,38, ithalatta ise %10,57 

oranında hacim kaybı yaşanmış karşılama oranındaki artışın hacim kayıplarındaki farklardan 

ortaya çıktığı belirlenmiştir. 

Uluslararası Para Fonu’nun, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2015 

sayısında, küresel ekonomideki ılımlı, ancak dengesiz büyümenin sürdüğü belirtilirken, 

Uluslararası Para Fonu’nun 2015 ve 2016 yıllarına yönelik küresel büyüme projeksiyonları 

sırasıyla %3,50 ve %3,80 olarak açıklandı. Aynı raporda Türkiye için beklenen büyüme oranı 

%3,40’dan, %3,10’a çekilirken, 2016 yılı için beklenen büyüme oranı %3,40’dan, %3,60’a 

yükseltilmiştir. 

2003 yılı baz alınarak hesaplanan Tüketici Fiyatları Endeksine (TÜFE) göre, 2013 yılında 

bir önceki yıla göre %7,40 artmış, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %8,17 oranında artış 

göstermiştir. 2015 yılı Haziran endeksi 259,51 olarak belirlenmiş, 2014 yılının aynı ayına göre 

%7,20 artış göstermiştir.  
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Türk Lirasının Euro ve Amerikan Doları karşısındaki değeri, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası’nın bir önceki gün belirlenen gösterge niteliğindeki efektif döviz satış değerleri 

esas alınmıştır. 31.12.2014 tarihi itibari ile 1.-USD karşılığı 2,3346.-TL, 1-EURO karşılığı 

2,8365.-TL değer ile 2014 yılı kapanışını yapmıştır. Yılın başından günümüze kadar 

geldiğimizde Amerikan Doları, Türk Lirası karşısında %13,30 oranında değer artışı sağlamış, 

Euro ise Türk Lirası karşısında %2,73 oranında değer artışı sağlamıştır. Amerikan Doları, tüm 

piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazanmış olsa da Türkiye’nin dış ticaret ve 

finansman açıkları sebebi ile Türk Lirası’nın değer kaybının diğer para birimlerine %10 oranında 

daha fazla olduğu görünmektedir. Aşağıda Dolar ve Euro’nun 01.01.2014 tarihinden günümüze 

kadar olan efektif satış değerleri grafiği yer almaktadır. Efektif satış kurları üzerinden polinom 

eğilim çizgileri çekildiğinde son bir buçuk yıllık süre içerisinde Euro’nun ve Amerikan 

Doları’nın geçen yılın üçüncü çeyreğine kadar küçük bir açı ile düşüş eğiliminde oldukları, 

üçüncü çeyrek itibari ile öncelikle Amerikan Doları’nda olmak üzerine yükseliş eğilimi 

kazandıkları açıkça görünmektedir. Amerikan Doları’ndaki artış açısı Euro’nun artış açısında 

daha fazla olması sebebi ile de çapraz kurdaki makas daralmaktadır. Polinom çizgileri, Euro ve 

Amerikan Doları’nın Türk Lirası karşısında değer kazanacağını göstermektedir. 

 

4.2.2 Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası 
  

Gayrimenkul sektörü, giren ürün büyüklüğü, giren ürün çeşitliliği ve hem üretim hem de 

hizmet şeklinde olan istihdam büyüklüğü ile alt sektörleri ile birlikte ekonominin lokomotifi 

durumundadır. 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan durağanlık ve daralmanın ardından, 2010 

yılındaki faiz oranlarının düşüşü ile uzun vadeli finansman imkanının ortaya çıkması ile özellikle 

konut satışlarında olmak üzere, gayrimenkul sektörünün genelinde satışlarda artış yaşanmıştır. 

2014 yılı sonu ve 2015 yılı başında artan faiz oranları sebebi ile sektörün yönü durağana 

dönmüştür.  

 



 

 Tel. 0216-326 24 06 · Fax 0216-326 74 09  
info@artidd.com.tr · www.artidd.com.tr 

Okul Sok. Altunizade Sitesi B Blok D:18  
Altunizade · İstanbul  

Sayfa 20 / 50 – No. 2015-OZ-0000372                                                                                              V.D.: Üsküdar 102 036 8291 

Halk arasında “Kentsel Dönüşüm” ismi ile alınan 31/05/2012 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanan “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 

kapsamında mevcut yapıların yenilenmesi ile sektöre artı bir destek verilmiştir. Bu kanun 

kapsamında dönüşüm projeleri özellikle 2013 yılı sonunda hız kazanmaya başlamış ve 2014 

yılında çok sayıda dönüşüm projesi gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının ilk yarısında da dönüşüm 

projeleri artan bir hız ile devam etmektedir. 

2012, 2013 ve 2014 yıllarındaki inşaat ciro endeksleri incelendiğinde, 2013 yılında bir 

önceki yıla göre %11,03 oranında artış yaşanırken, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %4,58 

oranında artış yaşanmıştır. 2015 yılının birince çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %13,39 oranında düşüş yaşanmıştır. 

 

 
 

Ayrıca grafikten de anlaşılacağı üzere, inşaat cirosu dönemsel değişimlere sahiptir. İnşaat cirosu 

yılın ilk çeyreğinde ani bir düşüş göstererek dip noktasına ulaşmakta ve yılın kalan üç 

çeyreğinde artış göstererek dördüncü çeyreğinde tepe noktasına ulaşmaktadır. 

 

2013 yılında Türkiye genelinde yeni veya ilave yapılacak 121.502 yapı için toplam 

175.486.742m² alan için yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 2014 yılında ise yapı sayısı 138.160’a 

çıkarken, yapı alanı 218.772.514m²’ye yükselmiştir. Yapı sayısında %13,71’lik artış olurken 

yapı alanında %24,67’lik artış gerçekleşmiştir. 2013 yılında yapılacak yapıların sayısının 

%83,98’ini ikamet amaçlı binalar, %9,72’sini ikamet amaçlı olmayan binalar (otel ve 

konaklama, ofis binaları, toptan ve perakende ticaret binaları, sanayi ve depo binaları) 

oluşturmaktadır. Toplam yapı alanının %73,86’sını ikamet amaçlı binalar, %15,57’sini ikamet 

amaçlı olmayan binalar (otel ve konaklama, ofis binaları, toptan ve perakende ticaret binaları, 

sanayi ve depo binaları)  oluşturmaktadır. 2014 yılında ise yapı sayısının %83,93’ünü, yapı 

alanının %74,09’unu ikamet amaçlı yapılar, yapı sayısının %10,35’ini, yapı alanının %16,24’ünü 

ikamet amaçlı olmayan (otel ve konaklama, ofis binaları, toptan ve perakende ticaret binaları, 

sanayi ve depo binaları) yapılar oluşturmaktadır. Kullanım amacına göre 2013 ve 2014 yılı için 

ay bazında yapı ruhsatı alınan yapı sayıları ve yapı alanları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 
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Bunların dışında kalan yapılar ise, halka açık ikamet yerleri, trafik ve iletişim binaları, kamu 

eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları ile diğer binalardır. 

 

 
 

2013 yılında Türkiye genelinde tamamen veya kısmen biten, yeni ve ilave yapılan 120.847 yapı 

için toplam 138.393.078m² alan için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. 2014 yılında ise 

yapı sayısı 123.554’e çıkarken, yapı alanı 151.016.151m²’ye yükselmiştir. 2013 yılında yapı 

kullanma izin belgesi alan yapıların sayısının %84,54’ünü ikamet amaçlı binalar oluştururken, 

%12,07’sini ikamet amaçlı olmayan binalar (otel ve konaklama, ofis binaları, toptan ve 

perakende ticaret binaları, sanayi ve depo binaları) oluşturmaktadır. Toplam yapı alanının 

%75,32’sini ikamet amaçlı binalar, %17,35’ini ikamet amaçlı olmayan binalar (otel ve 

konaklama, ofis binaları, toptan ve perakende ticaret binaları, sanayi ve depo binaları)  

oluşturmaktadır. 2014 yılında ise yapı sayısının %83,90’ını, yapı alanının %75,24’ünü ikamet 

amaçlı yapılar, yapı sayısının %12,22’sini, yapı alanının %16,89’unu ikamet amaçlı olmayan 

(otel ve konaklama, ofis binaları, toptan ve perakende ticaret binaları, sanayi ve depo binaları) 

yapılar oluşturmaktadır. Kullanım amacına göre 2013 ve 2014 yılı için ay bazında yapı kullanma 

alınan yapı sayıları ve yapı alanları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. Bunların dışında kalan 

yapılar ise, halka açık ikamet yerleri, trafik ve iletişim binaları, kamu eğlence, eğitim, hastane 

veya bakım kuruluşları binaları ile diğer binalardır. 
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2013 ve 2014 yılı ticari yapıların (otel ve konaklama, ofis binaları, toptan ve perakende 

ticaret binaları, sanayi ve depo binaları) yapı kullanma izin belgesi verileri irdelendiğinde; otel 

ve konaklama binalarının yapı sayısı %17,35 oranında azalırken yapı alanı %24,37 oranında 

artmıştır. Ofis nitelikli binaların yapı sayısı %29,08, yapı alanı %33,11 oranında artmıştır. 

Toptan ve perakende ticaret binalarının yapı sayısı %1,38 azalırken, yapı alanı %0,61 oranında 

artış yaşanmıştır. Sanayi binaları ve depolarda ise yapı sayısı %11,44 oranında artarken, yapı 

alanı %11,46 oranında düşüş göstermiştir. 

 

 
 

Türkiye genelinde konu satışları irdelendiğinde, inşaat ciro endeksine benzer şekilde yılın 

başında en düşük seviyede ve yıl sonunda en yüksek seviyede gerçekleşmektedir. Konut satışları, 

inşaat ciro endeksine göre dönemsel etkilerden daha fazla etkilenmekte ve aylık olarak daha 

fazla açılar ile kırılım göstermektedir. Türkiye genelinde 2013 yılı içerisinde toplam 1.157.190 

adet, 2014 yılında ise 1.165.381 adet, 2015 yılı ilk beş ayında ise 524.423 adet konut satışı 

yapılmıştır. Yapılan konut satışlarının yaklaşık %55’ini ikici el satışlar oluşturmaktadır. Son 29 

aya ilişkin ilk satış ve ikinci el satış grafiği aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre, konu satışları 

normal seyrinde devam eder ise Eylül ayına kadar düşüşün devam edeceği ve daha sonrasında 

artış göstereceği tahmin edilebilir.  
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Türkiye genelinde yapılan konut satışlarının ortalama olarak %37’sini ipotekli satışlar 

oluşturmaktadır. İpotekli satışlarda belirleyici unsur faiz oranlarıdır. 2014 yılında bir önceki yıla 

göre konut satışlarında %0,70 oranında artış yaşanmış, ipotekli konut satışları bir önceki yıla 

göre %15,31 oranında düşmüştür. Her iki yılda satılan konut sayısının çok yakın olmasına 

karşın, 2014 yılında alıcıların çok daha azınlığı ipotekli olarak satın almayı tercih etmişlerdir. 

Konut satışları genel olarak yılın son çeyreğinde tepe noktasına ulaşmasına rağmen, ipotekli 

konut satışları yılın üçüncü çeyreğinde tepe noktasına ulaşmaktadır. 
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4.3 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen Veya Sınırlayan 

Faktörler  
 

Raporun hazırlanması sırasında değerleme hizmetini olumsuz yönde etkileyen ve 

sınırlayan bir durum mevcut olmamıştır. 

 

4.4 Gayrimenkulün Yapısal,  İnşaat Özellikleri 
 

Değerleme konusu taşınmaz; Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi’nde,  

301,28m² yüzölçümlü 13 pafta, 688 ada, 80 parsel sayılı “Kargir Ev Ve Arsa” nitelikli 

taşınmazdır. Parsel düz bir topografyada yer almakta olup geometrik olarak yamuk şeklindedir. 

Parsel üzerinde mevcut durumda zemin kat ve üç normal kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşan 

betonarme yapı yer almaktadır. Mevcut yapı yaklaşık 10 yıl öncesine kadar otel olarak 

kullanılmakta olduğu bilgisi alınmış ve geçen 10 yıl içerisinde taşınmaz atıl durumda herhangi 

bir amaca yönelik olarak kullanılmamış ve boş durumda bırakılmıştır. Mevcut durumda yapının 

zemin katında 2 adet dükkan, dükkanların arka kısmında lobi alanı, 3 normal katın tamamında 

ise otel odaları yer almaktadır.  

Değerleme konusu parselde fili durumda, zemin + 3 normal kattan oluşmakta olan yapı 

tamamen atıl durumdadır. Taşınmazın girişi Aksaray Caddesi’ne göre sol yan cepheden 

sağlanmaktadır. 

 

4.5 Fiziksel Değerlemede Baz Alınan Veriler 
 

Değerlemesi talep edilen; Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, 13 pafta, 

688 ada, 80 parsel “Kargir Ev Ve Arsa” nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın ilgili Belediye ve Tapu 

Müdürlükleri’nde yapılan incelemesinde yapıya ait herhangi bir proje, ruhsat ve yasal evrak 

bulunmamaktadır. Taşınmazın mahallinde yapılan ölçümlerde taşınmazın zemin oturum alanı 

yaklaşık brüt 140m²’dir. Taşınmazın zemin katının Aksaray Caddesi’ne bakan kısmında 2 adet 

dükkan bulunmakta olup dükkanların halihazırda kullanılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca; caddeye 

göre arka tarafta kalan kısmın ise boş olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın 1., 2. ve 3. normal 

katlarının her biri amacına yönelik otel odası ve WC hacimlerine bölünmüş durumdadır. Odalara 

girişler, her bir katta geniş bir hol üzerinde sağ ve sol tarafta olmak üzere ayrılmış durumdadır. 

Taşınmazın normal katlarının her biri yaklaşık brüt 160m² alandan oluşmaktadır. Taşınmazın; 

zemin kat brüt 140m², 1. Kat brüt 160m², 2. Kat brüt 160m², 3. Kat brüt 160m² alanlardan 

oluşmakta olup toplamda 620m² alandan oluşmaktadır. Taşınmazın zemin katında bulunan 

dükkan zeminleri seramik kaplama, duvarları plastik boyalı, cephesi alüminyum çerçeveli cam 

kaplamadır. Yapının normal katlarında hol ve oda zeminlerinin her birinin zeminleri halıfleks 

kaplama, duvarları plastik boyalı, banyo-WC zemin ve duvarları seramik kaplama, pencereler 

PVC doğramalı, oda giriş kapıları ahşap doğramalıdır. Taşınmazın kat arası geçişlerinin 

sağlandığı merdiven zeminleri mozaik beton üzeri halıfleks kaplama, merdiven ve balkon 

korkulukları demir doğramalıdır. Taşınmazın dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyası kaplama, 

çatısı kiremit kaplıdır.  

Taşınmaz fiili durumda herhangi bir amaç için kullanılmamakta olup, alınan bilgi 

doğrultusunda 10 yıldır boş durumdadır. Taşınmazın yaklaşık 10 yıl öncesinde otel olarak 

kullanılmakta olduğu bilgisi alınmıştır.  
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Parsel üzerindeki yapının; halihazırdaki durumuna göre genel itibarı ile özet olarak; 

Isıtma Sistemi :  Yok  

Hidrofor  :  Yok 

Jeneratör  :  Yok 

Paratoner  :  Yok 

Yangın Tesisatı  :  Yok 

Asansör  :  Yok 

Bekçi Kulübesi  :  Yok 

Otopark  :  Yok 

Sığınak  :  Yok 

Su Deposu  :  Yok 

Yangın Merdiveni  :  Yok  

Taşıyıcı Sistemi  :  Betonarme Yapı  

Kullanılan Malzeme  :  Tuğla 

Döşeme  :  Mozaik beton üzeri halıfleks  

Dış Cephe : Sıva üzeri cephe boyası 

 

4.6 Gayrimenkulün Teknik Özellikleri ve Değerlemede Baz Alınan Veriler 
 

Bu rapor, Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, 13 pafta, 688 ada, 80 parsel 

sayılı “Kargir Ev Ve Arsa” nitelikli taşınmazdır.  

Değerlemeye konu taşınmaza ulaşmak için, Atatürk Bulvarı üzerinden güneybatı 

istikametinde ilerlenirken sola Aksaray Caddesi’ne girilir. Taşınmaz; cadde üzerinde sol kolda 

Atatürk Bulvarı ile Aksaray Caddesi kesişimin de köşe parsel konumunda yer almaktadır. 

Taşınmazın yakın çevresinde Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Özel Yurt Binaları, 

Gülbahçe Parkı gibi referans noktaları bulunmaktadır.  

Taşınmaz; Nevşehir Belediyesi’ne yaklaşık 880m, Nevşehir Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü’ne yaklaşık 380m, Aksaray Caddesi üzerinde, Atatürk Bulvarı’nın güney yönünden 

girişine yaklaşık 50m mesafede konumludur.  

Taşınmaza ulaşım dolmuş, otobüs gibi toplu taşıma araçları ve Aksaray Caddesi 

güzergahı kullanılarak özel araçlarla mümkündür. Taşınmaz il merkezi konumunda, yayların ve 

araçların yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. 

 

Taşınmazın Niteliği                  

Mevcut İmar Durumu         

: 

: 

Kargir Ev Ve Arsa 

Ticaret üzeri Konut Alanı 

Topografik Yapı : Düz 

Kanalizasyon : Şebeke 

Elektrik : Şebeke 

Su : Şebeke 

Doğalgaz : Yok 

Telekom Hizmetleri : Şebeke 

 

 

 



 

 Tel. 0216-326 24 06 · Fax 0216-326 74 09  
info@artidd.com.tr · www.artidd.com.tr 

Okul Sok. Altunizade Sitesi B Blok D:18  
Altunizade · İstanbul  

Sayfa 26 / 50 – No. 2015-OZ-0000372                                                                                              V.D.: Üsküdar 102 036 8291 

Taşınmazın Değerini Etkileyen Faktörler 
 

Olumlu Faktörler 
 Taşınmazın merkezi konumda yer alması, 

 Taşınmazın köşe parsel konumda olup üç cephesinin bulunması, 

 Toplu taşıma güzergahı üzerinde, otobüs ve özel araçlar ile rahatça ulaşımın 

sağlanabileceği konumda yer alması, 

 Tercih edilen bölgede yer alması, 

 İşlek cadde üzerinde yer alması. 

 

Olumsuz Faktörler  
 Mevcut yapının yasal olmaması ve mer’i imar durumuna aykırı olması 

 Yapının cins tashihinden farklı kullanımda olması 

 Yapının fiziksel olarak vasat durumda olması. 

 

4.7 Değerleme İşleminde Kullanılan Varsayımlar ve Bunların Kullanılma 

Nedenleri 
 

Taşınmazın değeri Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve ikinci yöntem olarak konu parsel 

üzerinde proje geliştirerek Hasılat Paylaşımı / Kat Karşılığı Yöntemi ile takdir edilmiştir. 

 

Emsal Karşılaştırma Yöntemi için aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. 

 Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir. 

 Taraflar değerleme konusu taşınmaz ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve 

kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. 

 Taşınmazın satışı için makul bir süre tanınmıştır. 

 Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. 

 Taşınmazın alım satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 Gayrimenkulün üzerinde herhangi bir hukuki problem olmadığı varsayılmaktadır. 

 

Bölgede taşınmaza emsal olabilecek boş arsa bulunamamıştır. 1 adet satılık arsa 

bulunabilmiş olup, emsal arsa, değerlemesi yapılan taşınmaza göre merkeze uzak, iç tarafta ve 

konum olarak oldukça dezavantajlı bir konumdadır. Bu emsal dışında 2 adet emlak ofisi görüşü 

alınmıştır. Bölgeye hakim ve yetkili olan emlakçıların taşınmaz için tarafımıza ifade etmiş 

oldukları ortalama metrekare birim değeri 7.000.-TL/m² - 8.000.-TL/m²’dir. Emsal ve görüşler 

taşınmaza göre kıyaslandığında, taşınmazın sahip olduğu cephe ve konumuyla şerefiyesinin üst 

limitten puanlanması uygun görülmüştür. 

Değerleme konusu taşınmaz için, Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 

yapılan incelemeler sonucunda taşınmaza ait herhangi bir yasal evraka ulaşılamamıştır. Tapu 

kaydında cins tashihi yapılmış, kadastro paftasında yapılan ölçümlere göre oturum alanının 

mevcut yapı ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak gerek cins tashihinde, gerekse kadastro 

müdürlüğündeki evraklarda işli yapının kat adeti belirtilmemiş olup, cins tashihi “Kargir Ev Ve 
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Arsa” olarak yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde mevcut yapının zemin katta 2 dükkan, 

üst katlarda ise önceleri konut, sonraki yıllarda otel olarak kullanım yapıldığı, bir süredir de atıl 

durumda olduğu dolayısı ile cins tashihi ile uyumlu olmadığı belirlenmiştir. 

1957 yılından önce inşa edilmiş cins tashihli yapılar iskanlı ve yasal kabul edilmektedir. 

Ancak; bölgeden kadastronun 1967 yılında geçtiği öğrenilmiş ve yapının 1957 yılından önce inşa 

edildiğine dair herhangi bir evraka rastlanmamıştır. Nevşehir Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde 

yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza ait herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bu 

sebeple yapının yasal olmadığı kanaatine varılmıştır.  

Değerleme konusu 688 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın arsa değerini bulmak üzere 

tarafımızca mer’i imar durumuna uygun bir proje simülasyonu geliştirilmiştir. Tarafımızca 

geliştirilen proje simülasyonunda; parsel üzerindeki yasal olmayan yapının yıkılması ve mer’i 

imar durumuna göre yeni yapılacak yapıda bodrum, zemin ve asma kat dükkan, normal katlar ise 

konut fonksiyonlu olarak düşünülmüş olup, parselin yola terki, kenar ölçüleri ve çekme 

mesafeleri dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.  

Parsel üzerine inşa edilebilecek yapının oturum alanı yaklaşık 120m² olacaktır. Parsel 

üzerinde 1 bodrum kat, zemin kat, asma kat, 4 normal kat ve çatı arasından oluşan yapı 

yapılabilmektedir. 

Bodrum kat alanı 120m² (zemin kattaki dükkana ait depo), zemin kat alanı 120m² 

(dükkan ve bina girişi), asma kat alanı 60m² (zemin kattaki dükkana ait) ve normal katların her 

birinin üç cepheden çıkma yapılarak 160m² (konut, kat holü ve merdiven kovası) brüt alana 

sahip olacağı, ayrıca çatı arasında 60m² (4. normal katta yer alan konuta ait) alan oluşturulacağı 

belirlenmiştir. Yapının toplam inşaat alanının 1000 m² olacağı hesaplanmıştır. Bölgede 

müteahhit ve emlak ofisleri ile yapılan görüşmeler, taşınmazın merkezi konumu, satış kabiliyeti 

ve tercih seviyesi dikkate alınarak bölgede hasılat paylaşımı / kat karşılığı oranı, arsa sahibi 

lehine %60 olarak kabul edilmiştir.   

Emsallere göre, yeni oluşacak yapıda zemin katta konumlu ve bodrum katta deposu olan 

dükkanın depo alanı dahil olmak üzere ortalama metrekare birim değeri 9.893.-TL (zemin kat 

dükkan metrekare birim değeri 14.000.-TL, depo alanı değeri zemin kat değerinin 1/3 oranında, 

asma kat değeri zemin kat değerinin 2/3 oranında alınmıştır), 3 normal katta yapılacak olan 

konutların ortalama metrekare birim değeri 2.300.-TL, 4. normal kat ve çatı arasında yer alacak 

olan konutun metrekare birim değerinin 2.200.-TL olabileceği belirlenmiştir.  

Değerleme çalışmamız, taşınmazın hiçbir hukuki probleminin olmadığı varsayımına 

dayalıdır. 

 

4.8 Kullanılan Değerleme Tekniklerini Açıklayıcı Bilgiler ve Bu 

Yöntemlerin Seçilmesinin Nedenleri 
 

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı 
 

Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı benzer ve ikame mülklerin satışını/kiralanışını ve ilgili 

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

olarak karşılaştırılması yapılan mülk, piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin 

satışlarıyla/kiralanmalarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen tekliflerde dikkate alınabilir. 
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Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı 
 

Bu yaklaşım değerlemesi yapılan mülke ait gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve 

kapitalizasyon yöntemi ile değer tahmini yapılır. Kapitalizasyon, gelir tutarını değer tahminine 

çeviren gelir ve değer tipi ile ilişkilidir. Bu işlem, doğrudan ilişkileri, hasılat veya iskonto oranı 

veya her ikisini de dikkate alır. Genel olarak ikame prensibi belli bir risk seviyesine sahip en 

yüksek yatırım getirisi sağlayan gelir akışı en olası değer rakamı ile orantılıdır. 

Kapitalizasyon oranı; algılanan riskin derecesine, gelecekteki enflasyon bağlamında 

piyasanın beklentileri, alternatif yatırımlar için umulan getiri oranları, geçmişte emsal mülkler 

tarafından kazanılan getiri oranları, borç finansmanının bulunabilirliği, cari vergi yasalarına 

bağlıdır. 

 

Maliyet Yaklaşımı 
 

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

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

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

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

tanımlanmaktadır. 

Bu yöntemde, gayrimenkulün önemli bir kalan ekonomik ömür beklentisine sahip olduğu 

kabul edilir. Bu nedenle, gayrimenkulün değerinin fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik 

açıdan demode olmasından dolayı zamanla azalacağı varsayılır. Bir başka deyişle, mevcut bir 

gayrimenkulün bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden fazla olamayacağı 

kabul edilir. 

 

4.9 Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değerleri 
 

Değerlemesi yapılan taşınmaz mevcut durumda zemin katları ticaret, normal katları otel 

şeklinde tadil edilmiş ve uzun yıllardır atıl olmasına karşın taşınmazın ticaret üzeri konut imarlı 

olması durumundan dolayı arsa değerini bulmak için tarafımızca mer’i imar durumuna uygun bir 

proje geliştirme yöntemi uygulanmıştır. Tarafımızca geliştirilen proje simülasyonunda; parsel 

üzerindeki yasal olmayan yapının yıkılması ve mer’i imar durumuna göre yeni yapılacak yapıda 

zemin kat dükkan, normal katlar ise konut fonksiyonlu olarak düşünülmüştür. 

 

Buna göre taşınmazın Boş Arsa Değeri: 2.500.000.-TL takdir edilmiştir. 

 

Değerleme tarihi itibarı ile parsel üzerinde yasal izinleri alınmış herhangi bir proje 

mevcut olmadığından Proje değeri hesaplanmamıştır. 

 

4.10 Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı 
 

Bölgede taşınmaza emsal olabilecek boş arsa bulunamamıştır. 1 adet satılık arsa 

bulunabilmiş olup, emsal arsa, değerlemesi yapılan taşınmaza göre merkeze uzak, iç tarafta ve 

konum olarak oldukça dezavantajlı bir konumdadır. Bu emsal dışında 2 adet emlak ofisi görüşü 
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alınmıştır. Bölgeye hakim ve yetkili olan emlakçıların taşınmaz için tarafımıza ifade etmiş 

oldukları ortalama metrekare birim değeri 7.000.-TL/m² - 8.000.-TL/m²’dir.  

 

Emsal ve görüşler taşınmaza göre kıyaslandığında, taşınmazın sahip olduğu cephe ve 

konumuyla şerefiyesinin üst limitten puanlanması uygun görülmüştür: 

 

 
 

Buna göre değerleme konusu taşınmazın arsa değeri Emsal Karşılaştırma Yöntemi ile; 

 

301,28m² x 7.919.-TL/m² = 2.385.911.-TL ~ 2.386.000.-TL 

 

olarak takdir edilmiştir. 

 

4.11 Maliyet Oluşumları Analizi 
 

Nevşehir Belediyesi İmar Arşivi’nde yapılan incelemede parsel üzerindeki mevcut yapıya 

ait herhangi bir yasal belgeye ulaşılamamış olup yapılan araştırmalarda taşınmazın arşiv 

kayıtlarında da herhangi bir resmi evrak kaydı bulunmadığı bilgisi teyit edilmiştir.   

Nevşehir Kadastro Müdürlüğü’nde yapılan incelemede, söz konusu parsele ait kadastro 

paftası incelenmiş olup, kadastro paftasında 140m² oturum alanlı yapının işlendiği belirlenmiştir. 

Kadastro paftasında işlenen yapının yüksekliği veya kat sayısı hakkında herhangi bir kaydın 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alanın yapının oturum alanı, kadastro paftası 

ile uyumludur. 1957 yılından önce inşa edilmiş cins tashihli yapılar iskanlı ve yasal kabul 

edilmektedir. Ancak; bölgeden kadastronun 1967 yılında geçtiği öğrenilmiş ve yapının 1957 

yılından önce inşa edildiğine dair herhangi bir evraka rastlanmamıştır.  

Nevşehir Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza 

ait herhangi bir belge bulunmamaktadır. 

Bu sebeple yapının yasal olmadığı kanaatine varılmış ve taşınmaz için Maliyet 

Oluşumları Analizi yapılmamıştır. 
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4.12    Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı 
 

Değerleme konusu 688 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın arsa değerini bulmak üzere 

tarafımızca mer’i imar durumuna uygun bir proje simülasyonu geliştirilmiştir. Tarafımızca 

geliştirilen proje simülasyonunda; parsel üzerindeki yasal olmayan yapının yıkılması ve mer’i 

imar durumuna göre yeni yapılacak yapıda bodrum, zemin ve asma kat dükkan, normal katlar ise 

konut fonksiyonlu olarak düşünülmüş olup, parselin yola terki, kenar ölçüleri ve çekme 

mesafeleri dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.  

Parsel üzerine inşa edilebilecek yapının oturum alanı yaklaşık 120m² olacaktır. Parsel 

üzerinde 1 bodrum kat, zemin kat, asma kat, 4 normal kat ve çatı arasından oluşan yapı 

yapılabilmektedir. 

Bodrum kat alanı 120m² (zemin kattaki dükkana ait depo), zemin kat alanı 120m² 

(dükkan ve bina girişi), asma kat alanı 60m² (zemin kattaki dükkana ait) ve normal katların her 

birinin üç cepheden çıkma yapılarak 160m² (konut, kat holü ve merdiven kovası) brüt alana 

sahip olacağı, ayrıca çatı arasında 60m² (4. normal katta yer alan konuta ait) alan oluşturulacağı 

belirlenmiştir. Yapının toplam inşaat alanının 1000 m² olacağı hesaplanmıştır. Bölgede 

müteahhit ve emlak ofisleri ile yapılan görüşmeler, taşınmazın merkezi konumu, satış kabiliyeti 

ve tercih seviyesi dikkate alınarak bölgede hasılat paylaşımı / kat karşılığı oranı, arsa sahibi 

lehine %60 olarak kabul edilmiştir.   

Emsallere göre, yeni oluşacak yapıda zemin katta konumlu ve bodrum katta deposu olan 

dükkanın depo alanı dahil olmak üzere ortalama metrekare birim değeri 9.893.-TL (zemin kat 

dükkan metrekare birim değeri 14.000.-TL, depo alanı değeri zemin kat değerinin 1/3 oranında, 

asma kat değeri zemin kat değerinin 2/3 oranında alınmıştır), 3 normal katta yapılacak olan 

konutların ortalama metrekare birim değeri 2.300.-TL, 4. normal kat ve çatı arasında yer alacak 

olan konutun metrekare birim değerinin 2.200.-TL olabileceği belirlenmiştir.  

Bu verilere göre gelir hasılat paylaşımı yöntemi kapsamında yapılan proje geliştirme 

hesaplaması aşağıdaki gibidir. 
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 Buna göre konu taşınmazın arsa değeri Hasılat Paylaşımı / Kat Karşılığı Yöntemi ile  

2.635.000.-TL olarak takdir edilmiştir. 

 

4.13  Değerlemede Esas Alınan Benzer Satış Örneklerinin Tanım ve Satış 

Bedelleri ile Bunların Seçilmesinin Nedenleri 
 

Bu yöntemde pazar bilgilerinden faydalanılmış, bölgede yapılan araştırmalar sonucunda 

taşınmazın bulunduğu bölgede mesken, dükkan ve arsa fiyat araştırması yapılmıştır. Bu 

doğrultuda taşınmaza emsal olabilecek durumda olan emsaller aşağıda verilmiştir.  

 

Arsa Emsalleri 

 

1-Aymes Emlak: 0532 283 05 36 

Konu taşınmaz ile aynı bölgede taşınmaza kıyas ile daha iç bölgede daha dezavantajlı konumda, 

merkeze kısmen uzak olan 241m² alanlı, blok nizam, zemin + 4 kat imarlı arsanın pazarlıklı 

olarak 1.100.000.-TL bedel ile satılık olduğu bilgisi alınmıştır. (4.564.-TL/m²) 

(Taşınmaza kıyas ile daha iç bölgelerde yer alması ve ara sokak konumunda yer almasından 

dolayı daha düşük birim fiyata sahiptir. Yapılan görüşmede değerleme konusu taşınmazın 

merkezi konumu itibari ile metrekare birim değerinin 7.000.-TL - 8.000.-TL seviyelerinde 

olabileceği belirtilmektedir.) 

 

2-Dolunay Emlak: 0532 283 05 36 

Konu taşınmazın bulunduğu bölgeye hakim olan Dolunay Emlak ile yapılan görüşmede 

taşınmazın konumu ve imar durumu göz önünde bulundurularak arsa metrekare birim fiyatının 

7.000.-TL ile 8.000.-TL arasında olabileceği bilgisi alınmıştır. 

 

3-Paslanmaz Emlak: 0532 566 81 08 

Konu taşınmazın bulunduğu bölgeye hakim olan Paslanmaz Emlak ile yapılan görüşmede 

taşınmazın konumu ve imar durumu göz önünde bulundurularak arsa metrekare birim fiyatının 

7.000.-TL - 8.000.-TL civarında olabileceği bilgisi alınmıştır. 

 

Konut Emsalleri 

 

4-Sahibinden: 0530 407 62 46 

Taşınmazın bulunduğu bölgede yaklaşık 7 yıllık bina içerisinde, 5. katta konumlu, 3+1 tipte, 

100m² alanlı olan taşınmaz için pazarlıklı olarak 140.000.-TL bedel edildiği bilgisi alınmıştır. 

(1.400.-TL/m²)  

(Konu taşınmaza kıyas ile daha iç bölgelerde, ara sokak konumunda olması ve konu taşınmazın 

üzerinde yapılacak taşınmazın üç cepheli olacak olması ve yeni yapılaşmaya bağlı oluşacak yapı 

kalite farkı değerleme işleminde dikkate alınmıştır.) 
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5-Sahibinden: 0505 316 61 81 

Taşınmazın bulunduğu bölgede yaklaşık 5 yıllık bina içerisinde, 3. katta konumlu, 3+1 tipte, 

105m² alanlı olan taşınmaz için pazarlıklı olarak 150.000.-TL bedel talep edildiği bilgisi 

alınmıştır. (1.429.-TL/m²) 

(Konu taşınmaza kıyas ile daha iç bölgelerde, ara sokak konumunda olması ve konu taşınmazın 

üzerinde yapılacak taşınmazın üç cepheli olacak olması ve yeni yapılaşmaya bağlı oluşacak yapı 

kalite farkı değerleme işleminde dikkate alınmıştır.) 

 

6-Paslanmaz Emlak: 0532 566 81 08 

Emlak yetkilisi ile yapılan görüşmede konu arsa üzerine yapılacak yeni yapı içerisinde, katta 

meskenlerin üç cepheli olması ve tam ilçe meydanında yer alacak olmasından dolayı 

taşınmazların metrekare birim değerlerinin 2.000.-TL ile 2.300.-TL arasında olabileceği bilgisi 

alınmıştır.  

 

7-Dolunay Emlak: 0532 283 05 36 

Emlak yetkilisi ile yapılan görüşmede konu arsa üzerine yapılacak yeni yapı içerisinde, katta 

meskenlerin üç cepheli olması ve tam ilçe meydanında yer alacak olmasından dolayı 

taşınmazların metrekare birim değerlerinin 2.200.-TL olabileceği bilgisi alınmıştır. 

 

Dükkan Emsalleri 

 

8-Nevşehir Emlak: 0533 476 50 99 

Taşınmazın bulunduğu bölgede, taşınmaza yakın konumda, caddeye cepheli olan 50m² alanlı 

dükkan, pazarlıklı olarak 700.000.-TL bedel ile satılık olduğu bilgisi alınmıştır. (14.000.-TL/m²) 

 

9-Fecir Emlak: 0541 670 03 08 

Taşınmazın bulunduğu bölgede, taşınmaza yakın konumda, caddeye cepheli olan, taşınmaza 

kıyas ile kısmen caddenin daha az işlek olan konumunda 25m² alanlı dükkan, pazarlıklı olarak 

335.000.-TL bedel ile satılık olduğu bilgisi alınmıştır. (13.400.-TL/m²) 

 

10-Sahibinden: 0533 265 62 44 

Taşınmazın bulunduğu bölgede taşınmaza yakın konumda, caddeye cepheli olan, taşınmaza 

kıyas ile kısmen caddenin daha az işlek olan konumunda 30m² alanlı dükkan, pazarlıklı olarak 

320.000.-TL bedel ile satılık olduğu bilgisi alınmıştır. (10.667.-TL/m²) 

 

11-Nevşehir Emlak: 0384 212 96 30 

Taşınmaz ile aynı bölgede, taşınmaza kıyas benzer konumda (Belediye Caddesi üzerinde),  ~15 

yıllık bina dahilinde, bakımlı olduğu bilgisi alınan, zemin kat konumunda 45 m2 büyüklükte olan 

dükkan pazarlıklı olarak 700.000 TL bedel ile satılık olduğu bilgisi alınmıştır. (15.555 TL/m2) 

 

12-Fecir Emlak: 0541 670 03 08 

Konu taşınmaz ile aynı bölgede taşınmaza ~700 m mesafede, ~ 10 yıllık binada yer alan, konu 

taşınmaza kıyas ile konum itibari ile daha dezavantajlı, cadde üzerinde, zemin kat konumunda, 

konu taşınmaza kıyas ile daha az işlek olan bölgede konumlu,  25 m2 dükkan pazarlıklı olarak 

330.000 TL bedel ile satılık olduğu bilgisi alınmıştır. (13.200 TL/m2) 
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4.14 Kira Değeri Analizi ve Kullanılan Veriler 
 

Parsel üzerindeki yapı yasal olmayıp, 10 yıldır atıl durumda olduğundan ve herhangi bir 

kira getirmemekte olduğundan kira değeri analizi yapılmamıştır. 

 

4.15 Değerleme Konusu Taşınmazın Sigorta Değeri  
 

Sigorta Değeri hesaplanırken, yapının yeniden inşa maliyeti göz önünde 

bulundurulduğundan, yıpranma payları düşülmemektedir. 

Değerleme konusu parsel üzerinde yer alan yapı yasal olarak kabul edilmemiş olup 

yapının mevcut durumu için Sigorta Değeri hesaplanmıştır. Yapının sigorta değeri belirlenirken 

metrekare birim değeri, 2015 yılı için açıklanan yapı yaklaşık birim maliyetlerinde 3-A yapı 

sınıfında olan taşınmazlar için belirlenmiş 590.-TL/m² alınmıştır. Buna göre yapının sigorta 

değeri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

 

Sigorta Değeri: 620m² x 590.-TL/m² = 365.800.-TL 

 

4.16 Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi 
 

Değerleme konusu taşınmaza ait, Nevşehir Tapu Müdürlüğüne bağlı TAKBİS 

portalından 08.06.2015 tarih ve saat 17:13 itibari ile alınan takyidat bilgilerini içeren tapu kayıt 

belgesine göre kayıtları üzerinde aşağıdaki kayıtlar tespit edilmiştir; 

 

Beyanlar Hanesi: 

- Herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

 

Hak ve Mükellefiyetler Hanesi: 

- Herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

 

Rehinler Hanesi: 

- Herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

 

Şerhler Hanesi: 

İhtiyati Haciz: 7315 TL için H.İhtiyat 16/04/1975 Yev:554, HS: 669 (16.04.1975 – 554) 

(İhtiyati Haciz kaydı olduğu bilgisi öğrenilmiştir.) 

Kamu Haczi: NEVŞEHİR BELEDİYESİ’nin 12/02/2008 tarih 212-442 sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile Borç: 10.004,25-TL (Alacaklı: NEVŞEHİR BELEDİYESİ) (13.02.2008 – 

1286) 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ’in 22. Maddesinin C bendinde ise “Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan 

veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir 

takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı haklar dahil edilebilir. Bu hususta 

30 uncu madde hükümleri saklıdır.” belirtilmiştir. 

Değerleme konu taşınmazın tapu kayıtlarında; İhtiyati Haciz ve Kamu Haczi kaydı 

bulunmakta olup kayıtlardan kamu haczinin; kamusal nitelikli bir alacağı içerdiği ve kamu 
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kurumlarının alacaklarının öncelikli olduğu bilinen bir husustur. Bu sebeple konu taşınmazın 

portföye alınabilmesi için İhtiyati Haciz ve Kamu Haczi şerhlerinin terkin edilmesi 

gerekmektedir.    

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ’in 22. Maddesinin B bendinde “Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri 

yapılara ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması 

zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa ait olan otel, 

alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, 

tamamının veya bölümlerinin yalnızca kira geliri elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan 

yapıya ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin 

taşınmazın mevcut durumuna uygun olması yeterli kabul edilir.” belirtilmiştir. 

Buna göre değerleme konusu taşınmaz için, Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler sonucunda taşınmaza ait herhangi bir yasal evraka 

ulaşılamamıştır. Tapu kaydında cins tashihi yapılmış, kadastro paftasında yapılan ölçümlere göre 

oturum alanının mevcut yapı ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak gerek cins tashihinde, 

gerekse kadastro müdürlüğündeki evraklarda işli yapının kat adeti belirtilmemiş olup, cins 

tashihi “Kargir Ev Ve Arsa” olarak yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde mevcut yapının 

zemin katta 2 dükkan, üst katlarda ise önceleri konut, sonraki yıllarda otel olarak kullanım 

yapıldığı, bir süredir de atıl durumda olduğu dolayısı ile cins tashihi ile uyumlu olmadığı 

belirlenmiştir. 

1957 yılından önce inşa edilmiş cins tashihli yapılar iskanlı ve yasal kabul edilmektedir. 

Ancak; bölgeden kadastronun 1967 yılında geçtiği öğrenilmiş ve yapının 1957 yılından önce inşa 

edildiğine dair herhangi bir evraka rastlanmamıştır. Nevşehir Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde 

yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza ait herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bu 

sebeple yapının yasal olmadığı kanaatine varılmıştır.  

Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler ve alınan 

23.07.2015 tarihli güncel imar durumu belgesine göre değerleme konusu parsel, 1/1000 ölçekli, 

Kapucubaşı Mahallesi Uygulama İmar Plan Tadilatı kapsamında, Bitişik Nizam 5 kata kadar 

müsadeli (Hmax= 17,50m) “Ticaret Üzeri Konut Alanı” imar lejantında kalmakta olup yola terki 

bulunmaktadır. İlgili imar müdürlüğünden değerleme konusu parsel üzerinde 120m² oturum 

alanına sahip yapı inşa edilebileceği bilgisi alınmıştır. 

Yerinde yapılan ölçümlerde mevcut yapının oturum alanın yaklaşık 140m² olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sebeple mevcut yapının, mer’i imar şartlarına aykırı olduğu için yasal hale 

getirilmesi mümkün değildir. Mevcut yapının statik açıdan sağlamlık durumu uzmanlık alanımız 

olmamakla birlikte, yapının tadilat ile mer’i imar durumuna uygun hale getirilmesi de mevcut 

kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde mümkün olmayıp, mevcut yapının yıkılarak 

mer’i imar şartlarına uygun olarak yeni bir proje geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

4.17 Boş Arazi ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi ve Kullanılan Veri ve              

Varsayımlar ile Ulaşılan Sonuçlar 
 

Değerlemesi yapılan taşınmaz mevcut durumda zemin katları ticaret, normal katları otel 

şeklinde tadil edilmiş ve uzun yıllardır atıl olmasına karşın taşınmazın ticaret üzeri konut imarlı 

olması durumundan dolayı arsa değerini bulmak için tarafımızca mer’i imar durumuna uygun bir 

proje geliştirme yöntemi uygulanmıştır. Tarafımızca geliştirilen proje simülasyonunda; parsel 
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üzerindeki yasal olmayan yapının yıkılması ve mer’i imar durumuna göre yeni yapılacak yapıda 

zemin kat dükkan, normal katlar ise konut fonksiyonlu olarak düşünülmüştür. 

 

Buna göre taşınmazın Boş Arazi Değeri: 2.500.000.-TL takdir edilmiştir. 

 

Değerleme tarihi itibarı ile parsel üzerinde yasal izinleri alınmış herhangi bir proje 

mevcut olmadığından Geliştirilmiş Proje değeri hesaplanmamıştır. 

 

4.18 En Yüksek ve En İyi Kullanım Değeri Analizi 
 

En yüksek ve en iyi kullanım; değerlemesi yapılan taşınmazın, fiziki olarak uygun olan, 

yasalarca izin verilen, finansal olarak gerçekleştirilebilir ve en yüksek değeri getirecek en olası 

kullanımıdır. 

Değerleme konusu taşınmazın Nevşehir’in, ticari olarak çok gelişmiş olan bir bölgesinde 

konumlu olması, merkezi ve tercih edilen bir bölgede olması ve mer’i imar durumu dikkate 

alındığında, atıl durumdaki mevcut yapının yıkılarak ticaret üstü konut fonksiyonlu kullanımının 

en etkin ve en verimli kullanım seçeneği olabileceği kanısındayız. 

 

4.19 Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi 
 

Değerleme konusu taşınmaz cins tashihli ana gayrimenkul niteliğinde olup, tam mülkiyet 

yapısına sahiptir ve müşterek veya bölünmüş kısımları mevcut değildir. 

 

4.20 Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde,              

Emsal Pay Oranları  

 
Değerleme tarihi itibari ile taşınmazların konumlu olduğu parsel için yapılmış herhangi 

bir hasılat paylaşımı ve kat karşılığı sözleşmesi bulunmamaktadır. Taşınmazın arsa değerini 

bulmak için tarafımızca mer’i imar durumuna göre geliştirilmiş olan proje simülasyonunda 

hasılat paylaşımı / kat karşılığı oranı, arsa sahibi lehine %60 olarak alınmıştır. 

 

 

BÖLÜM 5 

ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

5.1 Farklı Değerleme Metotlarının ve Analizi Sonuçlarının 

Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Yöntem ve Nedenler 
 

Değerlemeye konu taşınmazın arsa değerinin belirlenmesinde “Emsal Karşılaştırma 

Yöntemi” ve Gelir Kapitalizasyonu Yöntemlerinden biri olan “Hasılat Paylaşımı / Kat Karşılığı 

Yöntemi” kullanılmıştır. Her iki yöntem ile bulunan sonuçlar birbirini desteklemiş olmakla 

birlikte taşınmaza emsal nitelikte boş arsa bulunamaması ve diğer iki emsalin de emlak 

ofislerinden alınan görüşleri içermesi nedeni ile daha doğru sonuç verdiği düşünülen “Hasılat 
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Paylaşımı / Kat Karşılığı Yöntemi” lehine uyumlaştırma yapılarak nihai değer aşağıdaki gibi 

takdir edilmiştir. 

 

 
 

5.2 Asgari Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Niçin Yer 

Almadıklarının Gerekçeleri       
                 

 Yapılan değerleme çalışması sonucu SPK Mevzuatı uyarınca değerleme raporunda yer 

alması gereken asgari bilgiler rapor içerisinde bulunmaktadır.  

 

5.3 Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca 

Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut 

Olup Olmadığı 
  

Değerleme konusu taşınmaz için, Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 

yapılan incelemeler sonucunda taşınmaza ait herhangi bir yasal evraka ulaşılamamıştır. Tapu 

kaydında cins tashihi yapılmış, kadastro paftasında yapılan ölçümlere göre oturum alanının 

mevcut yapı ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak gerek cins tashihinde, gerekse kadastro 

müdürlüğündeki evraklarda işli yapının kat adeti belirtilmemiş olup, cins tashihi “Kargir Ev Ve 

Arsa” olarak yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde mevcut yapının zemin katta 2 dükkan, 

üst katlarda ise önceleri konut, sonraki yıllarda otel olarak kullanım yapıldığı, bir süredir de atıl 

durumda olduğu dolayısı ile cins tashihi ile uyumlu olmadığı belirlenmiştir. 

1957 yılından önce inşa edilmiş cins tashihli yapılar iskanlı ve yasal kabul edilmektedir. 

Ancak; bölgeden kadastronun 1967 yılında geçtiği öğrenilmiş ve yapının 1957 yılından önce inşa 

edildiğine dair herhangi bir evraka rastlanmamıştır. Nevşehir Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde 

yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza ait herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bu 

sebeple yapının yasal olmadığı kanaatine varılmıştır.  

Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler ve alınan 

23.07.2015 tarihli güncel imar durumu belgesine göre değerleme konusu parsel, 1/1000 ölçekli, 

Kapucubaşı Mahallesi Uygulama İmar Plan Tadilatı kapsamında, Bitişik Nizam 5 kata kadar 

müsadeli (Hmax= 17,50m) “Ticaret Üzeri Konut Alanı” imar lejantında kalmakta olup yola terki 

bulunmaktadır. İlgili imar müdürlüğünden değerleme konusu parsel üzerinde 120m² oturum 

alanına sahip yapı inşa edilebileceği bilgisi alınmıştır. 

Yerinde yapılan ölçümlerde mevcut yapının oturum alanın yaklaşık 140m² olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sebeple mevcut yapının, mer’i imar şartlarına aykırı olduğu için yasal hale 

getirilmesi mümkün değildir. Mevcut yapının statik açıdan sağlamlık durumu uzmanlık alanımız 

olmamakla birlikte, yapının tadilat ile mer’i imar durumuna uygun hale getirilmesi de mevcut 

kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde mümkün olmayıp, mevcut yapının yıkılarak 

mer’i imar şartlarına uygun olarak yeni bir proje geliştirilmesi gerekmektedir. 
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5.4 Değerlemesi yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya 

Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı 
   

Değerleme konusu taşınmaza ait, Nevşehir Tapu Müdürlüğüne bağlı TAKBİS 

portalından 08.06.2015 tarih ve saat 17:13 itibari ile alınan takyidat bilgilerini içeren tapu kayıt 

belgesine göre kayıtları üzerinde aşağıdaki kayıtlar tespit edilmiştir; 

 

Beyanlar Hanesi: 

- Herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

 

Hak ve Mükellefiyetler Hanesi: 

- Herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

 

Rehinler Hanesi: 

- Herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. 

 

Şerhler Hanesi: 

İhtiyati Haciz: 7315 TL için H.İhtiyat 16/04/1975 Yev:554, HS: 669 (16.04.1975 – 554) 

(İhtiyati Haciz kaydı olduğu bilgisi öğrenilmiştir.) 

Kamu Haczi: NEVŞEHİR BELEDİYESİ’nin 12/02/2008 tarih 212-442 sayılı Haciz Yazısı 

sayılı yazıları ile Borç: 10.004,25-TL (Alacaklı: NEVŞEHİR BELEDİYESİ) (13.02.2008 – 

1286) 

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ’in 22. Maddesinin C bendinde ise “Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan 

veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir 

takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı haklar dahil edilebilir. Bu hususta 

30 uncu madde hükümleri saklıdır.” belirtilmiştir. 

Değerleme konu taşınmazın tapu kayıtlarında; İhtiyati Haciz ve Kamu Haczi kaydı 

bulunmakta olup kayıtlardan kamu haczinin; kamusal nitelikli bir alacağı içerdiği ve kamu 

kurumlarının alacaklarının öncelikli olduğu bilinen bir husustur. Bu sebeple konu taşınmazın 

portföye alınabilmesi için İhtiyati Haciz ve Kamu Haczi şerhlerinin terkin edilmesi 

gerekmektedir.    

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ’in 22. Maddesinin B bendinde “Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri 

yapılara ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması 

zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa ait olan otel, 

alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, 

tamamının veya bölümlerinin yalnızca kira geliri elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan 

yapıya ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin 

taşınmazın mevcut durumuna uygun olması yeterli kabul edilir.” belirtilmiştir. 

Buna göre değerleme konusu taşınmaz için, Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler sonucunda taşınmaza ait herhangi bir yasal evraka 



 

 Tel. 0216-326 24 06 · Fax 0216-326 74 09  
info@artidd.com.tr · www.artidd.com.tr 

Okul Sok. Altunizade Sitesi B Blok D:18  
Altunizade · İstanbul  

Sayfa 38 / 50 – No. 2015-OZ-0000372                                                                                              V.D.: Üsküdar 102 036 8291 

ulaşılamamıştır. Tapu kaydında cins tashihi yapılmış, kadastro paftasında yapılan ölçümlere göre 

oturum alanının mevcut yapı ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak gerek cins tashihinde, 

gerekse kadastro müdürlüğündeki evraklarda işli yapının kat adeti belirtilmemiş olup, cins 

tashihi “Kargir Ev Ve Arsa” olarak yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde mevcut yapının 

zemin katta 2 dükkan, üst katlarda ise önceleri konut, sonraki yıllarda otel olarak kullanım 

yapıldığı, bir süredir de atıl durumda olduğu dolayısı ile cins tashihi ile uyumlu olmadığı 

belirlenmiştir. 

1957 yılından önce inşa edilmiş cins tashihli yapılar iskanlı ve yasal kabul edilmektedir. 

Ancak; bölgeden kadastronun 1967 yılında geçtiği öğrenilmiş ve yapının 1957 yılından önce inşa 

edildiğine dair herhangi bir evraka rastlanmamıştır. Nevşehir Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde 

yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza ait herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bu 

sebeple yapının yasal olmadığı kanaatine varılmıştır.  

Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler ve alınan 

23.07.2015 tarihli güncel imar durumu belgesine göre değerleme konusu parsel, 1/1000 ölçekli, 

Kapucubaşı Mahallesi Uygulama İmar Plan Tadilatı kapsamında, Bitişik Nizam 5 kata kadar 

müsadeli (Hmax= 17,50m) “Ticaret Üzeri Konut Alanı” imar lejantında kalmakta olup yola terki 

bulunmaktadır. İlgili imar müdürlüğünden değerleme konusu parsel üzerinde 120m² oturum 

alanına sahip yapı inşa edilebileceği bilgisi alınmıştır. 

Yerinde yapılan ölçümlerde mevcut yapının oturum alanın yaklaşık 140m² olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sebeple mevcut yapının, mer’i imar şartlarına aykırı olduğu için yasal hale 

getirilmesi mümkün değildir. Mevcut yapının statik açıdan sağlamlık durumu uzmanlık alanımız 

olmamakla birlikte, yapının tadilat ile mer’i imar durumuna uygun hale getirilmesi de mevcut 

kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde mümkün olmayıp, mevcut yapının yıkılarak 

mer’i imar şartlarına uygun olarak yeni bir proje geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Yukarıda belirtilen tüm incelemeler neticesinde taşınmazın arsa değeri ile Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı portföyüne alınmasının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde uygun 

olmayacağı görüşündeyiz. Taşınmazın üzerindeki takyidatların kaldırılması ve parsel üzerindeki 

yapının yıkılarak cins tashihinin arsa olarak yapılması durumunda portföye uygunluğu yeniden 

değerlendirilmelidir. 

 

5.5 Değerleme Konusu gayrimenkullerin Şirket Tarafından Daha Önceki 

Tarihlerde de Değerlemesi Yapılmışsa, Son Üç Değerlemeye İlişkin 

Bilgiler 
 

 Değerleme konusu gayrimenkul için Şirketimizce geçmiş dönemde herhangi bir  

değerleme raporu hazırlanmamıştır. 
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BÖLÜM 6 
 

SONUÇ 
 

6.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi               
            

 Taşınmazın tapu kayıtlarında portföye alınmasına engel teşkil edecek takyidat kaydı 

mevcuttur.  

 

Değerleme konusu taşınmaz için, Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 

yapılan incelemeler sonucunda taşınmaza ait herhangi bir yasal evraka ulaşılamamıştır. Tapu 

kaydında cins tashihi yapılmış, kadastro paftasında yapılan ölçümlere göre oturum alanının 

mevcut yapı ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak gerek cins tashihinde, gerekse kadastro 

müdürlüğündeki evraklarda işli yapının kat adeti belirtilmemiş olup, cins tashihi “Kargir Ev Ve 

Arsa” olarak yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde mevcut yapının zemin katta 2 dükkan, 

üst katlarda ise önceleri konut, sonraki yıllarda otel olarak kullanım yapıldığı, bir süredir de atıl 

durumda olduğu dolayısı ile cins tashihi ile uyumlu olmadığı belirlenmiştir. 

 

1957 yılından önce inşa edilmiş cins tashihli yapılar iskanlı ve yasal kabul edilmektedir. 

Ancak; bölgeden kadastronun 1967 yılında geçtiği öğrenilmiş ve yapının 1957 yılından önce inşa 

edildiğine dair herhangi bir evraka rastlanmamıştır. Nevşehir Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde 

yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaza ait herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bu 

sebeple yapının yasal olmadığı kanaatine varılmıştır.  

 

Nevşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler ve alınan 

23.07.2015 tarihli güncel imar durumu belgesine göre değerleme konusu parsel, 1/1000 ölçekli, 

Kapucubaşı Mahallesi Uygulama İmar Plan Tadilatı kapsamında, Bitişik Nizam 5 kata kadar 

müsadeli (Hmax= 17,50m) “Ticaret Üzeri Konut Alanı” imar lejantında kalmakta olup yola terki 

bulunmaktadır. İlgili imar müdürlüğünden değerleme konusu parsel üzerinde 120m² oturum 

alanına sahip yapı inşa edilebileceği bilgisi alınmıştır. 

 

Yerinde yapılan ölçümlerde mevcut yapının oturum alanın yaklaşık 140m² olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sebeple mevcut yapının, mer’i imar şartlarına aykırı olduğu için yasal hale 

getirilmesi mümkün değildir. Mevcut yapının statik açıdan sağlamlık durumu uzmanlık alanımız 

olmamakla birlikte, yapının tadilat ile mer’i imar durumuna uygun hale getirilmesi de mevcut 

kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde mümkün olmayıp, mevcut yapının yıkılarak 

mer’i imar şartlarına uygun olarak yeni bir proje geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

 Yukarıda belirtilen tüm incelemeler neticesinde taşınmazın arsa değeri ile Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı portföyüne alınmasının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde uygun 

olmayacağı görüşündeyiz. Taşınmazın üzerindeki takyidatların kaldırılması ve parsel üzerindeki 

yapının yıkılarak cins tashihinin arsa olarak yapılması durumunda portföye uygunluğu yeniden 

değerlendirilmelidir. 
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6.2 Nihai Değer Takdiri                   
 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 08.06.2015 tarihli talebine istinaden yapılan 

incelemede; 

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, 13 pafta, 688 ada, 80 parsel sayılı, 

301,28m² yüzölçümlü, “Kargir Ev Ve Arsası” nitelikli taşınmazın, 27.07.2015 tarihi itibari ile 

boş arsa değerinin; 

 

KDV HARİÇ   

2.500.000.-TL Ikimilyonbeşyüzbin TL  

903.898.-USD  Dokuzyüzüçbinsekizyüzdoksansekiz USD  

816.486.-EURO Sekizyüzonaltıbindörtyüzseksenaltı EURO 

 

olabileceği görüşüne varılmıştır.  

 

(Hesaplamalarda T.C Merkez Bankasının 27.07.2015 tarihli efektif satış döviz kuru verilerinden 

yararlanılmış olup, 1.-USD: 2,7658.-TL, 1.-Euro: 3,0619.-TL olarak alınmıştır.) 

 

            Serdar EDİNSEL                                  Engin AKKOÇ 

  Gayrimenkul Değerleme Uzmanı                                   Sorumlu Değerleme Uzmanı 

        SPK Lisans No: 401078                 SPK Lisans No: 400244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu rapor inceleme yapıldığı tarihteki mevcut verileri yansıtmaktadır. 

 Bu rapor talep eden kurum dışında başka bir kurum ya da kişi tarafından kullanılamaz. 

 Takdir edilen değer, KDV Hariç değerdir. 

 Vergi Kanunlarının Katma Değer Vergisine ilişkin muafiyet, istisna ve vergi oranına 

ilişkin özel hükümleri dikkate alınmamıştır. 
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Ek-1 Fotoğraflar 
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Ek-2 TAKBİS Belgesi 
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Ek-3 Kadastral Pafta Örneği 
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TKGM Parsel Sorgusu 
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Ek-4 İmar Durumu 
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Ek-5 Lisans Belgeleri 
 

 
 

 
 
 


