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BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ
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1.1. Dayanak SözleĢmesi
Bu değerleme raporu, Ģirketimiz ile TSKB GYO A.ġ. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini
belirleyen 10.12.2010 tarih 1491 Referans Numaralı Gayrimenkul Değerleme SözleĢmesi gereğince
hazırlanmıĢtır.
1.2.Değerleme Tarihi
Bu değerleme raporu, Ģirketimiz değerleme elemanlarından Ali Ergün GÜRBAZ, değerleme
uzmanı Abdullah KARAÇOROĞLU, sorumlu değerleme uzmanı ġinasi ġIK tarafından 10.12.2010 ve
20.12.2010 tarihlerinde yapılan incelemeye istinaden hazırlanmıĢtır.
1.3.Rapor Tarihi ve Numarası
Bu rapor TSKB GYO A.ġ.’nin 10.12.2010 tarihli talep, 10.12.2010 tarih 1491 referans numaralı
sözleĢmeye istinaden, Ģirketimiz tarafından 15.12.2010 tarihinde, ADA / 10 – 2195 / ÖZ – 106 rapor
numarası ile tanzim edilmiĢtir.
1.4. Rapor Türü
Bu rapor, ½ hissesi MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA ENERJĠ ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠC. A.ġ.
diğer ½ hissesi TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. adına kayıtlı olan Adana Ġli, Seyhan
Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1653 Ada 143 parsel numaralı 3.608 m² arsanın günümüz piyasa koĢullarındaki satıĢ
değerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerleme raporudur.

1.5. Değerleme Süresi
Bu rapor TSKB GYO A.ġ.’nin talebi üzerine 10.12.2010 ve 15.12.2010 tarihleri arasında toplam 6
gün içerisinde hazırlanmıĢtır.
1.6. Gizlilik Derecesi
Bu değerleme raporu TSKB GYO A.ġ. dıĢında 3. Ģahıslara verilmeyecektir.
1.7. Raporu Hazırlayanlar
Bu değerleme raporu; gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kiĢi, kurum ve
kuruluĢlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak emsal satıĢ karĢılaĢtırması yöntemiyle elde edilen
sonuçların bir arada yorumlanması sonucunda hazırlanmıĢtır. BoĢ arsa olması ve üzerinde gelir getiren
herhangi bir yapı olmadığı içim, Maliyet ve Gelir indirgeme yöntemleri kullanılmamıĢtır. Bu rapor,
Ģirketimiz değerleme elemanlarından Ali Ergün GÜRBAZ, değerleme uzmanı Abdullah
KARAÇOROĞLU, sorumlu değerleme uzmanı ġinasi ġIK tarafından hazırlanmıĢtır. Bu raporu
hazırlayan değerleme elemanı, değerleme uzmanı ve sorumlu değerleme uzmanına ait özgeçmiĢler rapor
ekindedir.
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1.8. Raporun kurul düzenlemeleri kapsamında değerleme amacıyla
Hazırlanıp, hazırlanmadığına iliĢkin açıklama
½ hissesi TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. adına kayıtlı olan Adana Ġli,
Seyhan Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1653 Ada 143 parsel numaralı 3.608 m² arsanın kurul düzenlemeleri
kapsamında değerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıĢtır.

BÖLÜM 2: ġĠRKET - MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ, DEĞERLEMENĠN TANIMI VE KAPSAMI
2.1. ġirket Bilgileri
ġirketimiz, 12.06.2001 tarihinde kurulmuĢ Ġstanbul Ticaret Sicilline 611315 no ile tescil edilmiĢtir.
Ana sözleĢmesinde belirtilen Gayrimenkul Değerleme ve MüĢavirlik olarak tanımlanan iĢ ve hizmetleri
vermek amacıyla kurulmuĢtur.
ġirketimiz, BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (SPK) 04.03.2005 tarih ve B.02,1.SPK.0.15
– 154 sayılı yazısı ile SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek Ģirketler listesine alınmıĢtır.
ġirketimiz, Ġstanbul Genel Müdürlük olmak üzere, Adana, Ġzmir ve Ankara Bölge Müdürlüklerinde
faaliyetini sürdürmektedir.
Ġstabul Gen Müd. Adres: Nispetiye Cad. Toprakkale Sok. No:2 Kat:3 Etiler / ĠSTANBUL
Telefon: 0212 263 53 06

Fax: 0212 263 53 07

2.2. MüĢteri Bilgileri
ÜNVANI: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.
ADRES : Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı sokak No:1 Fındıklı / ĠSTANBUL
ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ :
Telefon: (0212) 334 50 20
Faks: (0212) 243 29 75
Web: www.tskbgyo.com.tr
KURULUġ YILI: 2006
KAYITLI SERMAYE: 200.000.000 TL
ÇIKARILMIġ SERMAYE: 150.000.000-TL
ORTAKLIK YAPISI:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ……………:88.500.000 TL…..%59
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ. ……...:2.000.000 TL…… %1,33
TSKB Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve
YardımlaĢma Vakfı………………………………:1.150.000 TL……%0,77
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ…………….:449.998 TL..……..%0,30
TSKB Memur ve Müstahdemleri Yardım ve
Emeklilik Vakfı…………………………………..:2 TL…………….. %0,00
Halka Açık………………………………………..:57.500.000 TL……%38,33
Toplam……………………………………………:150.000.000 TL….%100
FAALĠYET KONUSU:
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin
düzenlemeleri ile belirlenmiĢ usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye
piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projelere gerçekleĢtirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye
piyasası kurumudur.
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PORTFÖY BĠLGĠLERĠ:
 Tahir Han‟ın 106/144Hissesi
KemankeĢ Mahallesi, Rıhtım (KemankeĢ Caddesi) Caddesi No: 61 Beyoğlu / ĠSTANBUL
 Fındıklı Ofis Binaları
Meclisi Mebusan Caddesi (17.000 m2 kapalı alan mevcuttur.)
 Pendorya AVM
80.000 m2 inĢaat alanlı Pendik-Kaynarca KavĢağında E-5 Karayoluna cepheli alıĢvriĢ
merkezi.
 Adana Arsası
Turhan Cemal Beriker Bulvarı Üzeri 1653 Ada 143 Nolu Parselin ½ Hissesi.
2.3. Değerlemenin Tanımı ve Kapsamı
Bu değerleme raporu ½ Hissesi MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA ENERJĠ ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ
VE TĠC. A.ġ.
diğer ½ Hissesi
TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
adına kayıtlı olan Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1653 ada 143 parsel numaralı 3.608 m²
arsanın günümüz piyasa koĢullarındaki satıĢ değerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.
Bu değerleme çalıĢmasında aĢağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır.
- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir.
- Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı
sağlayacak Ģekilde hareket etmektedirler.
- Gayrimenkulun satıĢı için makul bir süre tanınmıĢtır.
- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peĢin olarak yapılmaktadır.
- Gayrimenkulun alım - satım iĢlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları
üzerinden gerçekleĢtirilmektedir.

BÖLÜM 3: DEĞERLEME KONUSU TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
3.1. Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Çevre Özellikleri
Söz konusu gayrimenkulün içerisinde bulunduğu Adana Ġli 35-38 enlemleri ile 34- 46 doğu boylamları
arasında ve Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Kuzeyinde Kayseri, doğusunda KahramanmaraĢ ve
Gaziantep, batısında Niğde ve Ġçel güneydoğusunda Hatay illeri bulunur. Güneyi 160 km.yi bulan
Akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü, 17.253 km2 'dir. ġehir merkezinin denizden yüksekliği 23
m. Olan Adana'nın 13 ilçesi 46 Belediyesi, 550 köyü bulunmaktadır. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinden
dolayı alüvyonlu bir toprak yapısı olan Adana ili ülkenin en verimli tarım alanlarından biridir. Adana
topraklarının % 27 sini ovalar, %23 ünü eĢik alanlar ve %49‟ unu da dağlar oluĢturmaktadır. Adana, nüfus
sayısı, yoğunluğu, artıĢı, kentleĢme ve ekonomik geliĢme hızı bakımından Türkiye‟nin önde gelen
illerinden biridir. Nüfus yoğunluğu, Türkiye ortalamasının iki katına yakındır (95 kiĢi/km²). Nüfusun
yaklaĢık %66'sı (1/3'den çoğu il merkezinde) kentsel yerleĢim, %34'ü de kırsal yerleĢim alanlarında
yaĢamaktadır.2000 Yılı Nüfus sayımına göre Adana Ġlinin nüfusu 1.849.478‟dir.
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TÜRKĠYE HARĠTASI

Değerleme konusu taĢınmazın sınırları içerisinde bulunduğu Seyhan Ġlçesi 420 km² lik yüz ölçüme sahip
olup 34.770‟i köylerde 746972‟si merkezde olmak üzere toplam 781.742 nüfusa sahiptir. Seyhan ilçesi, Adana ili

genel nüfusunun %46'sını, Adana ili Ģehir nüfusunun %59'unu oluĢturmaktadır.
Seyhan Ġlçesi Adana Ġlinin Merkez Ġlçesidir. Denizden 40 Km . içeride kurulan Adana Ġli, Seyhan
Nehrinin iki yakasına yayılmıĢ olmakla birlikte batı yakada Seyhan, doğu yakada ise Yüreğir Ġlçesi yer
almaktadır. TaĢınmaz batıdan ġakir PaĢa Hava alanına 3 km. Otogara 4 km., Mersin Limanına 72 km.
Doğudan Ceyhan Ġlçesine 45 km. BTC Yumurtalık terminaline 65 km. mesafededir.
Değerleme konusu taĢınmaz Adana ġehir merkezinde, Atatürk Caddesi ile Turan Cemal Beriker
Bulvarının kesiĢtiği kavĢağın güneybatısında, Akbank Çukurova Bölge Müdürlüğü binasının yanında yer
alan ĠĢ Bankası Bölge Müdürlüğü binasının batı sınırında bulunmaktadır.
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KROKĠ

3.2. Gayrimenkullerin Tapu Kayıt Bilgileri
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 TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.:½
Hisse

SAHĠBĠ

 MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA ENERJĠ ĠNġAAT TURĠZM
SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. : ½ Hisse

ĠLĠ-ĠLÇESĠ

ADANA – SEYHAN

BUCAĞI

-

MAHALLESĠ

ÇINARLI

KÖYÜ

-

SOKAĞI

-

MEVKĠ

-

PAFTA NO

1653 ADA

ADA NO
PARSEL NO
NĠTELĠĞĠ
ARSA ALANI

143 PARSEL
ARSA
3.608 m2

ARSA PAYI

TAM

BLOK / KAT NO / BAĞIMSIZ BÖLÜM
NO

-

CĠNSĠ

-

YEVMĠYE NO / CĠLT NO / SAHĠFE NO /
TAPU TARĠHĠ

25945/ 17 / 2023 / 06.11.2007

3.3. Gayrimenkullerin Tapu Tetkiki
13.12.2010 tarihinde Adana Ġli Seyhan Ġlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü‟nde yapılan inceleme ve
araĢtırmalar neticesinde değerleme konusu gayrimenkulün TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.ġ. ½ Hissesi üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmadığı öğrenilmiĢtir.
3.3.a: Değerlemesi Yapılan gayrimenkuller ile ilgili herhangi bir takyidat
(Devredilebilmesine iliĢkin bir sınırlama) olup olmadığı hakkında bilgi, varsa söz konusu
gayrimenkulün gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasına sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri çerçevesinde engel teĢkil edip etmediği hakkındaki görüĢ:
Değerleme konusu gayrimenkulün ½ hissesi TSKB Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ nin
06.11.2007 tarih 25945 yevmiye ile satıĢ suretiyle kayıtlı olup, taĢınmazın gayrimenkul yatırım ortaklığı
portföyüne alınmasında herhangi bir kısıtlayıcı veya engelleyici unsur bulunmamaktadır.
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3.3.b: TaĢınmazın Son üç yoldaki Tapu kayıt değiĢiklikleri:
Değerleme konusu taĢınmazlardan 1653 ada 135 parsel 17.06.2004 Tarihinde Hasan Bilici ve M. Arif Bilici
adlarına kayıtlı iken M.Arif Bilicinin vefatı ile birlikte Ġntikal görmüĢ, M. Arif Bilici hissesi; Tamer-SüleymanMehmet Ali ve Ali Hikmet Bilici adlarına tescil edilmiĢtir. 1653 ada 135 parsel 25.05.2006 tarih 9870 yevmiye ile
ifraz olmuĢ ve 1653 ada 139 ve 141 parsel olarak ikiye ayrılmıĢtır. 1653 Ada 59 parsel tamamı Necdet
Ġstanbulluoğlu adına kayıtlı iken 22.11.2006 tarih 22851 yevmiye ile intikal görmüĢ ve mirasçılarından 22.11.2006
tarih 22946 yevmiye ile Tamer Bilici lehine satıĢından tescil edilmiĢtir. 1653 ada 68 parsel: Tamamı Fehmi oğlu
Kenan ġenbayrak adına kayıtlı iken 109,30 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 26.01.2004 tarih 761 yevmiye ile Hasan Bilici
adına satıĢından tescil edilmiĢtir. 1653 ada 71 parsel: Feride Türkalp ve diğer hissedarlar adına kayıtlı iken Ülker
Türkalp, IĢık Türalp ve Güzide Türkalp adına 04.04.2003 tarihinde intikal olmuĢ ve diğer hissedarlar; Ali Yuranur
Türkalp ve Vasıf Türkalp‟ten 28.06.2007 tarih 14818 yevmiye ile Hasan Bilici adına satıĢından tescil
edilmiĢtir.1653ada59 parsel, 1653 ada 68 parsel ve 1653 ada 71 parsel, 1653 ada 139 parsel ile tevhit ve ifraz iĢlemi
görmüĢ ve 18.07.2007 16769 yevmiye kaydıyla1653 ada 143 parsel olarak tescil edilmiĢtir.06.11.2007 tarih ve
25945 yevmiye numarası ile Hasan –Tamer -Süleyman–M. Ali ve Ali Hikmet Bilici hisselerini yarı yarıya TSKB

GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ ve MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA ENERJĠ ĠNġAAT
TURĠZM SANAYĠ VE TĠC. A.ġ.‟ye satmıĢlardır.19.09.2008 tarihinde 1653 ada 143 parselin malikleri ½ hisse ile

TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ ve yine ½ hisse ile MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA
ENERJĠ ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. „dir.
3.4. Gayrimenkulün Ġmar Durumu, Kullanımına Dair Yasal Ġzinler ve Belgeler
Gayrimenkulün Ġmar Durumu: Adana Ġli, Seyhan Ġlçe Belediyesi Ġmar Müdürlüğü‟nde yapmıĢ olduğumuz
araĢtırmalarda 1653 Ada 143 numaralı parselin 10 katlı Kitle nizam Ticari Alan imarlı olduğu öğrenilmiĢtir. Not:
1/5000‟lik Nazım Ġmar planında M.Ġ.A. olarak görülmektedir. Ayrıca Bodrum katta bulunan alanların K.A.K.S‟a
dâhil edilmesiyle ilgili olarak Adana BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği incelenmiĢ ve Bodrum katın ticari
bağımsız bölüm olarak kullanılması halinde, Bodrum kat alanının %50‟sinin K.A.K.S.‟a dahil edilmesi gerektiği
ifade edilmiĢtir. Tarafımıza gönderilen 25.07.2008 Tarih 4714-25 sayılı Ġmar çapının 13.12.2010 Tarihi itibariyle
halen geçerli olduğu Seyhan Ġlçe Belediyesi Ġmar Müdürlüğünde ve Adana BüyükĢehir Belediyesi Ġmar – ġehircilik
Müdürlüğü‟nde yapılan araĢtırmada öğrenilmiĢtir.
Yapı Düzeni

M.Ġ.A.

Kütle Düzeni
Kat Adedi

Ek-4 Deki Gibi
K1 + asma kat
K10 + asma kat
Max 35.75 m
Max:3 m.

T.A.K.S. (Taban Alanı
K.A.K.S.(Kat Alanı)
Bina Yüksekliği (En fazla)
Kat Yüksekliği

Ticari Amaçlı zemin kat Yönetmelik
yüksekliği
Max:0,75 m.
Su basman yüksekliği
Yönetmelik
Asma kat ve yüksekliği
Bina derinliği
Ön bahçe mesafesi
KomĢu mesafesi
Arka bahçe mesafesi

Ek-4 Deki Gibi
Ek-4 Deki Gibi
Ek-4 Deki Gibi
Ek-4 Deki Gibi
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3.4.a: TaĢınmazın Son üç yıldaki Ġmar Durumu değiĢiklikleri:
Değerleme konusu taĢınmaz son 3 yıl içerisinde ifraz ve tevhit iĢlemleri geçirmiĢtir. Ancak mevcut imar durumunda
herhangi bir değiĢiklik olmamıĢ olup 13.12.2010 tarihi itibariyle imar durumu yukarıda bulunan tablodaki gibidir.
Gayrimenkulün Kullanımına Dair Yasal Ġzinler ve Belgeler

1653 Ada 143 numaralı parsel üzerinde prefabrik zemin katlı geçici bir yapı bulunmaktadır. Söz konusu
yapı değerlemeye tabi tutulmamıĢtır.

3.4.b: Gayrimenkulün Projesinin Yasal Durumu
Değerlemesi yapılan projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınıp alınmadığı,
projesinin hazır ve onaylanmıĢ, inĢaata baĢlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam
ve doğru olarak mevcut olup olmadığı hakkında bilgi ve projenin gayrimenkul yatırım ortaklığı
portföyüne alınmasına sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir engel olup olmadığı
hakkındaki görüĢ:
PROJENĠN
Mevzuat uyarınca Tüm izinleri

:

ĠnĢaata BaĢlamak için Yasal Gereklilikleri tamı

:

GYO Portföyüne alınmasına SPK Mevzuatı :
hükümleri çerçevesinde bir engel var mı?

TaĢınmaz üzerinde
bulunmamaktadır.
TaĢınmaz üzerinde
bulunmamaktadır.
TaĢınmaz üzerinde
bulunmamaktadır.

herhangi

bir

proje

herhangi

bir

proje

herhangi

bir

proje

3.5. Gayrimenkule Ait Projenin Denetimini Yapan Denetim KuruluĢu ve
Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul Ġle Ġlgili Olarak Yaptığı Denetimler
Değerleme konusu gayrimenkul üzerinde zemin kat prefabrik yapı bulunmaktadır. Söz konusu yapı
halihazırda otopark iĢletmesi tarafından kullanılmaktadır..
3.5.a: Değerlemesi yapılan Projeler ile ilgili olarak 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanun uyarınca denetim yapan yapı denetim kuruluĢu (Ticaret unvanı, adresi
v.b.) ve değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili olarak gerçekleĢtirdiği denetimler hakkında bilgi;
Denetimi yapan kuruluĢ

:

GerçekleĢtirilen Denetimler

:

TaĢınmaz üzerinde
bulunmamaktadır.
TaĢınmaz üzerinde
bulunmamaktadır.

herhangi

bir

proje

herhangi

bir

proje

BÖLÜM 4: DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULE ĠLĠġKĠN ANALĠZLER
4.1. Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi
Türkiye'deki kentleĢme sürecinin en hızlı olduğu yerleĢmelerden biri olan Adana, Akdeniz
Bölgesi'nin ticaret, sanayi ve sermaye piyasası bakımlarından en önemli merkezidir. Ancak geliĢme
grafiğinde 1980 „lerde bir düĢüĢ görülse de bugün mevcut havaalanı, otoyol projeleri, Organize Sanayi
Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Üniversitesi, yeni açılan konut alanları, sağlık ve eğitim kurumları v.b. ile
önümüzdeki yıllara doğru yeni atılımlarla gitmektedir. Adana kenti, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin
oluĢturduğu Çukurova Deltası'ndan kuzeydeki dağlara doğru hafif bir eğimle yükselen bir zemin üzerinde,
denizden yaklaĢık 40 km içeride (ve kuzeyde) kurulmuĢtur. Denizden yüksekliği il merkezinde 23 m'dir.
Ġlde UlaĢım karayolu, havayolu ve demiryolu ile yapılmaktadır. Pozantı ilçesi sınırlarında biten ve batıyı
doğuya bağlayan Otoyol çalıĢmalarının il sınırları içindeki yapımı tamamlanmıĢtır. Diğer kısımlar halen
yapım aĢamasındadır.
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Devlet Yolu: Ġl sınırları içinde 454 km devlet yolu bulunmaktadır. Bunun 119 km'si beton
asfalt, 335 km'si sathi kaplamadır. Ġl Yolu: Ġlde 469 km uzunluğunda il yolu bulunmaktadır. Bunun 6
km'si beton asfalt, 280 km'si sathi kaplama, 51 km'si stabilize, 121 km'si toprak yol, 3 km geçit vermeyen
yol durumundadır. Köy Yolu: Ġlde 243 köy-bucak ve belde belediyesinin yolu asfalt, 183 köy-bucak ve
belde belediyesinin yolu stabilize, 71 köy-bucak ve belde belediyesinin yolu tesviye edilmiĢ olup herhangi
bir kaplama bulunmamaktadır. Adana‟da tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe yüksek bir istihdam
yaratılmıĢ olup istihdam da ülke genelinde 6.sıradadır. ĠĢkolları bakımından geniĢ bir yelpaze oluĢturan
Adana vergi gelirleri açısından Türkiye‟de 6.sıradadır.

TaĢınmazın sınırları içerisinde bulunduğu Adana ili ekonomisinin tüm eksikliklerine ve
açmazlarına rağmen altyapı ve kaynakları itibariyle geliĢmeye, baĢka bir ifade ile eski günlerine dönerek
yine öncü bir kent olmaya müsait Ģartlara sahiptir. Tüm bu olumlu yanların yanı sıra Adana geleceğinin
Ģekillenmesinde iki önemli avantaj daha yakalamıĢtır. Bunlardan ilki Adana‟yı dünya kenti yapabilecek
Bakü Tiflis Ceyhan projesi, diğeri ise çağdaĢ bölgesel kalkınma teorilerinde var olan Çukurova
Kalkınma Ajansının kurulmuĢ olmasıdır. Bu iki unsur Adana‟ya yeni ufuklar açabilir, birçok sektörün
geliĢmesini tetikleyebilecektir. Türkiye‟nin belki Gap‟tan sonraki en büyük projesi olan Bakü Tiflis
Ceyhan(BTC) boru hattı projesi 13 Temmuz 2006 tarihinde açılmıĢtır. Ġlk kez 1992‟de
projelendirildiğinde hayal olarak nitelenen, defalarca gündemden düĢen ancak 3,6 milyar dolarlık
yatırımla tamamlanan boru hattı ile Türkiye, doğu-batı ve kuzey-güney koridoru için enerji terminali olma
yolunda büyük adım atmıĢtır. BTC projesinin Türkiye‟ye katkılarını sadece ekonomik yönden
değerlendirilmemelidir. Proje Türkiye‟ye ekonomik faydanın dıĢında birkaç alanda da katkıda bulunur.
Proje ile Türkiye, Avrupa ve dünya enerji arzı güvenliğinde kritik bir önem kazanacaktır. Bir anlamda
Türkiye‟nin var olan jeopolitik önemini daha da artıracaktır. YaklaĢık 150 milyon tona ulaĢan petrol
trafiği ile Boğazlar üzerindeki muhtemel çevre riskini azaltacaktır. Ayrıca projeden bu haliyle bile tahmini
olarak yılda 250-300 milyon dolar arası gelir beklenmesi ve bu gelirin, Adana/Ceyhan ve çevresindeki
kent ekonomilerine önemli bir geliĢme sağlayacağı düĢünülmektedir.
Son birkaç ay içerisinde basında çıkan haberlere göre EPDK tarafından BTC çevresinde rafineri
yatırımı yapmak üzere Çalık grubuna izin verilmiĢ, Petrol ofisi gurubuna yeni kuracakları Ģirkete de izin
verileceği belirtilmiĢtir. Hatta Adana Ġl sınırının doğu bitiĢiğinde mülkiyeti D.D.Y.‟e ait olan yaklaĢık
3.000 Dekar arazinin Petrol Ofisi yan kuruluĢlarından biri tarafından alındığı D.D.Y. yetkililerince ifade
edilmiĢtir. Bu bölgede ayrıca ruhsat almıĢ ve çalıĢmakta olan petrol depolama tesisleri ve Petro kimya
üzerine çalıĢmakta olan tesisler bulunmaktadır.
Adana Ġli çevre düzeni planları Adana Valiliği tarafından Çukurova Üniversitesi iĢbirliği ile
yapılmıĢtır. Bu planlamada Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin denize döküldüğü alanlardaki Uluslararası
RAMSAR sözleĢmeleri ile koruma altına alınmıĢ Lagünler, Ormanlar vs. bölgeler belirlenmiĢ bunun
dıĢında deniz kenarında kalan alanlar özellikle KarataĢ ilçesi ile Mersin Ġli Tarsus ilçesi Kazanlı bölgesine
kadar turizm geliĢme alanı olarak belirlenmiĢtir. Tarsus Ġlçesi‟nin Akdeniz kıyısında ve Seyhan Ġlçesi‟ne
sınır bölgesinde Karabucak Ormanları mevkiinde yaklaĢık 5.000 Dekar arazi Turizm Bakanlığı‟nca tahsis
iĢlemleri yapılmıĢtır. Tahsisle ilgili danıĢtay da dava açılmıĢtır. KarataĢ Ġlçesi‟ndeki Akdenize sınır olan
kıyıda önemli bir yapılaĢma bulunmadığından bakir bir turizm alanı olarak önümüzdeki yıllarda önemli
bir yatırım merkezi olacağı düĢünülmektedir.
Bu durum Adana ve çevresinde yukarıda bahsedilen yatırımla birlikte yaĢamı birinci dereceden
ilgilendiren sektörlerde kendini gösterecektir. Bu sektörler;


Ġlk olarak geliĢmelerin rahatlıkla gözlemleneceği sektör toptan perakende, gıda ve yiyecek sektörü
olacaktır.



GeliĢmelerin takip edileceği ikinci sektör giyim ve konfeksiyon sektörü olacaktır.



Bölgedeki ekonomik aktivitenin artması otel ve konaklama sektöründe hareketlenmeye yol
açacaktır. Adana bu konuda yeterli sayıya sahip değildir. Yeni konaklama tesisleriyle bu
eksikliğin giderilebileceği kanaatindeyiz.
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Yatırımların etkisiyle inĢaat sektörü ve buna bağlı olarak konut, iĢ yeri ve arazilerin
değerlerinde bir artıĢ yaĢanacaktır.



Bölgeye yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının gelmesi ile bölgenin finans ve sigorta sektörünün
de atılımlar yaĢanacağı açıktır.



Ayrıca ulaĢtırma alt yapısının eksiklerinin tamamlanmasıyla demiryolu, hava, deniz taĢımacılığı
son derece önemli hale gelecektir. Bu geliĢme kaçınılmaz olarak Adana‟da lojistik sektörünün
geliĢmesine yol açacaktır.



Bu yatırımlar nitelikli iĢgücü ihtiyacını artırdığından bölgedeki eğitim kuruluĢlarının sayısı
artacaktır. Örneğin bölgede Mühendislik Fakültesi içerisinde gemi mühendisliği ve Petrol
mühendisliği bölümleri açılabilir.



Doğal olarak bölgedeki bu hareketlilik özel sağlık kuruluĢlarının da geliĢmesine yol açacaktır.
Aslında Adana bu sektörde önemli kazanımlara sahiptir.



Bölgedeki ekonomik aktivitenin artması beraberinde sosyal ve kültürel yaĢamı etkileyecektir. Bu
durum baĢta eğlence sektörü olmak üzere diğer kültürel sektörlerin geliĢmesine yol açacaktır.



Ayrıca ham petrolün rafine edilmesiyle rafineri yakıt gazı, sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, nafta, normal,
süper ve kurĢunsuz benzin, solvent jet yakıtı, gaz yağı, motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil, asfalt,
madeni yağ gibi değerli ürünler elde edilecektir. Yukarıda sayılan ürünlerin bir kısmı petrokimya
sanayisinin girdi olarak kullanıldığından Ceyhan ve Adana‟da bu alanlarda yeni yatırımların
yapılması muhtemeldir.



Bölgedeki turistlik tesislerinin sayılarının artacağı düĢünülmektedir. Turistik tesislerin
artırılmasında yabancı sermayeye yatırımları hayati önem kazanmaktadır. Bu kapsamda
yabancı sermaye yatırımlarını bölgeye çekmek için bölgenin tanıtımını ve alt yapı hizmetlerinin
tamamlanması gerekir. Bu da Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yapılacaktır.



Değerleme konusu taĢınmazın Adana Ģehir merkezinde konum ve mevki olarak iyi bir noktada,
üzerinde yapı olmayan birkaç arsadan biri olması dikkate alındığında taĢınmazın üzerine
konaklama tesisi yapılması halinde mevcut geliĢmelerle birlikte yüksek oranda doluluk oranı
yakalayacağı ve çok karlı bir yatırım olacağı düĢünülmektedir.

Adana ilinin Coğrafi özelliği itibariyle ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalıdır. Son
yıllarda tarım ürünlerinin satıĢ fiyatlarının düĢük kalması maliyet girdilerinin yükselmesi bu sektörde
faaliyet gösteren insanların olumsuz etkilenmesine neden olmuĢtur. Tarım sektöründe istihdam azalmaya
ve diğer hizmet sektörlerine geçiĢ baĢlamıĢtır. Önümüzdeki yıllarda bu geçiĢin daha da hızlanacağı
kanaatindeyiz. Adana ilinin Yüreğir ve diğer ilçelerinde tarıma bağımlılık daha fazladır, Seyhan ilçesinde
ise tarıma bağımlılık daha az ve süreklide azalmaya devam etmekte ve yeni sektörlere geçiĢ
yükselmektedir.
Ayrıca nüfus yoğunluğunun çoğunluğunu Ģehir merkezinde bulunan orta ve üst gelir gruplarına ait
olduğu görülmektedir. 2006 yılında hizmete giren Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattı projesinin hayata
geçmesiyle birlikte Yurt dıĢından ve Yurt içinden Adanaya gelen misafirlerin sayısında önemli ölçüde
artıĢ olacağı ve Değerleme konusu taĢınmazın üzerine Otel yapılması halinde mevcut durumu, konumu,
ulaĢımının kolay ve rahat olması, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sektör binalarına yakınlığı nedeniyle
konaklama anlamında avantajlı hale getirecektir.
Seyhan Ġlçesi Ģehir merkezinde A Grubu ofis ihtiyacı da yüksektir. Özellikle değerleme konusu
taĢınmazın Ģehrin en merkezi yerinde bulunması Adliye ,Belediye, Tapu, Nüfus, Maliye, Ticaret Odası,
Sanayi Odası gibi kamu merkezleri ile alıĢveriĢ trafiğinin çok yoğun olduğu Atatürk Caddesi, Ziya paĢa
Bulvarı, Çakmak Caddesi gibi önemli ticari bölgelere çok yakın olması nedeniyle Bodrum, Zemin Asma
katlarında Banka yeri, Mağaza, Fast Food gibi iĢ yerlerinden oluĢacak AlıĢ veriĢ merkezi ve üst katlarına
kapalı oto parklı, güvenlikli A ve B grubu ofislerin yapılması halinde de anlamlı ve değerli olacaktır.
Değerleme konusu taĢınmaz Adana Ġli Merkez Seyhan Ġlçesi sınırları içerisindedir. TaĢınmaz Ģehir
merkezinde Turan Cemal Beriker Bulvarı ( E-90 Devlet kara yolu) üzerindedir. TaĢınmazın yakın
çevresinde Ticari iĢ merkezleri, Türkiye çapında hizmet veren pazarlama ve Ticaret Ģirketlerinin bölge
müdürlükleri, Tekstil ve giyim firmalarının satıĢ mağazaları, beyaz eĢya, mobilya, bilgisayar ve Elektronik
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cihazların satıĢının yapıldığı mağazalar, sigorta acentalarının bölge müdürlükleri, Türkiye genelinde
hizmet veren Bankaların Bölge Müdürlükleri ve merkez Ģubeleri, Oteller, Özel hastane ve diğer ticaret ve
hizmet sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin bulunduğu bölgededir. TaĢınmazın doğu bitiĢiğinde ĠĢ
Bankası Bölge Müdürlüğü bina inĢaatı ve Akbank Çukurova Bölge Müdürlüğü merkez binası, kuzeyinde
ĠĢ merkezleri, Dayanıklı tüketim malları satıĢının yapıldığı AlıĢveriĢ merkezi, market, Adana BüyükĢehir
belediyesi, Fortis Adana Bölge Müdürlüğü ve Ģube binası, Seyahat acentalarının merkez bilet satıĢ
Ģubeleri, Batısında; Seyhan Oteli, Koçbank, Oyakbank, Vakıfbank, Türk Ekonomi Bankası, Güneyinde
Tekstil ve giyim sektöründe hizmet veren satıĢ mağazaları, Adana Adliye Sarayı, ĠĢ hanları ve diğer ticari
iĢletmeler bulunmaktadır. Batısında; Seyhan Belediyesi Hizmet Binası, Otomotiv sektöründe hizmet veren
Plaza ve Oto satıĢı yapan galeriler bulunmaktadır. Değerleme konusu taĢınmaz ulaĢımı kolay ve rahat bir
bölgede olup Üzerinde bulunduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı yaya ve araç trafiği açısından oldukça
hareketlidir. Yakın çevresine bakıldığında, Ģehir merkezinde üzerine bina inĢa edilmeyen az sayıdaki boĢ
arsalardan biri olup konumu ve cephesi itibariyle emsalsiz bir özelliğe sahiptir.
4.2. Mevcut Ekonomik KoĢullar ve TaĢınmaz Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler ve Dayanak
Analizler

Gayrimenkul, ülkemizde uzun yıllardır güvenli ve popüler bir yatırım aracı olarak görülmektedir.
Son zamanlarda yapılan kamuoyu araĢtırmalarında nüfusumuzun yarıya yakınının ilk yatırım tercihi
olarak gayrimenkul yatırımını seçtiğini göstermektedir. Türkiye‟nin dinamik ekonomisi ve cazip
demografik özellikleri, gayrimenkul sektörünün geleceğinin parlak olduğuna iĢaret etmektedir. Nüfusun
%76‟sının 45 yaĢın altında olduğu Türkiye‟de, %1,5‟lik nüfus artıĢ hızı, %2,7‟lik ĢehirleĢme oranı ve
%2,8‟lik hane halkı büyüme hızı, diğer ülkelerle karĢılaĢtırıldığında oldukça yüksek seyretmektedir.
Türkiye, hızlı nüfus artıĢı ve hızlı ĢehirleĢmenin birlikte yaĢandığı bir ülkedir. Bu iki olgu, zaten hali
hazırda mevcut olan konut açığı ile birleĢince imar ve iskâna aykırı yapılaĢmalar gün geçtikçe artmaktadır.
Bugün gelinen noktada, metropol kentlerimizde gecekondulaĢma oranı %50‟ler civarına ulaĢmıĢtır.
Türkiye‟de gayrimenkul konusu gerek sosyal, gerekse ekonomik açıdan ele alındığında, esas sorunun arz
ve talep arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca, geliĢmekte olan bir ülke
konumunda olan Türkiye‟de, konut finansmanı kurumsal alanda tam olarak yerleĢmediği ve atılması
gereken adımlar ekonomik sebepler nedeniyle zamanında atılamadığı için gayrimenkul sektörü birçok
ülkenin gerisinde kalmıĢtır.
Yıllara Göre TÜFE Enflasyon Oranları (1993-2009)

Büyüme Oranları (2002-2010)
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17 Ağustos depremi sonrasında emlak sektörü büyük bir durgunluğa girmiĢtir. Sektör, 1999 yılını
% 12,5 küçülerek kapatmıĢtır. Bu dönemde gayrimenkul fiyatları da ciddi oranda düĢüĢ göstermiĢtir. 2001
krizi ile sektör, o yıl % 5,5 oranında küçülmüĢtür. 2002‟de % 5,6, 2003‟te de % 9 oranlarında küçülmeye
devam etmiĢtir. 2004 ise emlak sektöründe beklenen çıkıĢın yaĢandığı yıl olmuĢtur. Bu çıkıĢta, TOKĠ‟nin
elindeki arsaları hasılat paylaĢımı sistemi yoluyla pazarlaması büyük rol oynamıĢtır. 2004 yılı
gayrimenkul fiyatları 1997 ve 2000 yıllarında gördüğü en yüksek seviyelerin %10-15 kadar altında
seyretmiĢtir. 2005 yılında bu fark kapanmıĢ ve 2006 yılının ilk yarısında zirve yapmıĢtır. Bu artıĢın esas
sebebi, 2001 yılı krizinin ardından gelen ekonomik toparlanma ve baskı altındaki talep birikiminin
hareketlenmesi olarak görülebilir. Zira bu yıllarda enflasyon ve reel faizde kayda değer düĢüĢler, kiĢi
baĢına satın alma gücünde yükseliĢler gerçekleĢmiĢtir. Bunun sonucu olarak, emlak piyasası alternatif
yatırım aracı olarak yatırımcıların ilgisini çekmiĢtir.
2006 yılının mayıs ayında dövizde meydana gelen dalgalanma ve bankaların kredi faiz oranlarını
aylık %2 seviyelerine kadar çıkarması sonucunda gayrimenkul hareketlerinde yavaĢlama baĢlamıĢtır. 2007
yılında döviz ve kredi faizleri kısmen düĢmüĢtür. Ancak Temmuz 2007 tarihinde ABD‟de baĢlayan
subprime mortgage krizi hızla dünyaya yayılmıĢtır. 2008 yılı Eylül ayından itibaren Türkiye ekonomik
krizi bütün Ģiddetiyle yaĢamaya baĢlamıĢtır.
Türkiye, 2008 yılında ABD ve Avrupa‟da gayrimenkul sektörünün krize girmesiyle, uluslararası
olumsuz havaya rağmen % 21 büyüme ile kapatmıĢtır. 2009‟da ise faizlerin düĢmesiyle konut fiyatları
düĢmüĢ ama piyasa yine de durgunlukla geçmiĢtir.
Bu süreçte, küresel krizin etkisi, mali belirsizlikler, döviz kurlarındaki gelgitler, enerji
piyasasındaki fiyat fonksiyonunun enflasyonist baskısı, siyasi çatıĢmalar, gayrimenkul piyasasındaki
durağanlık gibi nedenler ekonomide bir yavaĢlamayı ortaya çıkartmıĢtır.
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Ekonomik Veriler
ĠĢsizlik oranı
Ġhracat
Ġthalat
DıĢ Ticaret açığı

2009'da gerçekleĢen
14%. 3.4 milyon kiĢi
102.1 milyar $
140.9 milyar $
38.8 milyar $

Yıllık enflasyon

6,53%

2010'da
öngörülen
16,00%
107,5 milyar $
153 milyar $
45.5 milyar $
%5,3 (%3,7%6,9)

26,5 milyon turist;
21.2 milyar $
7,6 milyar $
-4,70%

28 milyon turist;
22.5 milyar $
9,5 milyar $
1,50%

Net Turizm Geliri
Yabancı Yatırım
GSYĠH

Gayrimenkul fiyatlarında 2008 yılından bu yana genel olarak %10 ile %30 arasında düĢüĢler
olmuĢtur. Perakende piyasasında %50‟ye yakın, ofis piyasasında %20-25 civarında, konut piyasasında
%20 civarında düĢüĢ olduğu görülmüĢtür.
Konut Sektörü
2009 yılı konut piyasası durgunlukla geçmiĢtir. Yerli ve yabancı yatırımcılar için risklerin olduğu
bir dönem olması nedeni ile yerli yatırımcı temkinli davranarak krizin geçmesini beklemiĢ; yabancılar ise
yatırımlarını durdurmayı tercih etmiĢtir. 2010 için düĢünülen projeler beklemeye alınmıĢtır. Kredilere olan
talep 2009‟da 2008‟e göre üçte bir oranında düĢmüĢtür.
Kredi faizlerinin aylık % 1‟in altına inmesiyle ve çok sayıda konut projesinin uygun ödeme
koĢullarıyla piyasaya arz edilmesiyle 2010 için pozitif bir beklenti oluĢmuĢtur. Son birkaç yıldır kısmen
ertelenen talebin, kriz döneminde fiyatlarında düzeltme olan konutlara karĢı artacağı beklenmektedir.
OluĢan stokların da eritilmesi söz konusudur. Gerçek anlamda bir toparlanma ancak 2011 yılının ikinci
yarısından itibaren olacağı kanaatindeyiz.
Sonuç olarak, Gayrimenkul piyasasının ülkemizdeki geleceğine baktığımızda kısa vadede yabancı
yatırımcıdan çok yerli yatırımcının sektörde aktif rol alacağı düĢünülmektedir. Yabancı yatırımcıların ilgi
göstermelerini 2011 yılı ve devamında olması muhtemeldir. 2010 yılı ilk çeyreği itibariyle yabancı
yatırımcının yok denecek kadar azaldığı yerli yatırımcıda artıĢ olduğu görülmüĢtür. Yerli yatırımcı da
piyasadaki reel fiyatlar üzerinde %10-20 aralığında iskontalarla satıĢ gerçekleĢtirmektedir. Ayrıca, en
fazla talep gören konut satıĢı olduğu görülmüĢtür. Bunun sebebi, banka faiz oranlarının düĢürülmesi ve
bunun yanı sıra konut projelerinin yapmıĢ olduğu ödeme kolaylıklarıdır. Bunlar, piyasada kısmi bir
hareketlenme sağlasa da, tüketicide henüz güven endeksinin çok iyimser olmadığını görüyoruz.
Son aylarda ekonomik büyüme oranlarında kısmi iyileĢmeler, Türkiye kredi notunun kredi
derecelendirme kuruluĢu Fitch tarafından BB ‟den BB+ „ya yükseltilmesi gibi geliĢmeler görülüyorsa da,
yeterli olmadığı kanaatindeyiz. 2010 yılında çok yavaĢ bir iyileĢme beklenmektedir. Türkiye‟nin tasarruf
açığı vardır. Bu açığı gidermenin en önemli unsurlarından biri doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır.
Gayrimenkul piyasasına genel anlamda bakıldığında, Ġstanbul iĢ merkezlerinin yoğunluğundan
dolayı Anadolu‟ya nazaran daha fazla talep görmekte ve satıĢ fiyatları farklılıklar göstermektedir. 2009
yılında gayrimenkullerde yaĢanan düĢüĢ arsa nitelikli taĢınmazların pek etkilememiĢtir. Özellikle büyük
kentlerdeki imar sorunu olmayan arsa sayısının az olması bunun baĢlıca nedenidir.

16
4.3. Değerleme ĠĢlemini Olumsuz Yönde Etkileyen Veya Sınırlayan Faktörler
4.4. Gayrimenkulün Değerine Etki Eden Faktörler
OLUMLU






Değerleme konusu taĢınmazın Ģehir merkezinde ulaĢımının kolay ve rahat olması.
Akbank Çukurova Bölge Müdürlüğü ve ĠĢ Bankası Adana Bölge Müdürlüğü bina inĢaatının
bitiĢiğinde ve kavĢak noktasına yakın olması
Değerleme konusu taĢınmazın M.Ġ.A.Ticari alan imarlı olması nedeniyle herhangi bir imar
değiĢikliğine gerek kalmaksızın her türlü Ticari tesis yapmaya müsait olması
TaĢınmazın Ģehir merkezinde konum ve cephe olarak kıymetli olması
TaĢınmazın yaya - araç trafiği ve Ticari faaliyetlerin hareketli olduğu Turan Cemal Beriker
Bulvarına (E-90 Kara yolu) cepheli ve prestijli bir bölgede olması

OLUMSUZ
 TaĢınmazın güneyinde yeni imara uymayan eski binaların bulunması
4.5.Gayrimenkullerin Yapısal Ve ĠnĢaat Özellikleri
Değerleme konusu arsa üzerinde ruhsatı bulunmayan tek katlı 250 m2 kullanıma sahip prefabrik
yapı bulunmakta olup, söz konusu yapı arsanın batı sınırına yakın konumda yer almaktadır.
4.6.Değerleme ĠĢleminde Kullanılan Veriler, Yöntemler, Varsayımlar ve Nedenleri
Ülkemizde kullanılabilir olan üç farklı değerleme yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla
“Emsal karĢılaĢtırma YaklaĢımı”, “Nakit AkıĢı (Gelir) YaklaĢımı”, “Maliyet OluĢumları YaklaĢımı”
yöntemleridir. Söz konusu taĢınmazın değerlemesinde boĢ arsa olması ve üzerinde gelir getiren herhangi
bir yapı olmamasından dolayı bu yöntemlerden “Emsal karĢılaĢtırma YaklaĢımı” esas alınarak değerleme
yapılmıĢtır.
“Emsal karşılaştırma Yaklaşımı” Varsayımları ve Nedenleri :
Günümüz piyasa Ģartlarında gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir ve gerçekçi yaklaĢım
“Emsal karĢılaĢtırma YaklaĢımıdır. Bu değerleme yönteminde bölgede değerlemesi istenilen
gayrimenkulle ortak temel özelliklere sahip karĢılaĢtırılabilir örnekler incelenir. AĢağıdaki varsayımlara
dayanır.






Analiz edilen Gayrimenkullerin türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peĢinen kabul edilir.
Bu piyasadaki alıcı ve satıcıların gayrimenkuller hakkında oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu ve bu
nedenle zamanın önemli bir faktör olmadığı kabul edilir.
Gayrimenkullerin piyasada makul bir satıĢ fiyatı ile makul bir süre için kaldığı kabul edilir.
Seçilen karĢılaĢtırılabilir örneklerin değerlemeye konu Gayrimenkuller ile ortak temel özelliklere sahip
olduğu kabul edilir.
Seçilen karĢılaĢtırılabilir örneklere ait verilerin, fiyat düzeltmelerinin yapılmasında, günümüz sosyoekonomik koĢulların geçerli olduğu kabul edilir.

Değerleme konusu taĢınmazın bulunduğu bölgede yapmıĢ olduğumuz araĢtırmalarda satılık veya
satıĢı gerçekleĢmiĢ; arsa, zemin kat iĢyeri ve normal kat büroların fiyatları ve taĢınmazla ilgili emlakçı
görüĢleri, bilirkiĢi ve çevre sakinlerinin görüĢleri;

EMSALLER
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E–1- Değerleme konusu taĢınmazın yaklaĢık 2 km kuzeydoğusunda Yüreğir Belediyesine ait Turizm tesis
alanı imarlı 2 yoğunluklu 11436 Ada 1 Parselin m² si 1.500 TL‟den Sheraton Oteli yapılmak üzere
Adalıların sahibi olduğu Serka Grubuna, 2008 yılında ( 2 yıl önce ) satıldığı öğrenilmiĢtir.
E-2-Değerleme konusu taĢınmazın 1 km kuzeydoğusunda bulunan 2.4 yoğunluklu arsaların konumlarına,
yola cephelerine göre m2 si 1000-2.000 TL arası Rönesans Ģirketi tarafından 2008 yılı içerisinde (2 yıl
önce) satın alındığı yapılan araĢtırmada öğrenilmiĢtir.
E-3 - Değerleme konusu taĢınmazın yaklaĢık 200 m. batısında Turan Cemal Beriker Bulvarına bağlantı
yoluna cepheli 2,4 yoğunluklu yer için sahibi m2‟sine 3.000 TL talep etmektedir.Tel:0 322 235 64 64
E-4- Değerleme konusu taĢınmazın 150 m kuzey batısında E:2.4 imarlı benzer konumda (D-400
Karayolu‟na cepheli) yer alan ticaret alanı imarlı 2.213 m2 alanlı arsa için bir yıl önce 6.500.000 TL talep
edildiği Address Emlak yetkilisinden öğrenilmiĢtir. Tel: 0 322 457 70 60
E-5- Değerleme konusu taĢınmazın 200 m kuzey batısında,D- 400 Karayoluna cepheli olmayan ticaret
alanı imarlı E:2.4 yoğunluklu 965 m2 alanlı arsa için 2.250.000 TL talep edildiği Adapark Emlak
yetkilisinden öğrenilmiĢtir. Tel: 0 322 457 62 06
E-6- Değerleme konusu taĢınmazın 200 m kuzey batısında ZiyapaĢa Bulvarı ve Fatih Terim Sokağına
cepheli köĢe parsel konumlu 2,40 yoğunluklu M.Ġ.A imarlı 906 m2 arsa ve üzerinde bulunan fiziksel ve
fonksiyonel olarak demode olmuĢ 1370 m2 yapı ile birlikte yaklaĢık 1,5 yıl önce 2.700.000 TL bedelle
Kulak ĠnĢaat A.ġ.‟ye satıldığı, ancak alıcı firma üzerindeki yapıyı yıkarak yeniden iĢ merkezi yapacakları
bilgisi alınmıĢtır. TaĢınmaz maliki Yılgör ÖNER, Tel: 0 322 453 10 62
E-7- Değerleme konusu taĢınmazın doğu sınırında bulunan aynı imar haklarına sahip ve halihazırda ĠĢ
Bankası Bölge Müdürlüğü binasının arsası 1653 Ada 141 parsel numaralı 1287,49 m2 yüzölçümlü .
imarlı arsa 14.07.2006 tarih 13128 yevmiye ile 7.545.375 YTL’ye T. ĠĢ Bankası A.ġ.’ye satılmıĢtır.
E-8- Değerleme konusu taĢınmazın kuzey karĢısında Turan Cemal Beriker Bulvarına cepheli 6497 ada 6
parsel 886 m2 arsa alanına sahip, bulvara cepheli bölümünde tek katlı hisseli yapılar vardır. Söz konusu
arsanın 15,72 m2 hissesinin 24.01.2003 tarih 10874 yevmiye ile 40.000.000 TL bedelle satıldığı
tapu kayıtlarından öğrenilmiĢtir.
E-9- Değerleme konusu taĢınmazın 300 m güneybatısında yer alan Seyhan Belediyesi Kültür Merkezinin
otoparkının hemen güneyinde 63001 sokağa cepheli, değerleme konusu taĢınmaza göre daha vasat
konumdaki 165 m2 alana sahip blok nizam 10 katlı ticaret imarlı arsa için sahibi 2009 yılında 500.000 TL
talep etmiĢtir. (Not: Arsanın üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olan mevcutta kullanılmayan konut
niteliğinde tek katlı yaklaĢık 80 yıllık yapı bulunmaktadır.) Tel: 0 543 442 36 47
BÖLÜM 5: ANALĠZ SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇ
5.1. Analiz Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması ve ĠliĢkilendirilmesi
Değerleme yapılmasında;

Bu bölgede yapmıĢ olduğumuz araĢtırmalarda emsal satılık veya satıĢı gerçekleĢmiĢ arsa, zemin kat
iĢyeri ve büroların fiyatları öğrenilmiĢ, olumlu ve olumsuz etkenlerde göz önünde bulundurularak fiyatlar
değerleme konusu taĢınmaza düzeltme yapılarak uygulanmıĢtır.

Ayrıca çevre sakinleri ve bölgeyi iyi bilen kiĢilerle bilgi alıĢveriĢinde bulunulmuĢ, bu güne kadar
yapmıĢ olduğumuz değerleme çalıĢmalarımızdan edinilmiĢ bilgi ve tecrübelerden de yararlanılmıĢtır.
“Emsal KarĢılaĢtırma YaklaĢımı” kullanılarak taĢınmazın değerine etkileri yorumlanarak nihai değerleme
yapılmıĢtır.

EMSALLERĠN KARġILAġTIRILMASI
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Emsal-1’de belirtilen gayrimenkulun imar özellikleri değerlemesi yapılan gayrimenkulle aynı
olmakla birlikte konum,ticari hareketlilik,yaya ve araç trafiği bakımından farklılık göstermektedir.
Değerleme konusu taĢınmaz araç trafiğinin yoğun olduğu Turhan Cemal Beriker Bulvarına cepheli olup
ticari iĢletmelerin bulunmadığı bir noktada merkeze uzak bir konumdadır.
Emsal-2 de belirtilen taĢınmazlar Yüreğir bölgesinde değerleme konusu taĢınmazın 1000 m
kuzeydoğusundadır. Yüreğir ilçesi alt gelir grubunun yaĢadığı bir bölge olup taĢınmazın bulunduğu
bölgeye nazaran arsa fiyatları daha düĢüktür. Bu bölgede Ticari hareketlilik yoğun değildir.
Emsal-3.Değerleme konusu taĢınmaza yakın olmakla birlikte imar hakları E:2.4 yoğunluklu olup
değerleme konusu taĢınmazın imar hakları ise 16486/3500 E=4.08 yoğunlukludur.
Emsal-4.Değerleme konusu taĢınmaza yakın olmakla birlikte imar hakları E:2.4 yoğunlukludur
değerleme konusu taĢınmazın imar hakları bu taĢınmazdan fazla olup E= =4.08 dir.
Emsal-5 bu parsel değerleme konusu taĢınmaza göre Turhan Cemal Beriker Bulvarına ikinci
parsel konumundadır.Arka Sokağa cepheli olmasından dolayı Değeri daha düĢüktür.
Emsal-6 Emsal taĢınmaz imar hakları bakımından E:2.4 olup üzerindeki bina fiziksel ve
fonksiyonel olarak demode olmuĢ olup proje geliĢtirilebilmesi için arsa üzerindeki binanın yıkılarak
projesine uygun olarak yeniden yapılması gerekmektedir. TaĢınmaz üzerindeki binalar renova edilmek
istendiğinde güçlendirme ile diğer maliyetlerden dolayı ekonomik olmayacaktır. Bina Amortisman
düĢüldükten 407.000 TL.dır Bu taĢınmaz 200 m kuzey batıda değerleme konusu TaĢınmaza göre Ticari
hareketliliğin az olduğu Ziya PaĢa Bulvarı üzerindedir.
Emsal-7 Değerleme konusu taĢınmaza en uygun emsal olup doğu bitiĢiğindedir. Ġmar hakları
aynıdır. SatıĢ iĢleminden sonra T.ĠĢ. Bankası A.ġ bu parsel üzerine Adana Bölge Müdürlüğü binasını inĢa
ederek iskanını almıĢtır..
Emsal-8 Değerleme konusu taĢınmazın kuzey karĢısındadır.ġehirlerarası otobüs bilet satıĢ
bürolarının bulunduğu yerdedir. Üzerinde tek katlı eski bina bulunan yakın emsaldir.
Emsal-9 Değerleme konusu taĢınmazın yakın çevresinde yer alan emsal, yaya ve taĢıt trafiğinin
yoğun olduğu bölgede yer almaktadır. Bu bölgede boĢ arsalar bulunmadığından ve emsal arsa üzerinde yer
alan yapı ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olduğundan mevcut imar koĢullarına uygun olarak yapı
yapılması uygun görünmektedir. Ancak; söz konusu emsalin arsa alanı küçük olduğundan farklı türden
kullanıma yönelik yapı yapılması kısıtlıdır. Sadece dükkan+ofis olarak kullanılmaya yönelik yapı
yapılabilir.
.
Emsal Analizi ; Değerleme konusu taĢınmaz Ģehrin en merkezi konumunda bulunan bölgenin en
önemli noktasında yer almaktadır. Bu bölgede değerleme konusu taĢınmaza çok yakın emsal olabilecek
Turhan Cemal Beriker Bulvarına cepheli aynı veya benzer imar Ģartlarına haiz satıĢa sunulan ve satıĢı
gerçekleĢtirilmiĢ olan arsalar tespit edilerek gerekli incelemeler yapılmıĢtır. Emsallerden 3, 4, 5 ve 9 nolu
emsaller satıĢa sunulan ve satıĢı henüz gerçekleĢmemiĢ emsallerdir. Emsal 1 yüreğir ilçesinde ve
taĢınmaza göre az değerli arsadır. 2 nolu emsal yine Yüreğir ilçesinde yaklaĢık değerleme konusu
taĢınmazın 1000m doğusunda değeri düĢük arsadır. 6 nolu Emsal değerleme konusu taĢınmazın
Bulunduğu noktaya 200 m mesafededir.Bu taĢınmazın yoğunluğu 2.4 olup ticari hareketliliğin daha az ve
iĢyeri fiyatlarının daha ucuz olduğu ZiyapaĢa Bulvarı üzerindedir. 7 nolu emsal en uygun emsal olup
14.07.2006 tarih 13128 yevmiye ile 5860 TL/M2 „ye T. ĠĢ Bankası A.ġ.‟ye satılmıĢtır. Değerleme konusu
taĢınmazın karĢısında yeralan 8 nolu Emsalin 15.72 m2 „ye tekabül eden hissesinin 24.01.2003 tarih
10874 yevmiye ile 40.000.000 TL bedelle satılmıĢ olup bugünkuTL kuru üzerinden 2544 TL/m2 „ye
gelmektedir.

19

EMSAL 1SatıĢ Değeri : 1.500-TL/m2
Değerleme konusu taĢınmaza uzak olması, daha kötü konumda ve m² satıĢ fiyatının çok düĢük
olmasından dolayı Emsal ortalamasına alınmamıĢtır.

EMSAL 2SatıĢ Değeri :1.500TL/m2
Değerleme konusu taĢınmaza uzak olması, daha kötü konumda ve m² satıĢ fiyatının çok düĢük
olmasından dolayı Emsal ortalamasına alınmamıĢtır.
EMSAL 3SatıĢ Değeri : 3.000-TL/m2
Emsal Arsanın Yoğunluğu : 2.4
Değerleme Konusu Arsanın Yoğunluğu : 4.08
4.08x3.000/2.4 = 5.100-TL/m2
2009 Tüfe: % 6,28
Arsa Değeri (2010): 5.100 x %6,28 = 5.420 TL/m2
ġerefiyesi: %30 düĢük
Arsanın Birim Değeri : 5.420 x 1.30 = 7.046-TL/m2
EMSAL 4SatıĢ Değeri : 6.500.000-TL
Emsal Arsanın Yoğunluğu : 2.4
Arsa Alanı: 2.213m²
Değerleme Konusu Arsanın Yoğunluğu : 4.08
4.08 x 6.500.000/2.4 = 11.050.000/2.213m2= 5.000-TL/m2
2009 Tüfe : % 6,28
Arsa Değeri (2010): 5.000 x %6,28 = 5.314 TL/m2
ġerefiyesi : % 30 düĢük
Arsanın Birim Değeri: 5.314 x 1.30 = 6.908 -TL/m2
EMSAL 5SatıĢ Değeri : 2.250.000-TL
Emsal Arsanın Yoğunluğu:2.4
Arsa Alanı : 965m²
Değerleme Konusu Arsanın Yoğunluğu : 4.08
4.08 x 2.250.000/2.4 = 3.825.000/965m2 = 3.963-TL/m2
2009 Tüfe : % 6,28
Arsa Değeri (2010) : 3.963 x 1,0628 = 4.212 TL/m2
ġerefiyesi: %50 düĢük
Arsanın Birim Değeri: 4.212 x 1.50 = 6.318-TL/m2
EMSAL 6SatıĢ Değeri : 2.700.000-TL
Bina Değeri: 300.000-TL
Arsa Değeri : 2.400.000-TL
Emsal Arsanın Yoğunluğu:2.4
Arsa Alanı: 906m²
Değerleme Konusu Arsanın Yoğunluğu : 4.08
4.08 x 2.400.000/2.4 = 4.080.000/ 906 = 4.503-TL/m2
2009 Tüfe : % 6,28
Arsa Değeri (2010) : 4.503 x 1,0628 = 4.786 TL/m2
ġerefiyesi :%40 düĢük
Arsa Birim Değeri: 4.786 x 1.40 = 6.700-TL/m2

EMSAL 7SatıĢ Değeri : 7.545.375-TL
SatıĢ Tarihi : 14.07. 2006
Arsa Alanı : 1.287.49m2
Arsa m2 Değeri: 7.545.375 / : 1.287.49m2 = 5.860-TL/m2
2007 Tüfe : %8.78 - 2008 Tüfe : % 10.43 – 2009 Tüfe : % 6,28
Arsa Değeri (2010) : 5.860 x 1,0878 x 1,1043 x 1,0628 = 7.481-TL/m2
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EMSAL 8SatıĢ Değeri: 40.000.000-TL
SatıĢ Tarihi: 24.01.2003
Arsa Alanı: 886m2
Hisseye DüĢen m2 : 15.72
Arsa m2 Değeri: 40.000.000 / 886 = 2.544 -TL/m2
2004 Tüfe : %10.65 – 2005 Tüfe : %8.19 – 2006 Tüfe : %9.58 – 2007 Tüfe :%8.78 –
2008 Tüfe % 10.43 – 2009 Tüfe % 6,28
Arsa Değeri (2010) : 2.544x1,1065x 1,0819 x 1,0958 x 1,0878 x 1,1043 x 1,0628 = 4.260-TL/m2
ġerefiyesi: % 30 düĢük
Arsanın Birim Değeri: 4.260 x 1.30 = 5.538-TL/m2
EMSAL 9SatıĢ Talep Değeri : 500.000-TL
Emsal Arsanın Yoğunluğu:4.00
Arsa Alanı : 165m²
Değerleme Konusu Arsanın Yoğunluğu : 4.08
4.08 x 500.000/4.00 = 510.000/165m2 = 3.091-TL/m2
2009 Tüfe : % 6,28
Arsa Değeri (2010) : 3.091 x 1,0628 = 3.285 TL/m2
ġerefiyesi: %80 düĢük
Arsanın Birim Değeri: 3.285 x 1.80 = 5.913-TL/m2

Birim m2 değeri
(TL/m2)
EMSAL-3
EMSAL-4
EMSAL-5
EMSAL-6
EMSAL-7
EMSAL-8
EMSAL-9
TOPLAM

7.046
6.908

6.318
6.700
7.481
5.538
5.913
45.904

ORTALAMA

6.558
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5.2. Sonuç

BoĢ arsa olması ve üzerinde gelir getiren herhangi bir yapı bulunmadığından maliyet ve Gelir
indirgeme yöntemleri kullanılmamıĢtır.
TaĢınmazın bulunduğu bölgede satıĢı gerçekleĢmiĢ gerçekleĢmiĢ ve pazara sunulmuĢ olan benzer
gayrimenkullerle ilgili emsaller bulunduğundan taĢınmazın „‟Emsal KarĢılaĢtırması Yöntem‟‟ile
değerlemesinin daha uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıĢtır. Emsal satıĢ ortalaması ile değere
ulaĢılmıĢ olup değerleme konusu taĢınmazın değeri 6.558 TL/m2 yerine, ekonomideki durgunluk sebebiyle
6.500 TL/m2 olarak takdir edilmiĢtir.
Yapılan araĢtırma ve analizler sonucunda değerleme konusu Arsa vasıflı Adana ili Seyhan Ġlçesi
Çınarlı Mahallesi, 1653 Ada 143 parsel numaralı arsanın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ½
hissesine düĢen payının günümüz koĢullarında piyasa değerinin 15.12.2010 tarihi itibariyle 11.726.000 TL
(OnBirMilyonYediYüzYirmiAltıBin TÜRK LĠRASI + %18 KDV 2.110.680 TL
(ĠkiMilyonYüzOnBinAltıYüzSeksen TÜRK LĠRASI) toplam 13.836.680 TL
(OnÜçMilyonSekizYüzOtuzAltıBinAltıYüzSeksen TÜRK LĠRASI) edebileceği kanaatine varılmıĢtır.

1653 ADA 143 PARSEL KDV HARĠÇ ARSA DEĞERĠ
1653 ADA 143 PARSELİN DEĞERİ

TSKB GYO A.Ş. 1/2 HİSSE DEĞERİ

m² x 6.500
11.726.000
TL
7.800.692 USD
5.798.635 EURO
3.608

Rapor Tarihi İtibarıyla Merkez Bankası Döviz Satış Kuru
1 DOLAR:
1,5032
1 EURO:
2,0222

TL/m² = 23.452.000 TL

TL
TL

1653 ADA 143 PARSEL KDV DAHĠL ARSA DEĞERĠ
1653 ADA 143 PARSELİN DEĞERİ

TSKB GYO A.Ş. 1/2 HİSSE DEĞERİ

m² x 6.500 TL/m² = 23.452.000 TL
13.836.680
TL (KDV Dahil)
9.204.816
USD
6.842.389 EURO
3.608

Rapor Tarihi İtibarıyla Merkez Bankası Döviz Satış Kuru
1 DOLAR:
1,5032
1 EURO:
2,0222

TL
TL
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RAPORU HAZIRLAYAN DEĞERLEME UZMANLARI

Ali Ergün GÜRBAZ
ġehir PLANCISI
Değerleme Elemanı

Abdullah KARAÇOROĞLU
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Lisans No: 400320

SORUMLU DEĞERLEME UZMANI

ġinasi ġIK
Sorumlu Değerleme Uzmanı
Lisans No: 400211

BÖLÜM 6: EKLER
EK – 1
EK – 2
EK – 3
EK – 4
EK – 5
EK – 6
EK – 7
EK – 8
EK –9

: Resimler
: Tapu Fotokopisi
: Kadastral durum krokisi
: Ġmar Çapı Fotokopisi
: Halihazır Paftası
: Emsal Krokisi
: Emsal-7‟deki taĢınmazın Tapu fotokopisi
:Emsal-7‟deki taĢınmazın Ġmar Çapı fotokopisi
:TaĢınmazın Hava Fotoğrafı
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BÖLÜM 7: ÖZGEÇMĠġLER

ÖZGEÇMĠġ

Adı soyadı................: ġinasi ġIK
Doğum yeri ve tarihi: MALATYA / 02.03.1952
Öğrenim durumu….: 1972-1977 Bielefeld Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fak. ALMANYA
Üyesi bulunduğu kuruluĢlar: ĠnĢaat müh. Odası.
Mesleği…………………....: ĠnĢaat Yüksek Mühendisi, Değerleme Uzmanı
Yabancı dil………………...: Ġyi derecede Almanca ve Ġngilizce
MESLEKĠ TECRÜBE:
21.04.2002 - ………… .: TADEM A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi - ADANA.
01.06.2001 - 30.11.2001: POYRAZ ĠNġ. A.ġ. deprem konutları proje müdürü - YALOVA.
10.12.1999 - 20.05.2000:

ALARKO HOLDĠNG hava alanı inĢaatı proje müd. -

ÖZBEKĠSTAN.
01.01.1998 - 28.02.1999: D-YAPI LTD. ġTĠ. konut inĢaatı Ģantiye Ģefi - ALMANYA.
01.06.1997 - 01.04.1998: DELKA ĠNġ. A.ġ. Sasa fabrikası Ģantiye Ģefi - ADANA.
20.03.1987 - 20.09.1996: ÇUKUROVA ELEKTRĠK A.ġ. de kontrol müh. - ADANA.
01.02.1985 - 15.09.1986: ÖZDEMĠR ĠNġAAT A.ġ. 200 konut inĢaatı Ģantiye Ģefi - LĠBYA.
01.07.1982 - 25.09.1984: ANO ĠnĢaat A.ġ. 200 konut + 300 konut inĢaatı Ģantiye Ģefi LĠBYA.
20.03.1978 - 05.09.1980: ÇESTAġ Fabrika inĢaatında saha mühendisi - ADANA.
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ÖZGEÇMĠġ
Adı soyadı................: Abdullah KARAÇOROĞLU
Doğum yeri ve tarihi: CEYHAN - ADANA / 15.01.1958
Öğrenim durumu….: 1980 – 1982 Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezi - ANKARA
1984 – 1988 Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. ĠĢ Ġdaresi Bölümü - ESKĠġEHĠR
Mesleği…………...: Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Gayrimenkul MüĢaviri
MESLEKĠ TECRÜBE:
01.07.2005 – ………….: TADEM TaĢınmaz Değerleme MüĢavirlik A.ġ. Bölge Müdürü
ADANA
20.07.2001 – 01.07.2005: 2 Bölge Tapu Müdürü – Tarsus/MERSĠN
20.05.1999 – 20.07.2001: Tapu Sicil Müdürü – Serik/ANTALYA
08.05.1996 – 20.05.1999: 3. Bölge Tapu Sicil Müdür Yardımcısı - Seyhan/ADANA.
20.05.1986 – 08.05.1996: Tapu Sicil Müdürlüğü - Tarsus/MERSĠN
16.07.1981 – 20.05.1986: Tapulama Müdürlüğünde teknisyen – KAYSERĠ
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ÖZGEÇMĠġ
Adı soyadı................: Ali Ergün GÜRBAZ
Doğum yeri ve tarihi: Bornova – ĠZMĠR / 13.10.1980
Öğrenim durumu….: 1998 - 2005 Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Mimarlık Fakültesi
ġehir ve Bölge Planlama Bölümü - ĠZMĠR
Yabancı dil ………: Ġyi derecede Ġngilizce
Mesleği…………...: ġehir Plancısı
MESLEKĠ TECRÜBE:
23.10.2007 – …………. : TADEM TaĢınmaz Değerleme MüĢavirlik A.ġ. - ĠZMĠR
2006 Aralık – 2007 Ekim: NetCad Ulusal Cad ve GIS Çözümleri
Müh. Bil. Eğitim Tic. A.S – ĠSTANBUL
Netcad'in Ġzmir ve çevresindeki illerde eğitimlerinin verilmesi,
teknik destek sağlanması, tanıtımının yapılması ve satıĢ için gerekli
GörüĢmelerin gerçekleĢtirilmesi.
2006 ġubat – 2006 Aralık: Sarıyer Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü – ĠSTANBUL
Kilyos - Demirciköy YerleĢim Alanları ve Çevresi Koruma Amaçlı
Uygulama imar Planı, Kilyos - Demirciköy Rumelifeneri Bölgesi
Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı, GümüĢdere - Kısırkaya Bölgesi
Koruma Amaçlı Nazım imar Planı Taslak ÇalıĢması, NetCad
Ortamında sayısallaĢtırılması. BaĢkanlık makamına hazırlanan öneri
planların sunumu.
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EK-1

RESİMLER
TaĢınmazın
Bulunduğu
Yer

TaĢınmazın
Bulunduğu
Yer

TaĢınmazın
Bulunduğu
Yer
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TaĢınmazın
Bulunduğu
Yer

TaĢınmazın
Bulunduğu
Yer

EK-2 : Tapu Fotokopisi
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EK-3 : Kadastral Durum krokisi
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EK-4: Ġmar Çapı Fotokopisi
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EK-5 : Halihazır Paftası
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EK-6
EMSAL KROKĠSĠ

TaĢınmazın
Bulunduğu
Yer

EK-7
14.07.2006 Tarihinde Satışı gerçekleşen 1653 Ada 141 Parselin Tapu Fotokopisi
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EK-8
Emsal 7’deki Taşınmazın Ġmar Çapı
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EK-9

Taşınmazın Hava Fotoğrafı

-

