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Türkiye’de perakende akaryakıt sektöründe, özellikle akaryakıt ürünlerinin son 

kullanıcıya iletilmesi aşamasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ana 

dağıtıcı firmaların bayi ağlarını her geçen gün genişletmesine ve akaryakıt istasyonu 

yatırımlarının giderek artmasına yol açmaktadır. İstasyonların yer seçimi sürecindeki 

yasal prosedürler, arazi ve arsa seçimi, marka seçim süreçleri ve tüketici tercihleri gibi 

rekabeti etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Akaryakıt dağıtım firmaları ve bayilerinin 

yatırım tercihlerine bakıldığında, özellikle yasal prosedürlere uygun arsa ve arazi temin 

etmenin yatırımlara yön vermede ve yer seçiminde temel etken olduğu ve yatırım 

fizibilitesinin ikinci plana atıldığı görülmektedir. Karlılığa etki eden faktörler ile 

yatırımın geri dönüş süresi gibi kavramlar, istasyonun kuruluş aşamasında değil, işletme 

süresinde test edilmekte ve değerlendirilmektedir. Oysa yaşanan rekabet ortamı, yatırım 

fizibilitesi çalışmasını çok daha önemli hale getirmektedir. 

Türkiye’de akaryakıt istasyonu yatırımları artık sadece işletme yatırımı açısından değil, 

diğer gelir getiren alışveriş merkezleri, otel ve özel eğitim tesisi niteliğindeki 

gayrimenkuller gibi, gayrimenkul geliştirme alanı olarak da görülmeye başlanmış ve 

yatırım kararında gayrimenkul ve proje değerleme raporlarının önemi artmıştır. Akaryakıt 

istasyonu değerleme raporlarında, en sık kullanılan yöntemlerden biri olan gelir akışları 

analizi yönteminde kapitalizasyon oranının %10 olarak kabul edildiği, söz konusu bütün 

bölge, il ve ilçeler için aynı alındığı ve yıllara göre değişmediği görülmektedir. Bununla 

birlikte nakit akışları yöntemi kullanılan değerleme raporlarında kapitalizasyon 

oranındaki 1 puanlık değişimin değere etkisi yaklaşık %3-5 arasında ölçülmektedir. 

Kapitalizasyon oranını etkileyen faktörler göz önüne alındığında, akaryakıt istasyonu 

değerleme raporlarında kullanılan bu oranın bölgesel analizler sonucunda belirlenmesi ve 

zamana bağlı olarak sürekli güncellenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.   

Bu çalışmada, İstanbul ili sınırları içerisinde, 19 farklı ilçede, 2016 ile 2018 yılları 

arasında Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi 

tarafından hazırlanan 33 adet akaryakıt istasyonu değerleme raporu analiz edilmiş, 

istasyonların yatırım maliyetleri ile net işletme gelirleri ayrı ayrı belirlenmiştir. 
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Değerleme raporlarının farklı tarihlerde düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkan değer 

farklılıkları, finansal hesaplar ile güncellenerek analizlerin yapılması zorunlu olmuştur. 

Akaryakıt istasyonlarının maliyet analizine göre oluşan yatırım değerinin, indirgenmiş 

nakit akımları yöntemi ile takdir edilen pazar değerine eşit olacağı varsayımıyla ortalama 

kapitalizasyon oranı ve buna bağlı olarak yatırımın geri dönüş süresi İstanbul ili 

genelinde, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri özelinde ve Avrupa Yakası, Asya Yakası 

ayrımında tespit edilmiştir. Analizler sonucunda İstanbul ili genelinde yatırımın geri 

dönüş süresi ortalama 13,45 yıl olarak saptanmıştır. Bu süre, Bağcılar ilçesindeki 

istasyonlar için 13,63 yıl ile il ortalamasına çok yakın bir düzeyde gerçekleşmiş, 

Küçükçekmece ilçesinde 8,72 yıl ile il ortalamasının çok altında kalmıştır. Çalışma 

sonuçlarına göre İstanbul ilinin Avrupa Yakasında yatırımın geri dönüş süresinin 13,76 

yıl, Anadolu Yakasında ise 11,06 yıl olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak mevcut 

koşullarda uygulama olanaklarının sınırlı olması nedeniyle gelir yöntemlerinin yeterince 

bilinmediği, gelir yönteminde kullanılan kapitalizasyon oranının genel kabullere göre 

varsayımsal olarak belirlendiği ve bunun da gayrimenkul yatırımcılarını yanıltıcı 

etkilerinin olduğu vurgulanmalıdır. Bu koşullarda özellikle gelir getiren gayrimenkuller 

ile gayrimenkul projelerinin değerleme çalışmaları ve danışmanlık hizmetlerinin 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olan kişilerce yapılması ve bu yolla yerli ve yabancı yatırımcılara 

daha kaliteli hizmetin sunulmasının gerekli olduğu vurgulanmalıdır.  

Eylül 2018, 42 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Akaryakıt istasyonu, akaryakıt tesisi, yer seçim kriterleri, yatırımın 

geri dönüş süresi ve kapitalizasyon oranı 
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In the retail fuel sector of Turkey, especially at the stage of delivering of products to final 

customer intense competition is reviled. This competition leads to the expansion of 

dealership networks of major distributor companies day by day and the investments of 

fuel stations are gradually increasing. There are many factors affecting competition such 

as legal procedures in the selection of locations of stations, land and land selection, brand 

selection processes and consumer preferences. When we look at the investment 

movements of the main firms and dealers, it is possible to say that providing the land and 

estate in accordance with the legal procedures is the most important factor in direct for 

investments and in choosing the location; especially in terms of distributing companies 

reaching the highest number of franchises while the investment feasibility is taken into 

the second plan. Factors affecting profitability and concepts such as the return time of the 

investment are examined and evaluated during the operation period and not during the 

establishment of the station. However, the competitive environment makes the investment 

feasibility study much more important.  

In Turkey, fuel station investments are not only seen as a business investment entity, but 

also as real estate development area, just like other real estate income-generating project 

like shopping malls, hotels and special education facilities and the importance of real 

estate and project appraisal reports has increased in the cause of investment decision. In 

the fuel station valuation reports, it is observed that the capitalization rate is considered 

to be at 10% in the revenue stream analysis method, which is one of the most commonly 

used methods, and that it is taken as the same for all the regions in question and does not 

change according to the years. However, in the valuation reports used in cash flows 

method, the effect of 1 percentage point change in capitalization rate on value is measured 

to be approximately 3-5%. Considering the factors affecting the rate of capitalization, it 

is revealed that this rate used in fuel station valuation reports should be determined as a 

result of regional analyses and updated continuously depending on the time.  

In this study, 33 fuel stations valuation reports prepared by Smart Kurumsal Real Estate 

Appraisal and Consultancy Company in 19 different districts in Istanbul between 2016 

and 2018 were analyzed and investment costs and net operating income of the stations 

were determined separately. The differences in value arising from the date of issue are 
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updated with financial accounts. Assuming that the investment value generated by the 

fuel stations according to the cost analysis will be equal to the market value appreciated 

by the discounted cash flow method, the average capitalization rate and the return on 

investment of the investment is determined throughout Istanbul province, in Bağcılar and 

Küçükçekmece districts and on the European Side and Asian Side distinction. As a result 

of the analysis, the average return on investment in Istanbul was calculated as 13.45 years. 

This period was very close to the provincial average of 13.63 years for the stations in 

Bağcılar district and remained well below the provincial average with 8.72 years in 

Küçükçekmece district. Another finding of the research is that there is a significant 

difference in the return on investment of the two different banks in Istanbul. According 

to the results of the study, the return period of the investment on the European side of 

Istanbul is 13.76 years and on the Anatolian side is 11.06 years. In these circumstances, 

it should be emphasized that the recruitment of the experts from real estate development 

and management in graduate and undergraduate programs is very crucial, especially in 

revenue-generating real estate projects with real estate valuation and consultancy 

services. The consultancy services should be done by personals with knowledge and 

expertisim within the area so as to provide better and quality services to domestic and 

foreign investors. 

September 2018, 42 page 

Keywords: Fuel station, fuel plant, site selection criteria, return on investment, and 

capitalization rate. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada fosil yakıtlara olan ihtiyacın azaltılması için elektrikli araçların üretimine 

yönelik bütün otomobil ve ticari araç üreticilerinin çabaları giderek hızlansa da, özellikle 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu dönüşümü yakın bir gelecekte sağlamaları 

oldukça güç görünmektedir. Bununla birlikte dünyada ve Türkiye’de otomotiv 

sektöründeki üretimler ve araç sahipliği oranı giderek artmaktadır. Bu nedenle akaryakıt 

sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı firmaların ve akaryakıt istasyonu yatırımcılarının 

sektördeki yatırım miktarları hız kesmeden devam etmesi beklenmektedir.  

Akaryakıt sektörü yatırımcıları ve özellikle de akaryakıt dağıtım firmaları, akaryakıtın 

ham madde olarak temininden, akaryakıt istasyonunda son tüketiciye ulaşana kadar geçen 

sürede maksimum kazanç hedeflemektedir. Akaryakıt dağıtım firmaları açısından bunun 

kısa yolu, mümkün olduğunca fazla sayıda akaryakıt istasyonu bayi sayısına ve doğal 

olarak mümkün olduğunca fazla tüketiciye ulaşmaktan geçmektedir. Bu durum, yer seçim 

kriterlerinin bilimsel altyapıya dayanacak şekilde belirlenmesini ve yatırımın geri dönüş 

süresinin doğruya en yakın şekilde ölçülebilir olmasının önemini arttırmaktadır.    

Akaryakıt istasyonu yatırımlarının yer seçim kriterleri ve yatırımın fizibilitesi ile ilgili 

daha önce yapılmış çalışmalar olsa da, söz konusu çalışmaların metodolojisine 

bakıldığında, istasyonun yatırım sürecinden işletme sürecine kadar olan aşamalarını 

birlikte değerlendiren ve piyasadan alınmış “net gelir” verilerine dayalı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Daha önce yapılmış çalışmalarda, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve 

Bulanık Analitik Ağ Prosesinden yararlanılarak yatırımcıların birkaç alternatif akaryakıt 

istasyonu üzerinden yatırım kararlarına yönelik bulgular incelenmiş, yer seçiminde 

simülasyon yönteminin kullanılması ve yer seçiminde çevresel faktörlerin etkileri 

incelenmiş, başka bir çalışmada ise akaryakıt sektöründe tüketici tercihleri ile marka 

seçiminin ilişkisi irdelenmiştir. Araştırma konusu ile ilgili olarak ilgili bulunan ve 

ulaşılabilen benzer çalışmaların kısa özetleri aşağıda verilmiştir:  
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Kodalak (2009) tarafından yapılan çalışmada; akaryakıt istasyonu seçme problemine 

ilişkin olarak İstanbul Avrupa yakasında kurulu olan 8 adet akaryakıt istasyonu arasından 

yatırımcının devralacağı istasyonunun seçiminin ilk aşaması için karar destek aracı olan 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ni kullanarak satış hacmini etkileyen yerin mevcut ve 

gelecek potansiyeli, yapısal, dağıtıcı firma ve ekonomik faktörlerin ve alt kriterlerin 

hiyerarşisini oluşturmak sureti ile seçim yapılması olanaklarını değerlendirmiş ve 

çalışmanın ikinci kısmında ise belirsizlik ortamında çok kriterli karar verme problemine 

çözüm getiren Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık Analitik Ağ Prosesinden 

yararlanarak elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre karar vericiye 

mekânsal sorgulama kriterleri için karar destek aracı olarak CBS’nin yaygın olarak 

kullanılması önerisi yapılmıştır.   

Tüzmen’in (2010) akaryakıt istasyonu kuruluş yerine karar verilmesine ilişkin olarak 

yaptığı çalışmada; Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemini kullanmış olup, AHP 

metodunda kriterlerin karşılaştırılması için konu ile ilgili uzman olan kişilerle anket 

uygulaması yapılarak elde edilen sonuçların AHP ile test edilmesi sağlanmıştır. Test 

sonucunda istasyon yeri seçiminde en önemli kriterin civar trafiği ile ilgili faktörler 

olduğu ikinci sırada çevresel faktörler geldiği sonuçlarına ulaşmıştır. 

Büyüker İşler’in (2014) akaryakıt sektörü tüketicileri arasında yaptığı araştırmada; 

Türkiye’de iyi tanınan beş akaryakıt istasyon markasını bazı kriterlere göre 

benzerliklerini ya da farklılıklarını kriterler için Petrol Ofisi ve Opet markalarını birbirleri 

yerine tercih edilmeyecek istasyonlar olarak algıladıkları diğer istasyonları ise (Total, 

Opet ve Shell) birbirleri yerine tercih edecekleri istasyon markaları olarak algıladıkları 

sonucuna ulaşmıştır.  

Taşkın (2015) tarafından yapılan çalışmada ise, akaryakıt istasyonlarında kurumsal 

kimlik ile market, tuvalet ve çevre saha tasarımı arasındaki ilişkiler incelenmiş ve 

kurumsal kimliğin akaryakıt istasyonları tasarımına nasıl yansıdığı, Moil (Milan Petrol) 

Türen Petrol Ltd. akaryakıt istasyonu örneği üzerinden yapılan anket çalışmasının 

sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tüketicinin istasyon 
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seçiminde markayı önemsediği ve Moil markasının, tüketicilere marka imajını ilettiği 

ortaya konulmuştur.   

Polat’ın (2015) akaryakıt istasyonunun fizibilite etüdünde çok kriterli karar verme ve 

simülasyon yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin çalışmasında; geri ödeme süresi ve 

karlılık oranı gibi statik; net bugünkü değer, fayda-masraf oranı ve iç karlılık oranları gibi 

dinamik yöntemlerin analizleri yapılmış ve çalışmada kullanılan yöntem ile 

değerlendirme yöntemlerinde pozitif sonuçlar elde etmiştir. 

Kaynak araştırması ve seçilmiş ilde yapılan yeterli sayıdaki değerleme raporlarının 

analizine dayalı olarak yapılan bu çalışmanın sonuçları beş bölümde sunulmuştur. 

Çalışmanın ilk bölümünde konunun önemi ve amaçlar ile önceki çalışmalara değinilmiş 

ve araştırma gereksinimine vurgu yapılmıştır. Akaryakıt sektörü hakkında genel bilgilere 

ve yasal düzenlemelere ikinci bölümde yer verilmiş ve üçüncü bölümde ise araştırmanın 

yöntemleri açıklanmış olup, araştırmanın temel konusunu teşkil eden kapitalizasyon 

eşitliğinin tanımı ve hesaplama yöntemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde 2016 ile 2018 

yılları arasında hazırlanan akaryakıt istasyonu değerleme raporlarında yer alan veriler 

kullanılarak ve bu raporlardaki indirgenmiş nakit akımları ve maliyet analizi 

yöntemlerinden elde edilen değerler esas alınarak, İstanbul ili ölçeğinde yatırımın geri 

dönüş süreleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere ve önerilere 

ise son bölümde genel değerlendirme ve sonuç başlığı altında yer verilmiştir. 
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2. AKARYAKIT SEKTÖRÜ VE YASAL DÜZENLEMELERİ 

Akaryakıt yatırımlarının geri dönüş süresinin ortaya konmasında öncelikli olarak sektöre 

ilişkin yatırım maliyetini oluşturan faktörlerin neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

Bu bölümde; akaryakıt sektörüne ilişkin genel bilgilerin yanında, dağıtım şirketleri, 

bayilik kavramları, yer seçimi ve yatırım planının temelini oluşturan imar planlama 

süreçleri ile ilgili bilgi verilmiş olup yatırım sürecinde ortaya çıkabilecek riskler yargı 

kararları kapsamında tartışılmıştır.  

2.1 Akaryakıt Sektörüne Genel Bakış 

Petrol sanayi, petrolün aranıp çıkarılması, taşınması, rafinerilerde islenmesi ve üretilen 

ürünlerin dağıtım şirketleri aracılığıyla bayilere ulaştırılması ve bayiler tarafından da 

perakende satışa sunulması aşamalarını içeren kademeli bir yapıya sahiptir. Akaryakıt 

sektöründe benzin, gazyağı, kalorifer yakıtı, motorin ve fuel oil akaryakıt olarak 

adlandırılmaktadır. Genel olarak petrolün kullanım alanlarına bakıldığında; benzin, 

gazyağı, mazot, asfalt, yalıtım malzemeleri, makine yağı, çelik, cam, seramik üretimi, 

uçak ve jet yakıtı, sanayi fırınları, ısıtma sistemleri ve termik santralleri sayabiliriz. 

Bununla birlikte, son tüketici olarak halkın yararlanmasına sunulan ürünler büyük oranda 

motorlu araçlarda kullanılan benzin türleri, motorin ve sıvılaştırılmış petrol gazı 

(Liquified Petroleum Gas - LPG) olarak sayılabilir. 

2.2 Bayilik ve Akaryakıt İstasyonu  

Bayilik ve bayi kavramları 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun1 2. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bayilik, karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite 

olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel 

kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini, bayi ise bayilik 

faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir (Kodalak 

2009). Bayi lisanslarına ilişkin düzenlemeler (teknik, güvenlik, kapasite, çevre vb.) 

                                                 
1 T.C. Resmi Gazete Tarih: 20.12.2003, Sayı: 25322 
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Kurum tarafından yapılır. Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine 

göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Bayiler lisanslarının devamı süresince; bayisi 

olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali 

yapılmaması; Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta 

katılmaması ve istasyonunda bulundurmaması ile yükümlüdür. 

Akaryakıt istasyonu, dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce, 

ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt 

başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas 

itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyari olarak bakım 

ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgari ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları sunan 

yerleri ifade eder. Akaryakıt istasyonları esas itibariyle karayolunda seyreden araçların 

akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit 

teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği tesislerdir. Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 111 

adet Lisanslı Dağıtım Şirketi bulunmaktadır. Toplam istasyon sayısı ise 12.942 adettir. 

(Anonim 2018a). 

2.3 Akaryakıt İstasyonları İmar Planlama Süreci  

Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun2 80. 

Maddesi gereği nazım imar planında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. 

Akaryakıt istasyonu lejantının (A Lejantı) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına ve 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmelidir. İmar planlama sürecinde, Ulaşım 

Planlama Müdürlüğü, Zemin Deprem Müdürlüğü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 

gerektiğinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Boru Hatları İle Boru Taşıma 

Anonim Şirketi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu gibi kurumlardan konu ile 

ilgili görüş̧ alınmaktadır. Türkiye’de akaryakıt istasyonu yatırımlarında imar planlama 

süreci, şehir içinde istasyon yatırımının planlandığı bölgelerin çok yüksek getiri 

beklentisi bulunan arsalardan oluşması, şehirlerarası yollarda ise genellikle tarım 

arazilerinin bulunduğu bölgelerde yer alması nedeniyle en zorlu süreçlerden biridir. 

                                                 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005, Sayı: 25874 
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Akaryakıt istasyonu yapılacak arsanın değer artış süreci incelendiğinde en yüksek değer 

artışlarından biri bu süreçte yaşanmaktadır. 

2.4 Tesisler Arasındaki Asgari Mesafe Şartı (Kilometre Tahdidi) 

Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında 10 kilometrelik, 

şehir içi yollar üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında 1 kilometrelik, şehir içi 

yollarla şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasındaysa yine 

en az 1 kilometrelik mesafe şartı bulunmaktadır. 5015 Sayılı Kanun’da bu konuyla ilgili; 

“Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere, 

şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak 

üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle 

düzenlenir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. 

İstasyonlar arasındaki asgari mesafenin belirlenmesi Asgari Mesafe Tespit Tutanağı ile 

sağlanmaktadır. Asgari Mesafe Tespit Tutanağı; şehir içi ve şehir dışı istasyonlara ilişkin 

büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde büyükşehir belediye 

başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde belediye başkanlıklarınca, 

belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise il özel idarelerince, yolun aynı yönü 

üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki 

mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgedir. Önceden bayilik lisansı 

verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit 

Tutanağı aranmaz. 

Akaryakıt istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında uyulması 

gereken hususlar aşağıda maddeler halinde sayıldığı gibidir:  

 İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kotunun değil, yön esasının dikkate 

alınması, 

 Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt istasyonları arasında on kilometrelik 

mesafenin aranması, 
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 Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin 

aranması, 

 Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında 

en az bir kilometrelik mesafenin bulunması, 

 Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak 

birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2.5 Akaryakıt İstasyonu Yatırımlarında Diğer Belirleyici Etkenler 

Her ne kadar istasyonun yer seçiminde tüketici etkisinden bahsedilse de bayinin satış 

rakamlarının belirli bir karlılığa yol açacak düzeyde olması en önemli seçim kriteri olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ana maliyet kalemlerinden, arsa edinim maliyetleri, işgücü 

maliyetleri, dağıtıcı firmaların bayilerden istediği standartlar ve yasal düzenlemeler 

birlikte değerlendirildiğinde ortalama olarak şehir içinde minimum 4000 - 6000 litre (lt) 

günlük satış rakamları ile şehir dışında il ve ilçeler arası karayolları kenarlarında yer alan 

akaryakıt istasyonlarında günlük 1500 - 2000 lt satış aralığı başa baş noktasına işaret 

etmektedir. Bu rakamların belirlenmesinde, istasyonun gece ve gündüz yoğunlukları, 

toplam çalışma saatleri, mevsimsel yoğunluklar ve özel satış anlaşmaları da belirleyici 

olmaktadır. Yasal düzenlemelerin akaryakıt istasyonu yer seçimi üzerindeki kısıtlarına 

bakıldığında birkaç madde ön plana çıkmaktadır. Bu kriterler aşağıda özet olarak 

sıralanmıştır:  

 Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin3 20. 

maddesine göre, akaryakıt ve LPG istasyonlarının yol cephesi genişliğinin, iki yönlü 

devlet yollarında en az 75 m, bölünmüş devlet yollarında en az 45 m, il yollarında en 

az 55 m ve diğer yollarda en az 40 m olduğu şartı yer almaktadır. 

 Cephe aldığı yolun genişliğine ve imar planı notlarına göre yoldan çekme mesafesi 

(ortalama 25 m) yeterli olmalıdır.  

 Hastane, okul, umuma açık eğlence yerlerine mesafe (Tank mesafelerinin asgari 50 m 

olması) bulunmalıdır.  

 Parselin genel olarak ulaşım master planlarına uygun bir bölgede olmalıdır.  

                                                 
3 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 15.05.1997, Sayı: 22990 
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 Jeolojik ve depremsel açıdan zeminin uygun olması ve direnaj imkânlarının olması 

gerekmektedir.  

Belirtilen yasal kriterlerden özellikle istasyonlar arası mesafe kriteri ile imar planında 

Akaryakıt istasyonu lejantına sahip olması kriterleri en önemli kısıtlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu iki maddenin karşılanmasında yaşanan zorluklar, akaryakıt istasyonları 

yatırımlarında bilimsel metotların ikinci plana atılmasına neden olmaktadır.  

2.6 Akaryakıt Fiyatını Etkileyen Faktörler 

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörleri genel olarak incelediğimizde; hammadde fiyatı, 

kur etkisi, taşıma maliyetleri, rafineri karı, dağıtıcı karı, bayi karı ön plana çıkmaktadır. 

Ürünün rafineriden çıkıp, dağıtıcı ile bayilere verilmesi ve bayiler aracılığı ile son 

tüketiciye ulaşması aşamasındaki maliyetler ve karlılık, akaryakıt istasyonunun yer 

seçimine doğrudan etki etmektedir. Özellikle bayi karlılığını etkileyen faktörlere 

bakıldığında, arsa edinimi (satın alma ya da kiralama) bedelleri, çalışan sayısı, taşıma 

maliyetleri, vade, marka seçimi ve markaların bayilerden talep ettiği bazı hizmet 

standartlarının etkileyici faktörler olduğu görülmektedir.  

Belirtilen faktörlerden arsa edinimi, başlangıçta en önemli madde olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Akaryakıt istasyonlarının ana yollar üzerinde konumlu olması ve yakın 

çevrede genellikle konut alanları, ofis alanları, plazalar, Alışveriş Merkezileri (AVM) 

gibi yine yüksek getiri potansiyeli olan fonksiyonlara yakın olmaları nedeniyle, bu 

fonksiyonların fırsat maliyetleri değerlendirildiğinde yüksek bir ilk yatırım maliyetine 

sahip olması kaçınılmaz olmaktadır. Bununla birlikte, dağıtım kanallarına uzaklık, vade 

seçenekleri, işgücü ihtiyacı maliyeti etkileyen diğer faktörler olarak ön plana çıkmaktadır.  

2.7 Akaryakıt İstasyonu Yatırımlarında İmar Durumları, İntifa Hakları, Kısmi 

Kamulaştırma Konularında Yargı Kararlarının İncelenmesi 

Bu bölümde, Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarının imar durumları, asgari mesafe tespit 

tutanakları, arsanın yol olarak kamulaştırılan kısmının terkini ve kamulaştırma bedelinin 
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tespit edilmesi ve gayrisıhhi müessese ruhsatının haczedilmesi gibi konularda açılmış 

davalara ilişkin bazı yargı kararları değerlendirilmiştir.  

Akaryakıt istasyonları arasındaki asgari mesafenin sağlanması konusundaki Yargıtay 11. 

Ceza Dairesi’nin Kararında4; Yozgat ilinde yer alan akaryakıt istasyonu için düzenlenen 

04.03.2011 tarihli asgari mesafe tespit tutanağında, yolun aynı yönünde kendisinden önce 

ve sonraki 1000 metre mesafede belirtilmesine rağmen, akaryakıt istasyonu ile aynı yönde 

ve bu iş yerine 250 metre mesafede bulunan 3659 sayılı parseldeki akaryakıt istasyonunun 

faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği, bu şekilde sanığın gerçeğe aykırı olarak içerik 

itibariyle sahte belge düzenlediği iddia ve kabul olunması, sanığın aşamalardaki 

savunmalarında; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne göre iki akaryakıt istasyonu 

arasındaki mesafenin aynı yönde bir km’den az olamayacağı, her iki istasyonun birbirine 

yakın olduğunun doğru olduğu ancak farklı caddelerde girişlerinin olduğu, suç işleme 

kastının bulunmadığını savunması, dosya içerisinde mevcut krokinin incelenmesinde 

1700 parselde bulunan akaryakıt istasyonu girişinin ......... Caddesinde olduğu, 3659 

parselde bulunan akaryakıt istasyonu girişinin D-200 karayolu üzerinde olduğunun 

görüldüğü, 05.07.2011 tarihli Jandarma Tutanağında da bu hususun tespit edildiği, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 30.06.2011 ve 26.07.2011 tarihli yazılarında 

1700 sayılı parsel üzerindeki akaryakıt istasyonuna 16/03/2011 tarihinde, 3659 sayılı 

parsel üzerindeki akaryakıt istasyonuna 23/07/2007 tarihinde verilen bayilik lisansının 

06/10/2009 tarihinde iptal edildiği 05.04.2011 tarihinde ise bayilik lisansının verildiğinin 

belirtilmiş olması karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti 

bakımından; sanığa yüklenen eylemin “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” 

suçunu mu yoksa görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma suçunu mu oluşturacağı da 

tartışılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik 

araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi yapıldığı belirtilerek, sanık müdafiinin 

temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 

5320 sayılı Kanunu’nun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı Ceza 

                                                 
4 Yargıtay 11. Ceza Dairesi T:26.10.2015, E:2013/15695, K:2015/30133 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5320.htm#8
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Mahkemeleri Usulü Kanunu’nun 321. maddesi uyarınca bozulmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

Bayilik lisansının EPDK tarafından iptal edilmesi sonucunda, istasyon için dağıtıcı firma 

tarafından yapılan harcamaların iadesi için açılan davaya yönelik Yargıtay 19. Hukuk 

Dairesi’nin kararında5; davacı vekili, taraflar arasında 13/04/2004 tarihli, 17 yıl süreli 

“Bayilik Sözleşmesi” akdedildiğini, sözleşme ile dava dilekçesinde belirtilen parselde 

kayıtlı akaryakıt istasyonu ve müştemilatının işletmeciliği ve bayiliğinin davalıya 

verildiğini, müvekkilinin sözleşme gereği edimlerini yerine getirdiğini, müvekkilinin 

sözleşmenin 17 yıl süreceği düşüncesiyle toplamda 43.226,69 TL inşaat harcamaları 

yaptırdığını, ancak taraflar arasındaki bayilik ilişkisinin 22/08/2008 tarihinde davalının 

bayilik lisansının EPDK tarafından iptal edilmesi nedeniyle fiilen sonlandırıldığını, 

davalının 22/08/2008 - 13/04/2021 tarihleri arası bakiye süreye ilişkin fazladan harcanan 

duran varlık inşaat bedelini sözleşme gereği müvekkiline iade ile yükümlü olduğunu 

belirterek, fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla harcama 

tarihlerinden dava tarihine kadar işlemiş faiz dâhil 64.059,87 TL bakiye duran varlık 

inşaat bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsiline karar 

verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, bayilik sözleşmesinin EPDK’nın 

davalının lisansını iptal etmesi nedeni ile sonlandığı, yapılan yatırımın artık ekonomik bir 

değer ifade etmediği, zira davalı tarafından kullanılamayacağı, davalının üzerine 

atfedilecek bir kusur bulunmadığı, bu nedenle bakiye süreye ilişkin talepte 

bulunulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, mahkeme kararı süresi 

içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Buna karşın, davacı vekili ile davalı 

arasında 13.04.2004 tarihli ve 17 yıl süreli olarak bayilik sözleşmesi imzalandığı 

çekişmesiz olduğu, bayinin lisansının işletmedeki lisansa uygun işlemlerin yapılmamış 

olması nedeni ile EPDK tarafından iptal edilmesi yani bayilik lisansı iptalinin davalının 

kusurundan kaynaklandığı, taraflar arasındaki sözleşmenin 13. maddesinde akdin bayinin 

kusuru ile sonlanması halinde bayinin maddi ve manevi zararları tazmin ile yükümlü 

olacağının kararlaştırılmış olması nedeniyle Mahkemece, açıklanan hususlar gözetilerek 

davacının talebinin incelenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar 

                                                 
5 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, T:30.1.2014, E:2013/17584, K:2014/2283 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc1412.htm#321
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verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün davacı yararına bozulmasına, bozma nedenine 

göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, oybirliğiyle karar 

verilmiştir. 

Akaryakıt istasyonunun bir kısmının yol olarak kamulaştırılıp tapudan terkini 

yapılmasına ve kamulaştırma bedelinin belirlenmesine ilişkin, TC Yargıtay 5. Hukuk 

Dairesi’nin Kararında6; taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun7 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve 

kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama 

sonunda; akaryakıt istasyonunun kullanım amacına uygun mevzii imar planı bulunup 

bulunmadığı araştırılıp, sonucuna göre mevzii imar planı dahilinde bulunması ve 

taşınmazın arsa niteliğinde olduğunun kabulüyle bu niteliğine göre değer biçilmesi 

gerektiğinin düşünülmemesi, dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan 

bölümünün akaryakıt istasyonu olarak ruhsat alınıp kullanılıp kullanılmayacağı, bunun 

için proje değişikliği gerekip gerekmeyeceği ilgili Belediye Başkanlığı’ndan sorulup, 

taşınmaz üzerindeki akaryakıt istasyonunda bulunan yakıt tankları, akaryakıt pompaları, 

elektrik tesisatı, makine ve teçhizattan taşınması mümkün olanların demontaj, nakliye ve 

montaj bedelinin, taşınması mümkün olmayanların ise bedellerinin, yine varsa yapıların 

bayındırlık birim fiyatları esas alınıp yıpranma payı da düşülmek suretiyle bedellerinin 

tespiti için makine ve elektrik mühendisinin de katılımı ile oluşturulacak bilirkişi kurulu 

eşliğinde keşif yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile 

yazılı şekilde hüküm kurulması, Kabule göre de; dava konusu taşınmazın tapu kaydında 

mevcut irtifak hakkının taşınmazın değerine olan olumsuz etkisi konusunda bilirkişi 

kurulundan ek rapor alınarak neden olacağı değer düşüklüğünün zemin değerinden 

indirilerek zemin bedelinin belirlenmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiş 

ve sonuç olarak taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan 

sebeplerle Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu (HUMK)’nun 428. maddesi gereğince 

bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma 

                                                 
6 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, T:28.11.2016, E:2016/124, K: 2016/16595 
7 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.11.1983, Sayı: 18215 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc2942.htm#10
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc1086.htm#428
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harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 28/11/2016 tarihinde oybirliğiyle karar 

verilmiştir. 

Yine kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın yol olarak tapudan terkinine ilişkin 

T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin Kararında8; dava konusu taşınmazın arsa vasfını 

taşıdığı gözetilip bilirkişi kurulu raporunda taşınmaza bu vasfı dikkate alınmak suretiyle 

takdir edilen değer esas alınarak kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi gerektiği, 

taşınmazın kamulaştırma öncesinde akaryakıt istasyonu olarak faaliyet göstermesi 

durumunda, kamulaştırma sonrasında benzin istasyonu olarak kullanım imkanı 

kalmayacağından başka şekilde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği araştırıldıktan 

sonra binalarda değer kaybı olacak ise değer kaybı düşüldükten sonra bina bedeline ya da 

bina bedeli verilmesi gerekiyorsa binadan yıpranma payı düşülerek bedeline 

hükmedilmesi gerektiği, değer kaybı (kamulaştırma bedelinin tespiti - kamulaştırma 

öncesinde akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösteren dava konusu taşınmazın başka 

şekilde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği araştırıldıktan sonra binalarda değer kaybı 

olacak ise değer kaybı düşüldükten sonra bina bedeline ya da bina bedeli verilmesi 

gerekiyorsa binadan yıpranma payı düşülerek bedeline hükmedilmesi gerektiği 

belirtilerek, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak 

tapudan terkini davasında, taşınmazın 1/1000 ölçekli mevzi imar planı dâhilinde yer 

alması nedeniyle arsa vasfında değerlendirilmesi, kamulaştırma öncesinde akaryakıt 

istasyonu olarak faaliyet gösterilen dava konusu taşınmazla ilgili olarak, tesisin sağlık 

koruma bandı mesafesinin uygun olmayacağı ancak yol yapım işinin başlamasına kadar 

çalışabileceği bildirilmiş olup kamulaştırma sonrasında benzin istasyonu olarak kullanım 

imkanı kalmayacağından, başka şekilde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 

araştırıldıktan sonra binalarda değer kaybı olacak ise değer kaybı düşüldükten sonra bina 

bedeline ya da bina bedeli verilmesi gerekiyorsa binadan yıpranma payı düşülerek 

bedeline hükmedilmesi gerektiği kararına varılmıştır.  

Gayrisıhhi Müessese Ruhsatının Haczine ilişkin TC Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 

Kararında9; alacaklının talebi üzerine, icra müdürlüğünce 27.03.2012 tarihinde borçlu 

                                                 
8 Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, T:18.1.2016, E:2015/18650, K:2016/82 
9 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, T:17.4.2014, E:2014/8456, K:2014/11304 
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şirkete ait gayrisıhhi müessese ruhsatının haczine karar verildiği, borçlunun ise haczin 

kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır. İcra ve İflas Kanunu 

(İİK)’nun 85. maddesi uyarınca, borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan 

taşınır ve taşınmazlarından, alacak ve haklarından borcu karşılayacak kadarı haciz olunur. 

Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkı haczedilebilir. Hangi malların kısmen veya 

tamamen haczedilemeyeceği, İcra ve İflas Kanunu’nda10 tahdidi olarak sayılmış olup, bu 

sayılanların dışında olup da; her hangi bir özel kanunla haczedilemeyeceğine ilişkin bir 

düzenleme bulunmayan borçluya ait bütün mal ve hakların haczi kabil olmakla birlikte 

maddi hukuka göre başkasına devri yasak olan mal ve haklar haciz de edilemez. Yine bir 

mal veya hakkın haczedilebilmesi için, tek başına ekonomik bir değer ifade etmesi ve bu 

değerin hukuksal dayanağının bulunması zorunludur.  

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği’nin “İkinci ve üçüncü sınıf 

gayrisıhhî müesseseler” başlıklı 23. maddesinde; İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî 

müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra başvuru formunu 

doldurarak yetkili idareye ibraz eder. Yetkili idareler, insan sağlığına zarar verilmemesi, 

çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi 

sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili 

düzenlemeleri esas alır.  

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca 

bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek 

ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. Ruhsat değişikliğini gerektiren 

haller ise aynı yönetmeliğin 28. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; gayrisıhhi 

müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması 

zorunluluğu getirilmiştir. Sahibinin değişmesi durumunda dosyadaki mevcut bilgi ve 

belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. Bu durumda, 

mahkemece, şikayetin mahiyeti dikkate alınarak öncelikle duruşma açılıp, taraf teşkili 

sağlandıktan sonra, tarafların iddia ve delilleri toplanmalı, özellikle de ilgili kurum ve 

                                                 
10 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19.06.1934, Sayı: 2128 
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kuruluşlara yazı yazılarak, gayrı sıhhi müessese ruhsatının hukuki niteliği, akaryakıt 

istasyonu yapısından ayrı olarak tek başına ekonomik değere sahip olup olmadığı, yine 

tek olarak ve akaryakıt istasyonundan ayrı devrinin mümkün bulunup bulunmadığı 

sorulmalı ve ayrıca bu konuya ilişkin mevzuatta irdelenerek, şayet gayrı sıhhi müessese 

ruhsatının, bir ticari işletme olan akaryakıt istasyonundan ayrı ve müstakil bir ekonomik 

değere sahip olduğu ve tek başına devrinin mümkün bulunduğu sonucuna varılırsa 

haczedilebileceği, aksi takdirde haczinin mümkün olmadığı kabul edilmelidir hükmüne 

varılmış, sonuç olarak Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının 

yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca 

bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 

gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.04.2014 gününde oybirliğiyle karar 

verilmiştir. 

Akaryakıt istasyonlarına ilişkin yargı kararları genellikle; kilometre tahdidi, imar 

planlarına ve EPDK’nın yönetmeliklerine uygunsuzluk konularını ve akaryakıt 

istasyonlarının yol kenarındaki bölümlerinin kamulaştırılmasından kaynaklı hak kayıpları 

ile ilgilidir. Özellikle kilometre tahdidi ve imar planlarına uyum süreci akaryakıt 

istasyonu yatırımlarının yatırım maliyetinde önemli bir yere sahiptir. Bu aşamada 

prosedürlere uyulmadan yapılan istasyon yatırımları yargı kararları sonucunda bayilik 

lisansının iptal edilmesi ve faaliyete geçmiş işletmenin tamamen kapanması suretiyle ile 

sonlanabilmektedir.   

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc2004.htm#366
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc1086.htm#428
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3. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAPİTALİZASYON ORANININ TESPİTİ  

Gelir değerinin analizinde sıklıkla kapitalizasyon kavramı kullanılmakta olup, bu kavram 

geliri değere dönüştürmek olarak ifade edilebilir. Literatürde doğrudan kapitalizasyon, 

artık gelir tekniği, kira geliri yaklaşım ve indirgenmiş̧ gelir analizi gibi birçok gelir değeri 

bulunmaktadır. Türk Hukuk Sisteminde özellikle kamulaştırma kanunu ve bu kanunu 

referans gösteren düzenlemelerde arazi vasfındaki taşınmazın gelir değeri (artık gelir 

tekniği) esas alınarak değerleme yapılmaktadır. Bunun dışında ticari taşınmaz 

yatırımlarının değerleme çalışmasında da indirgenmiş̧ gelir analizi ve kira geliri – değer 

ilişkisi sıklıkla kullanılmakta ve taşınmaz yatırımının amorti etme suresi, temel karar 

kriteri olarak kullanılmaktadır (Tanrıvermiş 2008, Tanrıvermiş 2018). 

Türkiye’de akaryakıt istasyonu değerlemelerinde de indirgenmiş gelir analizi yaklaşımı, 

sık kullanılan yöntemlerden biridir. Sık kullanılan diğer yöntemler ise statik değerleme 

yöntemlerinden, karşılaştırmalı piyasa değeri analizi ve yerine koyma (ikame) maliyeti 

analizi yöntemleridir. 

3.1 Kapitalizasyon Eşitliği 

Gelir yöntemine göre taşınmazın değerinin belirlenebilmesi için öncelikle taşınmazın 

yıllık ortalama net geliri (rantı) (R), yörede geçerli olan kapitalizasyon oranı (f) saptanır 

ve daha sonra rant, kapitalizasyon oranına bölünerek değer (D) bulunur. Buna göre eşitlik 

(3.1)’deki gibi yazılır (Tanrıvermiş 2018): 

          (3.1) 

Taşınmaz değerlemede kullanılan gelir kavramı, taşınmazın net geliri, taşınmazın net 

kirası ya da rantını ifade etmektedir. Temel kapitalizasyon formülü̈ (D=R/f) ile hem 

taşınmazların değeri saptanmakta, hem de taşınmazların net geliri ile değeri arasındaki 

ilişkiden (3.2)’den yararlanılarak kapitalizasyon oranı bulunmaktadır.  
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(3.2) 
 

Değerleme çalışması yapılacak mahalle, köy veya ilçe düzeylerinde benzer ve gerçek 

alım satım değerleri bilinen taşınmazların yıllık net (kira) gelirleri (R) ile söz konusu 

taşınmazların gerçek satış değerleri (D) arasındaki mevcut ilişki (∑R / ∑D) kapitalizasyon 

oranını verir. Benzer taşınmazların yeni ve gerçek satış fiyatları (D1, D2, D3, ... , Dn) 

belirlenmişse, söz konusu taşınmazların yıllık ortalama net gelirleri (R1, R 2, R 3, ... , Rn) 

hesaplandıktan sonra, yörede kullanılabilecek ortalama kapitalizasyon oranı (f), (∑R / 

∑D) formülü kullanılarak tespit edilir (Tanrıvermiş 2018). 

Eşitlikle saptanacak kapitalizasyon oranı, ortalama bir oran olacaktır. Bu oran seçilen 

yatırım alanı, belirli mahalle veya köyler, bir ilçe ve ilin genel özelliklerini yansıtacaktır. 

Bir yörede ne kadar farklı özellikte taşınmaz türü varsa, söz konusu bütün taşınmaz 

türlerinin risk özelliklerini yansıtan o kadar fazla sayıda kapitalizasyon oranının 

bulunması doğaldır (Tanrıvermiş 2018). Taksit sayısının sınırlanmadığı veya sürekli 

olarak ödemenin yapılmasının söz konusu olduğu taksitler; sürekli taksit olarak 

tanımlanır. Devre sayısının sonsuz olduğu bu taksitlere sürekli taksitler denir. Sürekli 

(daimi) taksitler devre sonu ve devre başı taksitler olmak üzere ikiye ayrılır. Devre sonu 

eşit ödemeli taksit formüllerinde devre sayısı n= ∞ (sonsuz) olarak alındığında devre sonu 

sürekli taksit formülü elde edilir. Eşit ödemelerin bugünkü değeri formülünde devre veya 

yıl sayısının sonsuz (n=∞) olması halinde aşağıda verilen temel kapitalizasyon eşitliği 

(3.3) elde edilir:  

 

(3.3) 

 

 

Bu formüldeki           olduğundan,  

 

sonucuna ulaşılır. 
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3.2 Kapitalizasyon Oranını Etkileyen Faktörler 

Kapitalizasyon oranı, bölgeden bölgeye ve hatta aynı bölgede araziden araziye ve arazi 

alım-satım durumuna göre farklılıklar göstermekte olup aynı zamanda arz ve talebe göre 

de değişmektedir. Eşit ranta sahip iki araziden, hangisinin talebi ve dolayısıyla değeri 

fazla ise, onun kapitalizasyon oranı daha düşüktür (Mülayim vd. 1986). İlke olarak bir 

yerleşim yerinde ne kadar fazla türden gayrimenkul mevcut ise, o kadar fazla sayıda 

geçerli kapitalizasyon oranı bulunur. Bununla birlikte kapitalizasyon oranı üzerinde etkili 

olan faktörleri genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir (Mülayim 1994, Tanrıvermiş 

2008, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2017): 

 Arazinin yerleşim yerine yakınlığı,  

 Arazinin yakın olduğu yerleşim yerindeki nüfus yoğunluğu,  

 Ulaşım imkânları ve ulaşım kolaylığı, 

 Yaygın olarak yetiştirilen ürünlerin pazarlama olanakları ev kolaylığı,   

 Arazinin büyüklüğü, 

 Taşınmazın satış kabiliyeti, 

 Kadastro çalışmalarının yapılmış ve mülkiyetin çekişmeli olması durumları,  

 Belediye hizmetlerinden yararlanabilme durumu, 

 Parselin biçim ve boyutlarının düzgün olması, 

 Tarım dışı amaçlarla arazi talebi ve diğer faktörler. 

Gayrimenkul piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranları; gayrimenkullerin cins ve 

nevileri ile bulundukları yerleşim yeri, konum ve kullanım özelliklerine bağlı olarak 

değişmektedir. Bu çalışanın konusunu teşkil eden akaryakıt sektörü ve akaryakıt 

istasyonu fonksiyonuna sahip taşınmazlar açısından konuya yaklaşıldığında aşağıdaki 

maddeleri eklemek mümkündür: 

 Akaryakıt istasyonun bulunduğu caddedeki araç yoğunluğu, 

 Akaryakıt istasyonunun yakın çevresindeki nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın türü,  

 Akaryakıt istasyonunun yola cephesi ve yoldan derinliği, 



 

18 

 

 Akaryakıt istasyonunun bulunduğu güzergâhtaki fonksiyonlar (konut, işyeri, sosyal 

tesis vb) 

 Arsanın yüzölçümü, 

 Arsa üzerindeki farklı fonksiyonlardaki yapılaşma, gelir getirici diğer yapılar, 

 Geliri etkileyen faktörler, marka algısı, tüketici alışkanlıkları. 

Akaryakıt istasyonunu yatırımlarında KO değerini etkileyen faktörlerin birçoğu hem arsa 

değerini etkileyen, hem de gelirleri etkileyen faktörler olmakla birlikte faktörlerin arsa 

değerine ve gelirlere doğrudan etki derecesinde farklılıklar bulunmaktadır.  

3.3 Yatırımın Geri Dönüş Süresi ile Kapitalizasyon Oranı Arasındaki İlişki 

Kapitalizasyon oranı, genellikle arazi ve bina gibi taşınmaz yatırımlarının getiri oranı 

olarak bilinmekte ve para piyasalarında mevduat ve kredi faiz oranlarından genellikle 

daha düşük olmaktadır. Bunun nedenleri aşağıda sıralandığı gibidir:  

 Taşınmazın güvenli yatırım olması ve riskin düşük olması (risk ile faiz oranı ters 

orantılı), 

 Taşınmazın gelir ve istihdam aracı olması,  

 Taşınmazın sahibine sosyal ve politik güç vermesi,  

 Maliklerde taşınmaz yatırımı ve edinimine aşırı derecede bağlılık (tutku) olması,  

 Özellikle gelişmiş ülkelerdeki büyük kentlerde artan kırsal kesimde yaşama ve çalışma 

arzusu nedeni ile artan taşınmaz talebi olarak sıralanmaktadır.  

Geri ödeme süresi ile yatırım projesinin, toplam yatırım maliyetini kaç yılda geri ödediği 

net kara göre tespit edilir (Tanrıvermiş 2018). Bu tanımlamalara bakıldığında 

kapitalizasyon oranı ile geri ödeme süresi ya da yatırımın geri dönüş süresi arasındaki ters 

orantılı ilişki Geri Ödeme Süresi= 1 / KO şeklinde bir bağlantı ile gösterilebilir.  



 

19 

 

3.4 Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi  

Türkiye’de son yıllarda konut değer endeksi üzerine çalışmalar yapılsa da ülke genelinde 

kamu eliyle ya da kamu desteği ile farklı fonksiyonları da içeren değer haritaları 

çalışmalarının yapılmamış olması, değerleme firmalarının bu yöndeki çalışmalar için 

gerekli bütçelere sahip olmaması nedeniyle birçok faktöre bağlı olan kapitalizasyon 

oranının tespitine yönelik sağlıklı sonuçlar elde edilememektedir. Daha çok dar 

bölgelerde belli sektörlere yönelik tespitler yapılmakta, farklı değişkenlere sahip 

değişkenlerle yapılan tespitler de farklı bölgeler için geçerlilik göstermemektedir. Son 

yıllarda Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından kurulan Gayrimenkul 

Bilgi Merkezi’nde gayrimenkul sektöründe kullanılabilecek veriler toplanmaya 

başlanmış ve toplanan bu verilerin değerleme sektöründeki çalışmalara katkısının olacağı 

beklenmektedir.  

Değerleme sektörü açısından konuya yaklaşıldığında, özellikle gelir getiren 

gayrimenkullerin değerleme çalışmalarında kapitalizasyon oranı kavramına sık sık yer 

verilmekte ve değerlemenin sonucunu etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Buna karşın, çalışmaların içeriğine bakıldığında 

kapitalizasyon oranının tespitine yönelik yaklaşımların olmadığı görülmektedir. Bu 

yönde bölgesel ve sektörel çalışmaların eksik olması nedeniyle genellikle tek bir kabule 

dayalı kapitalizasyon oranı ile hesaplamalar yapılmaktadır.  

Mevcut koşullarda farklı uzman ve kurumlarca yapılan raporların incelenmesi ve 

doğruluğunun kontrolü de büyük ölçüde güçleşmekte ve kişiler, kurumlar ve özellikle 

yargı organlarının rasyonel karar vermeleri zor olmaktadır. Bu sorunun azaltılabilmesi 

için bir yandan değerleme altyapısının güçlendirilmesi, CBS uygulamaları ve Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sistemi gibi merkezi uygulamaların da dâhil olduğu geniş çaplı veri 

bankasının oluşturulması ve diğer yandan bütün değerleme hizmetlerinin bu alanda 

eğitim almış ve lisanslı değerleme uzmanlarınca yapılmasının sağlanması zorunluluğu 

ortaya çıkmıştır.  
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4. İSTANBUL İLİNDE AKARYAKIT YATIRIMLARI İÇİN GEÇERLİ 

KAPİTALİZASYON ORANLARI VE DEĞİŞİM GENİŞLİĞİNİN ANALİZİ  

Bu bölümde öncelikle uygulama yapılacak çalışma alanı kısaca tanıtılacak, sonrasında 

çalışma ilişkin materyal ve yöntem açıklanacak ve çalışma alanındaki örneklemi 

oluşturan her bir akaryakıt istasyonunun ayrı ayrı kapitalizasyon oranı belirlenerek 

yatırımın geri dönüş süresine ilişkin bulgular ortaya konacaktır. 

4.1 Çalışma Alanı 

İstanbul ilinin, Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran Marmara Denizi ve 

Karadeniz’e kıyısı bulunmaktadır. İstanbul Boğazının iki yakasında yer almaktadır ve iki 

kıtada birden alanı olma yönünden tek şehir olma özelliğine sahiptir. 1540 km2 yüz 

ölçümüne sahip İstanbul’un 39 ilçesi bulunmaktadır (Şekil 4.1). İstanbul tarihi abideleri 

ve şahane tabii manzaraları ile ünlü, önemli bir megapoldür. Asya ile Avrupa Kıtaları’nın 

dar bir deniz geçidi “Boğaziçi” ile ayrıldığı yerde, iki kıta üzerinde kurulu tek şehirdir. 

2500 yılı aşan bir tarihe sahip olan İstanbul, deniz ve karaların kucaklaştığı bu stratejik 

bölgede kuruluşunu takiben önemli bir ticaret merkezi olmuştur.  

Tarihi İstanbul şehri üç tarafını Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç’in sardığı bir 

yarımada üzerinde yer alır. Burası 3 dünya imparatorluğuna, Roma, Bizans ve Osmanlı 

Türklerine başkent olmuş, 1600 yılı aşan bir süre boyunca 120’den fazla imparator ve 

sultan burada hüküm sürmüştür. Dünyada bu özelliğe sahip tek şehirdir. Ana yolların 

denize ulaştığı kavşak noktasında yer alması, kolay savunulur bir yarımada, ideal iklim, 

zengin ve cömert tabiat, stratejik Boğaziçi’nin kontrolü gibi özellikler ve coğrafi 

konumunun dünyanın merkezinde bulunması, iki kıtanın birleştiği noktada yer alması, 

sıcak iklimlere ve okyanuslara açılan bir kapı olması, tarihi İpekyolu’nun Avrupa’ya 

uzanan kapısı olması gibi sebeplerle tarih boyunca çok önemli bir stratejik öneme sahip 

olmuştur. 
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Şekil 4.1 İstanbul ili ve ilçeleri 

İstanbul, 15 milyonu aşkın nüfusu ile ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-

kültürel açıdan en önemli şehridir. İstanbul, Türk ekonomisinin en önemli merkezidir. 

Sanayinin üçte biri, ithalatın üçte biri, ihracatın beşte biri İstanbul’dan yapılmaktadır. 

Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, reklam ve iktisadî kuruluşları İstanbul’dadır. 

İstanbul’da gayri safi hasılanın %40’ı sanayi, %30’u ticaret ve geri kalanı diğer 

sektörlerden sağlanır. Tarımın payı sadece %1’dir. Türkiye bütçesinin ana kaynağı 

İstanbul’dur. Toplam vergilerin yaklaşık %37’si İstanbul’dan toplanmaktadır. 

İstanbul ulaşım bakımından Türkiye’nin en zengin ilidir. Yurt içi, yurt dışı ulaşımın 

merkezi durumundadır. Türkiye’ye gelen turistlerin üçte biri İstanbul’dan giriş 

yapmaktadır. Kara ve demiryolu ağının merkezi olduğu gibi, Türkiye’nin en büyük deniz 

limanı ve hava alanı İstanbul’dadır. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan 

uluslararası gemi taşımacılığında İstanbul boğazından geçiş yaparak okyanuslara 
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açılmaktadır. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye 

sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da, Moskova’dan sonra, 

ikinci sırada gelir. İstanbul 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır ve batıda Çatalca 

Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası’ndan, kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara 

Denizi ve ortada İstanbul Boğazı’ndan oluşan kent, kuzeybatıda Tekirdağ’a bağlı Saray, 

batıda Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy, Çorlu, güneybatıda Tekirdağ’a bağlı Marmara 

Ereğlisi, kuzeydoğuda Kocaeli’ne bağlı Kandıra, doğuda Kocaeli’ne bağlı Körfez, 

güneydoğuda Kocaeli’ne bağlı Gebze ilçeleri ile komşudur. İstanbul’u oluşturan 

yarımadalardan Çatalca Avrupa, Kocaeli ise Asya anakaralarındadır. Kentin ortasındaki 

İstanbul Boğazı ise bu iki kıtayı birleştirir.  

4.2 Çalışmada Kullanılan Veri Seti 

Türkiye’de akaryakıt sektörünün yapısına bakıldığında EPDK verilerine göre toplam 111 

adet dağıtıcı firmanın faaliyet gösterdiğini ve bayilik lisansına sahip toplam 12943 adet 

akaryakıt istasyonu olduğu görülmektedir. (Anonim 2018b). Bazı Avrupa ülkelerine 

baktığımızda 2018 yılı itibariyle, Almanya’da 14.367 adet, İngiltere’de 8.313 adet, 

Fransa’da 12.051 adet, İtalya’da 21.650 adet, Yunanistan’da ise 7.160 adet akaryakıt 

istasyonu bulunmaktadır. Çalışma bölgesi olarak seçilen İstanbul ilinde EPDK verilerine 

göre toplam 738 adet akaryakıt istasyonu yer almaktadır. Bu akaryakıt istasyonlarının 247 

âdeti Anadolu yakasında, 491 âdeti Avrupa yakasında yer almaktadır.  Buna göre 

Türkiye’deki akaryakıt tesislerinin %5,7’si İstanbul’da yer almaktadır.  

Bu çalışmada, İstanbul ili sınırları içerisinde, 19 farklı ilçede, 2016 ile 2018 yılları 

arasında Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi 

tarafından hazırlanan 33 adet akaryakıt istasyonunun değerleme raporu kullanılmıştır 

(Çizelge 4.1). İncelenen değerleme raporlarına konu olan akaryakıt istasyonlarının 

konumları aşağıda gösterilmiştir (Şekil 4.2). 
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Çizelge 4.1 Çalışma alanında yer alan akaryakıt tesislerinin listesi 

Sıra 

No 

Değerleme 

Tarihi 
İl İlçe 

Mahalle / 

Köyü 
Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

1 22.01.2018 İstanbul Esenyurt Esenyurt 503 1 1.803,26 

2 21.10.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 406 17 1.439,75 

3 26.03.2018 İstanbul Pendik Doğu 864 429 1.731,71 

4 23.05.2018 İstanbul Bağcılar Bağcılar 1574 1 1.649,35 

5 28.11.2016 İstanbul Üsküdar Çengelköy 841 15 495,84 

6 9.08.2017 İstanbul Küçükçekmece Altınşehir 0 6007 1.556,80 

7 7.11.2017 İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan 0 3306 1.650,00 

8 22.12.2017 İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez 1971 1 2.770,00 

9 19.06.2018 İstanbul Sancaktepe Samandıra 8899 6 1.553,54 

10 27.07.2016 İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 10177 17135 849,58 

11 4.08.2016 İstanbul Arnavutköy Hadımköy 0 5111 1.420,40 

12 18.09.2017 İstanbul Güngören Güngören 384 1 3.465,95 

13 13.02.2018 İstanbul Arnavutköy Haraççı 4313 24 1.135,00 

14 8.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Safra 0 10897 1.189,94 

15 23.09.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 0 54 2.269,05 

16 2.05.2017 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 1659 55 956,00 

17 22.06.2016 İstanbul Şişli Şişli 1042 24 2.556,40 

18 27.10.2016 İstanbul Sarıyer Yeniköy 253 8 1.142,00 

19 9.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 648 3 4.200,00 

20 26.05.2018 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 577 3 3.080,99 

21 9.12.2017 İstanbul Kartal Çavuşoğlu 2370 136 2.014,10 

22 22.01.2018 İstanbul Çekmeköy Ömerli 5 87 2.180,78 

23 19.02.2018 İstanbul Bağcılar Mahmutbey 2328 1 1.558,40 

24 26.03.2018 İstanbul Silivri Büyükçavuşlu 338 7 2.569,25 

25 16.05.2018 İstanbul Pendik Doğu 2607 95 2.146,50 

26 12.04.2018 İstanbul Büyükçekmece Tepecik 230 9 3.500,00 

27 7.03.2018 İstanbul Beylikdüzü Kavaklı 285 8 3.410,24 

28 23.02.2018 İstanbul Bağcılar 15 Temmuz 0 2204 3.271,74 

29 21.04.2018 İstanbul Bağcılar Kemalpaşa 1521 17 2.529,50 

30 27.12.2016 İstanbul Güngören Osmaniye 1230 9 2.252,54 

31 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 57 3.099,62 

32 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 55 1.951,00 

33 20.10.2016 İstanbul Başakşehir Altınşehir 0 5958 2.341,04 

Değerlemeye konu olan istasyonların değerleme tarihleri itibariyle arsa birim değerleri, 

akaryakıt istasyonunu yatırımını oluşturan toplam arsa değerleri ve arsalar üzerinde 

bulunan yapıların değerleri ile toplam yatırım tutarları ayrı ayrı tespit edilmiş ve 

güncellenmiş veya aynı zamana getirilmiş olan yatırım tutarı, işletme giderleri ve net 

gelirlerin birlikte analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır (Çizelge 4.2). Yatırımların 

getiri oranlarının analizinde kullanılan bütün parasal değerlerin aynı zamanın fiyatları ile 

ifade edilmesi ile rasyonel analiz ve değerlendirme yapılmasına imkan verilmiştir. 
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Çizelge 4.2 Çalışma bölgesinde yer alan akaryakıt istasyonlarının yatırım maliyetleri bilgileri 

Sıra No 
Değerleme 

Tarihi 
İl İlçe 

Mahalle / 

Köyü 
Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 
Fiili Kullanımı 

Parselin 

Yola 

Cephesi 

(m) 

Parseli 

Yoldan 

Derinliği 

(m) 

Arsa 

Birim 

Değeri 

(TL/m²) 

Arsa Değeri 

(TL) 
Yapı Değeri 

Toplam 

Maliyet 

Değeri (TL) 

Değerleme 

Tarihindeki 

Kur 

(TL/USD) 

Değerleme 

Tarihi İtibariyle 

Yatırım Tutarı  

(USD) 

1 22.01.2018 İstanbul Esenyurt Esenyurt 503 1 1.803,26 Akaryakıt İstasyonu 34 51 6.000 10.819.560 1.440.440 12.260.000 3,75 3.269.333,33 

2 21.10.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 406 17 1.439,75 Akaryakıt İstasyonu 41 34 12.000 17.277.000 1.470.740 18.747.740 2,95 6.355.166,10 

3 26.03.2018 İstanbul Pendik Doğu 864 429 1.731,71 Akaryakıt İstasyonu 55 45 6.500 11.256.115 1.685.860 12.941.975 3,98 3.251.752,51 

4 23.05.2018 İstanbul Bağcılar Bağcılar 1574 1 1.649,35 Akaryakıt İstasyonu 35 45 8.500 14.019.475 1.879.625 15.899.100 4,56 3.486.644,74 

5 28.11.2016 İstanbul Üsküdar Çengelköy 841 15 495,84 Akaryakıt İstasyonu 33 18,4 7.500 3.718.800 915.700 4.634.500 3 1.544.833,33 

6 9.08.2017 İstanbul Küçükçekmece Altınşehir 0 6007 1.556,80 Akaryakıt İstasyonu 51 26 2.750 4.281.200 904.525 5.185.725 3,53 1.469.043,91 

7 7.11.2017 İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan 0 3306 1.650,00 Akaryakıt İstasyonu 40 41 7.500 12.375.000 1.525.000 13.900.000 3,87 3.591.731,27 

8 22.12.2017 İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez 1971 1 2.770,00 Akaryakıt İstasyonu 35 100 5.220 14.460.009 4.979.991 19.440.000 3,84 5.062.500,00 

9 19.06.2018 İstanbul Sancaktepe Samandıra 8899 6 1.553,54 Akaryakıt İstasyonu 60 35 5.000 7.767.700 1.672.300 9.440.000 4,76 1.983.193,28 

10 27.07.2016 İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 10177 17135 849,58 Akaryakıt İstasyonu 54 31 14.000 11.894.120 340.880 12.235.000 2,9 4.218.965,52 

11 4.08.2016 İstanbul Arnavutköy Hadımköy 0 5111 1.420,40 Akaryakıt İstasyonu 52 33 4.500 6.391.800 1.648.200 8.040.000 2,9 2.772.413,79 

12 18.09.2017 İstanbul Güngören Güngören 384 1 3.465,95 Akaryakıt İstasyonu 60 47 8.000 27.727.600 1.372.400 29.100.000 3,4 8.558.823,53 

13 13.02.2018 İstanbul Arnavutköy Haraççı 4313 24 1.135,00 Akaryakıt İstasyonu 40 30 4.000 4.540.000 1.280.000 5.820.000 3,75 1.552.000,00 

14 8.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Safra 0 10897 1.189,94 Akaryakıt İstasyonu 45 26 7.500 8.924.550 1.075.450 10.000.000 3,56 2.808.988,76 

15 23.09.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 0 54 2.269,05 Akaryakıt İstasyonu 52 43 12.000 27.228.600 1.526.400 28.755.000 2,95 9.747.457,63 

16 2.05.2017 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 1659 55 956,00 Akaryakıt İstasyonu 85 15 14.000 13.384.000 1.748.000 15.132.000 4,13 3.663.922,52 

17 22.06.2016 İstanbul Şişli Şişli 1042 24 2.556,40 Akaryakıt İstasyonu 94 89 7.000 17.894.800 875.200 18.770.000 3,4 5.520.588,24 

18 27.10.2016 İstanbul Sarıyer Yeniköy 253 8 1.142,00 Akaryakıt İstasyonu 42 31 20.000 22.840.000 829.000 23.669.000 3 7.889.666,67 

19 9.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 648 3 4.200,00 Akaryakıt İstasyonu 55 75 6.500 27.300.000 800.000 28.100.000 4,3 6.534.883,72 

20 26.05.2018 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 577 3 3.080,99 Akaryakıt İstasyonu 70 42 5.000 15.404.950 2.307.550 17.712.500 4,5 3.936.111,11 

21 9.12.2017 İstanbul Kartal Çavuşoğlu 2370 136 2.014,10 Akaryakıt İstasyonu 69 40 8.000 16.112.800 2.836.200 18.949.000 3,84 4.934.635,42 

22 22.01.2018 İstanbul Çekmeköy Ömerli 5 87 2.180,78 Akaryakıt İstasyonu 60 43 1.200 2.616.936 883.064 3.500.000 3,7 945.945,95 

23 19.02.2018 İstanbul Bağcılar Mahmutbey 2328 1 1.558,40 Akaryakıt İstasyonu 51 36 6.377 9.937.917 312.083 10.250.000 3,75 2.733.333,33 

24 26.03.2018 İstanbul Silivri Büyükçavuşlu 338 7 2.569,25 Akaryakıt İstasyonu 52 46 2.350 6.037.738 305.263 6.343.000 3,98 1.593.718,59 

25 16.05.2018 İstanbul Pendik Doğu 2607 95 2.146,50 Akaryakıt İstasyonu 50 55 3.850 8.264.025 485.975 8.750.000 4,56 1.918.859,65 

26 12.04.2018 İstanbul Büyükçekmece Tepecik 230 9 3.500,00 Akaryakıt İstasyonu 95 60 3.500 12.250.000 750.000 13.000.000 4,25 3.058.823,53 

27 7.03.2018 İstanbul Beylikdüzü Kavaklı 285 8 3.410,24 Akaryakıt İstasyonu 52 66 6.000 20.461.440 1.238.560 21.700.000 3,8 5.710.526,32 

28 23.02.2018 İstanbul Bağcılar 15 Temmuz 0 2204 3.271,74 Akaryakıt İstasyonu 46 71 8.000 26.173.920 1.101.080 27.275.000 3,79 7.196.569,92 

29 21.04.2018 İstanbul Bağcılar Kemalpaşa 1521 17 2.529,50 Akaryakıt İstasyonu 55 50 7.500 18.971.250 2.278.750 21.250.000 4,04 5.259.900,99 

30 27.12.2016 İstanbul Güngören Osmaniye 1230 9 2.252,54 Akaryakıt İstasyonu 45 38 12.000 27.030.480 3.319.520 30.350.000 3,51 8.646.723,65 

31 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 57 3.099,62 Akaryakıt İstasyonu 150 30 15.000 46.494.300 2.205.700 48.700.000 2,95 16.508.474,58 

32 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 55 1.951,00 Akaryakıt İstasyonu 70 35 16.000 31.216.000 434.000 31.650.000 2,95 10.728.813,56 

33 20.10.2016 İstanbul Başakşehir Altınşehir 0 5958 2.341,04 Akaryakıt İstasyonu 60 80 4.000 9.364.160 3.635.840 13.000.000 3,07 4.234.527,69 
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4.2.1 Arsa değerlerinin analizi  

Türkiye’de şehir içindeki akaryakıt istasyonlarının konumlarına ve yakın çevresine 

bakıldığında genel olarak ana ulaşım arterleri üzerinde iş merkezleri, alışveriş merkezleri 

ve yüksek yoğunluklu konut yerleşim bölgelerinde yer aldığını görülmektedir. Akaryakıt 

istasyonlarının yakın çevresindeki yapı yoğunluklarının yüksek olması ve yapıların 

fonksiyonlarının ticari kullanıma uygun olması nedeniyle genel olarak arsa birim 

fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde yer aldığı sonucuna doğmaktadır. Bununla birlikte 

akaryakıt istasyonu yatırımında, diğer fonksiyonlardaki yatırımlara nazaran daha düşük 

bütçeli bir sabit yatırım ile benzer ya da daha yüksek bir getiri potansiyeline ulaşmanın 

mümkün olması, imar planlarında A Lejantlı arsaların birim fiyatlarının daha da yüksek 

olmasına sebep olmaktadır. 

Çalışma alanında yer alan akaryakıt istasyonlarının arsa birim değerlerinin tespiti farklı 

tarihlerde yapıldığı için, tüm arsaların birim fiyatları tarihsel düzletme yapılarak 30 

Haziran 2018 tarihine güncellenmiştir. Bu hesaplamada kullanılan güncelleme 

oranlarının tespitinde Türkiye’de son yıllarda gerçekleşen enflasyon, faiz ve gayrimenkul 

sektörü için önemli bir trend olan Merkez Bankası tarafından yayımlanan konut fiyatları 

artış oranları gibi finansal göstergeler dikkate alınmıştır (Çizelge 4.3).   

Çizelge 4.3 Önceki tarihlerde yapılan raporlardaki değerleri güncellemede kullanılan 

oranlar  

Yıllara Göre 

Endeks Analizleri 

Yıllık Faiz Oranı 

(%) 

Yurtiçi Üretici 

Fiyatları Endeksi 

(%) 

Konut Fiyat 

Endeksi (Türkiye) 

2016 10,57 9,94 9,38 

2017 13,10 15,47 11,20 

2018 19,25 23,71 10,53 
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Finansal göstergeler incelendiğinde yıllara göre faiz oranları ve Üretici Fiyatları Endeksi 

(ÜFE)’nde artışlar gözlenirken buna karşın 2018 yılında Konut Fiyat Endeksinin düşüş 

eğilimine girdiği görülmüştür. Ülke ve bölge geneli için temin edilen endeks verilerinin 

yanı sıra taşınmazların bulunduğu bölgede geçmiş yıllarda yapılan ekspertiz çalışmaları 

sırasında elde edilen bilgiler dikkate alındığında, A Lejantlı arsa fiyatlarının konut fiyat 

endeksine göre daha yüksek bir hızda artış gösterdiği, buna karşılık alım-satım oranının 

daha düşük olduğu tespit edilmiştir. İstanbul ilinde yıllara göre arsa birim m2 fiyatlarının 

güncellenmesi için kullanılan ortalama oranlar, tüm bu hususlar birlikte değerlendirilerek 

belirlenmiştir (Şekil 4.3).  

 

Şekil 4.3 Yıllara göre ortalama güncelleme oranı 

İnceleme sonuçlarına göre çalışma bölgesinde bulunan akaryakıt istasyonu nitelikli 

arsaların güncel birim değerleri ve güncel arsa toplam değerleri ortaya konulmuş (Çizelge 

4.4) ve toplam yatırım tutarının elde edilmesinde söz konusu parasal değerin dikkate 

alınması uygun bulunmuştur.  
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Çizelge 4.4 Güncellenmiş Arsa Değerleri 

Sıra 

No 

Değerleme 

Tarihi 
İl İlçe Mahalle / Köyü Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Arsa Birim 

Değeri 

(TL/m²) 

Güncelleme 

Oranı 2016 

(%) 

Güncelleme 

Oranı 2017 

(%) 

Güncelleme 

Oranı 2018 

(%) 

Güncellenmiş 

Arsa Birim 

Değeri 

(TL/m²) 

Arsa Değeri 

(TL) 

Güncellenmiş 

Arsa Değeri (TL) 

1 22.01.2018 İstanbul Esenyurt Esenyurt 503 1 1.803,26 6.000 9,96% 13,26% 17,83% 6.451 10.819.560 11.632.711 

2 21.10.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 406 17 1.439,75 12.000 9,96% 13,26% 17,83% 15.032 17.277.000 21.642.391 

3 26.03.2018 İstanbul Pendik Doğu 864 429 1.731,71 6.500 9,96% 13,26% 17,83% 6.791 11.256.115 11.759.533 

4 23.05.2018 İstanbul Bağcılar Bağcılar 1574 1 1.649,35 8.500 9,96% 13,26% 17,83% 8.648 14.019.475 14.264.390 

5 28.11.2016 İstanbul Üsküdar Çengelköy 841 15 495,84 7.500 9,96% 13,26% 17,83% 9.301 3.718.800 4.611.977 

6 9.08.2017 İstanbul Küçükçekmece Altınşehir 0 6007 1.556,80 2.750 9,96% 13,26% 17,83% 3.138 4.281.200 4.884.545 

7 7.11.2017 İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan 0 3306 1.650,00 7.500 9,96% 13,26% 17,83% 8.295 12.375.000 13.686.255 

8 22.12.2017 İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez 1971 1 2.770,00 5.220 9,96% 13,26% 17,83% 5.684 14.460.009 15.745.209 

9 19.06.2018 İstanbul Sancaktepe Samandıra 8899 6 1.553,54 5.000 9,96% 13,26% 17,83% 5.025 7.767.700 7.806.740 

10 27.07.2016 İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 10177 17135 849,58 14.000 9,96% 13,26% 17,83% 17.940 11.894.120 15.241.220 

11 4.08.2016 İstanbul Arnavutköy Hadımköy 0 5111 1.420,40 4.500 9,96% 13,26% 17,83% 5.754 6.391.800 8.173.240 

12 18.09.2017 İstanbul Güngören Güngören 384 1 3.465,95 8.000 9,96% 13,26% 17,83% 9.002 27.727.600 31.200.556 

13 13.02.2018 İstanbul Arnavutköy Haraççı 4313 24 1.135,00 4.000 9,96% 13,26% 17,83% 4.258 4.540.000 4.832.509 

14 8.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Safra 0 10897 1.189,94 7.500 9,96% 13,26% 17,83% 8.837 8.924.550 10.515.130 

15 23.09.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 0 54 2.269,05 12.000 9,96% 13,26% 17,83% 15.143 27.228.600 34.361.282 

16 2.05.2017 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 1659 55 956,00 14.000 9,96% 13,26% 17,83% 16.529 13.384.000 15.802.127 

17 22.06.2016 İstanbul Şişli Şişli 1042 24 2.556,40 7.000 9,96% 13,26% 17,83% 9.053 17.894.800 23.143.189 

18 27.10.2016 İstanbul Sarıyer Yeniköy 253 8 1.142,00 20.000 9,96% 13,26% 17,83% 25.014 22.840.000 28.565.758 

19 9.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 648 3 4.200,00 6.500 9,96% 13,26% 17,83% 7.656 27.300.000 32.154.427 

20 26.05.2018 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 577 3 3.080,99 5.000 9,96% 13,26% 17,83% 5.080 15.404.950 15.652.653 

21 9.12.2017 İstanbul Kartal Çavuşoğlu 2370 136 2.014,10 8.000 9,96% 13,26% 17,83% 8.750 16.112.800 17.623.965 

22 22.01.2018 İstanbul Çekmeköy Ömerli 5 87 2.180,78 1.200 9,96% 13,26% 17,83% 1.290 2.616.936 2.813.614 

23 19.02.2018 İstanbul Bağcılar Mahmutbey 2328 1 1.558,40 6.377 9,96% 13,26% 17,83% 6.769 9.937.917 10.549.323 

24 26.03.2018 İstanbul Silivri Büyükçavuşlu 338 7 2.569,25 2.350 9,96% 13,26% 17,83% 2.455 6.037.738 6.307.769 

25 16.05.2018 İstanbul Pendik Doğu 2607 95 2.146,50 3.850 9,96% 13,26% 17,83% 3.930 8.264.025 8.435.263 

26 12.04.2018 İstanbul Büyükçekmece Tepecik 230 9 3.500,00 3.500 9,96% 13,26% 17,83% 3.628 12.250.000 12.699.096 

27 7.03.2018 İstanbul Beylikdüzü Kavaklı 285 8 3.410,24 6.000 9,96% 13,26% 17,83% 6.323 20.461.440 21.562.469 

28 23.02.2018 İstanbul Bağcılar 15 Temmuz 0 2204 3.271,74 8.000 9,96% 13,26% 17,83% 8.477 26.173.920 27.733.601 

29 21.04.2018 İstanbul Bağcılar Kemalpaşa 1521 17 2.529,50 7.500 9,96% 13,26% 17,83% 7.743 18.971.250 19.586.248 

30 27.12.2016 İstanbul Güngören Osmaniye 1230 9 2.252,54 12.000 9,96% 13,26% 17,83% 14.769 27.030.480 33.267.213 

31 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 57 3.099,62 15.000 9,96% 13,26% 17,83% 20.028 46.494.300 62.080.545 

32 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 55 1.951,00 16.000 9,96% 13,26% 17,83% 21.364 31.216.000 41.680.513 

33 20.10.2016 İstanbul Başakşehir Altınşehir 0 5958 2.341,04 4.000 9,96% 13,26% 17,83% 5.012 9.364.160 11.733.303 
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4.2.2 Yapı maliyetlerinin analizi 

Akaryakıt istasyonları yatırımlarında yapı değerlerinin arsa değerine nazaran çok daha 

düşüktür. Çalışmada kullanılan veri setinde 1 numaralı örnek incelendiğinde taşınmazın 

değerleme tarihi itibariyle arsa değeri 10.819.560 TL iken, yatırımın yapı maliyeti 

1.440.440 TL olduğu görülmektedir.  Söz konusu istasyonları oluşturan yapılar genellikle 

tek tipte inşa edilmekte ve ayrıca bir ticari potansiyel olmadığı sürece tek katlı ya da iki 

katlı inşa edilmektedir.  

Akaryakıt istasyonu yatırımında, idari bina, tonoz, kanopi, totem ve tabela, yakıt tankları, 

sayaçlar, yakıt dolum adaları, otomasyon sistemi, hava ve su makinesi, araç yıkama 

bölümü ve lastik değişim bölümü gibi bazıları taşınabilir özellikteki bölümlerin tamamı 

bir tesis bütünlüğü sağladığı için “yapı” olarak kabul edilebilir.  Değerleme raporlarındaki 

yapı maliyetleri farklı tarihlerde yapılan incelemelere dayandığı için, bu değerler Yurtiçi 

ÜFE kullanılarak 30.06.2018 tarihine güncellenerek yeni değerler oluşturulmuştur 

(Çizelge 4.5). 

Çizelge 4.5 Güncellenmiş yapı maliyetleri (30.06.2018)  

Sıra 

No 

Değerleme 

Tarihi 
İl İlçe Mahalle / Köyü Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Yapı 

Maliyeti 

Yapı Değeri 

Güncelleme 

Oranı  

(Yİ-ÜFE 

100) 

Güncellenmiş 

Yapı Maliyeti 

(TL) 

1 22.01.2018 İstanbul Esenyurt Esenyurt 503 1 1.803,26 1.440.440 322,67 1.647.754 

2 21.10.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 406 17 1.439,75 1.470.740 263,45 2.060.599 

3 26.03.2018 İstanbul Pendik Doğu 864 429 1.731,71 1.685.860 345,16 1.802.839 

4 23.05.2018 İstanbul Bağcılar Bağcılar 1574 1 1.649,35 1.879.625 358,26 1.936.550 

5 28.11.2016 İstanbul Üsküdar Çengelköy 841 15 495,84 915.700 268,72 1.257.793 

6 9.08.2017 İstanbul Küçükçekmece Altınşehir 0 6007 1.556,80 904.525 300,51 1.111.009 

7 7.11.2017 İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan 0 3306 1.650,00 1.525.000 308,98 1.821.777 

8 22.12.2017 İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez 1971 1 2.770,00 4.979.991 319,52 5.752.893 

9 19.06.2018 İstanbul Sancaktepe Samandıra 8899 6 1.553,54 1.672.300 369,11 1.672.300 

10 27.07.2016 İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 10177 17135 849,58 340.880 260,29 483.392 

11 4.08.2016 İstanbul Arnavutköy Hadımköy 0 5111 1.420,40 1.648.200 260,29 2.337.267 

12 18.09.2017 İstanbul Güngören Güngören 384 1 3.465,95 1.372.400 303,79 1.667.489 

13 13.02.2018 İstanbul Arnavutköy Haraççı 4313 24 1.135,00 1.280.000 322,67 1.464.223 

14 8.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Safra 0 10897 1.189,94 1.075.450 296,61 1.338.321 

15 23.09.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 0 54 2.269,05 1.526.400 261,26 2.156.509 

16 2.05.2017 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 1659 55 956,00 1.748.000 296,61 2.175.261 

17 22.06.2016 İstanbul Şişli Şişli 1042 24 2.556,40 875.200 259,74 1.243.725 

18 27.10.2016 İstanbul Sarıyer Yeniköy 253 8 1.142,00 829.000 263,45 1.161.481 
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Çizelge 4.5 Güncellenmiş yapı maliyetleri (30.06.2018) (devam) 

Sıra 

No 

Değerleme 

Tarihi 
İl İlçe 

Mahalle / 

Köyü 
Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Yapı 

Maliyeti 

Yapı Değeri 

Güncelleme 

Oranı  

(Yİ-ÜFE 

100) 

Güncellenmiş 

Yapı Maliyeti 

(TL) 

19 9.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 648 3 4.200,00 800.000 296,61 995.543 

20 26.05.2018 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 577 3 3.080,99 2.307.550 358,26 2.377.435 

21 9.12.2017 İstanbul Kartal Çavuşoğlu 2370 136 2.014,10 2.836.200 315,21 3.321.182 

22 22.01.2018 İstanbul Çekmeköy Ömerli 5 87 2.180,78 883.064 322,67 1.010.158 

23 19.02.2018 İstanbul Bağcılar Mahmutbey 2328 1 1.558,40 312.083 331,32 347.679 

24 26.03.2018 İstanbul Silivri Büyükçavuşlu 338 7 2.569,25 305.263 336,41 334.935 

25 16.05.2018 İstanbul Pendik Doğu 2607 95 2.146,50 485.975 358,26 500.693 

26 12.04.2018 İstanbul Büyükçekmece Tepecik 230 9 3.500,00 750.000 336,41 822.902 

27 7.03.2018 İstanbul Beylikdüzü Kavaklı 285 8 3.410,24 1.238.560 331,32 1.379.829 

28 23.02.2018 İstanbul Bağcılar 15 Temmuz 0 2204 3.271,74 1.101.080 331,32 1.226.668 

29 21.04.2018 İstanbul Bağcılar Kemalpaşa 1521 17 2.529,50 2.278.750 345,16 2.436.868 

30 27.12.2016 İstanbul Güngören Osmaniye 1230 9 2.252,54 3.319.520 276,72 4.427.826 

31 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 57 3.099,62 2.205.700 252,56 3.223.574 

32 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 55 1.951,00 434.000 252,56 634.280 

33 20.10.2016 İstanbul Başakşehir Altınşehir 0 5958 2.341,04 3.635.840 263,45 5.094.040 

4.3 Geçerli Kapitalizasyon Oranlarının Tespitinde Kullanılan Yöntem 

Farklı tür ve özelliklere sahip olan gayrimenkul yatırımlarında geçerli olan kapitalizasyon 

oranının tespitinde esasen değerleme biliminde “gelirlerin kapitalizasyonu yöntemi” 

olarak bilinen ve geleneksel kapitalizasyon eşitliğinden yararlanılmaktadır. Bu amaçla 

aşağıda verilen eşitlik (4.1) kullanılarak işlem yapılmıştır:  

Kapitalizasyon Oranı (KO) = Yıllık Ortalama Net Gelir / Yatırım Tutarı       (4.1) 

Kapitalizasyon Oranı (KO) = Yıllık Ortalama Net Gelir / Yatırım Piyasa Değeri      (4.1) 

İncelenen tesislerin daha önce alım-satım işlemine konu olmamaları nedeni ile eşitlikte 

yatırım tutarı ile yatırımın piyasa değerlerinin eşit olacağı varsayımı yapılmıştır. 

Çalışmanın önceki bölümünde verilen eşitlik (3.2) kullanılarak veri setini oluşturan 

İstanbul ili genelindeki 33 adet akaryakıt istasyonunun toplam gelirleri, söz konusu 

istasyonların toplam yatırım maliyetlerine oranlanarak KO değerleri elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre hesaplanan KO değerleri, değerleme sektöründe akaryakıt 

istasyonu değerleme işlemlerinde fiilen kullanılan veya genel kabul gören KO oranı olan 

0,10 ile karşılaştırılmış ve yaygın hataların olası etkileri değerlendirilmiştir.  
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4.4 İstanbul İlindeki Akaryakıt Yatırımlarında Geçerli Kapitalizasyon Oranı ve 

Değişim Genişliğinin Analizi ve Tartışma  

Kapitalizasyon oranının tespiti için, kapitalizasyon eşitliğini sağlayan yıllık ortalama net 

gelir ve toplam yatırım bedelinin tespitinden oluşan iki aşamalı bir işlem yapılmış ve bu 

çalışmalardan çıkan sonuçlar ile kapitalizasyon oranı tespit edilmiştir. İlk olarak çalışma 

alanındaki akaryakıt istasyonlarının günlük akaryakıt satış miktarları, işletmelerin 

otomasyon verilerinden ve mali tablolarından temin edilmiştir. Değerleme raporları farklı 

tarihlerde hazırlandığı için akaryakıt satış miktarları aynı olsa da gelirler farklı olacağı 

için, istasyonların satış miktarlarının yıl bazında sabit olacağı kabulünden yola çıkılarak 

30 Haziran 2018 tarihindeki ortalama KDV hariç birim pompa satış fiyatları (TL/lt) 

dikkate alınarak, bütün istasyonların aynı tarihli toplam brüt gelirleri saptanmıştır. Ayrıca 

toplam gelirin belirlenmesinde market gelirleri de hesaplamaya dahil edilmiştir. 

Yıllık net faaliyet gelirinin saptanmasında istasyonların akaryakıt satış gelirleri için, 

akaryakıt dağıtım firmaları ile yapılan yazılı ve sözlü görüşmeler neticesinde, akaryakıt 

istasyonu yatırımının bayi tarafından yapılması, herhangi bir intifa hakkı bedeli 

ödenmemesi ve karlılığı etkileyen diğer faktörlerin göz ardı edilmesi durumunda, belirli 

satış hacimlerine göre net karlılık sınıflaması yapılarak tüm istasyonlar için ayrı ayrı 

akaryakıt net gelirleri hesaplanmıştır (Çizelge 4.6). Ayrıca market brüt gelirleri üzerinden 

%15 karlılık varsayımı ile market net gelirleri hesaplanmıştır. Akaryakıt satışlarından 

elde edilen gelir ile market gelirlerinin toplamı, toplam net gelir olarak kabul edilmiştir. 

Çizelge 4.6 İstasyonlarının satış hacimlerine göre net kar oranları 

Satış Miktarları (lt) Akaryakıt Net Kar Oranı Market Net Kar Oranı 

4000-8000 3,50% 15,00% 

8001-12000 3,75% 15,00% 

12001-16000 4,00% 15,00% 

16001-20000 4,25% 15,00% 

20001-30000 4,50% 15,00% 

30001＜… 4,75% 15,00% 

İncelenen akaryakıt istasyonlarının satış (el değiştirme) değerlerine ulaşılamadığı için 

maliyet değerinin istasyonun satış değerine eşit olacağı varsayılmıştır. Bu nedenle tüm 

istasyonların ilk yatırım bedelleri hesaplanmıştır. Akaryakıt istasyonlarının ilk yatırım 
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bedelinin hesaplamasında, ilk olarak değerleme tarihleri itibari ile tespit edilen arsa 

değerleri ve yapı maliyetleri, 4.2.1 ve 4.2.2 bölümlerinde ayrıntıları verilmiş yöntemler 

kullanılarak 30 Haziran 2018 tarihine güncellenmiştir. Güncellenen arsa değerleri ile yapı 

maliyetlerinin toplanması neticesinde toplam yatırım maliyeti tespit edilmiştir. Önceki 

bölümde verilen Eşitlik 3.2 kullanılarak çalışma alanındaki bütün akaryakıt 

istasyonlarının yıllık toplam net gelirleri, toplam yatırım değerine oranlanarak il geneli 

için bir KO tespit edilmiştir (Çizelge 4.7). İnceleme sonuçlarına göre yatırımların  geçerli 

KO %7,43 ve yatırımın geri dönüş süresi ise 13,45 yıl olarak saptanmıştır.  

Çizelge 4.7 Toplam gelir ve toplam yatırım maliyeti ile KO tespiti 

Sıra 

No 

Değerleme 

Tarihi 
İl İlçe 

Mahalle / 

Köyü 
Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Güncellenmiş 

Yatırım 

Tutarı (TL) 

Toplam 

Net Gelir 

(TL) 

1 22.01.2018 İstanbul Esenyurt Esenyurt 503 1 1.803,26 13.280.465 1.385.102 

2 21.10.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 406 17 1.439,75 23.702.990 2.544.720 

3 26.03.2018 İstanbul Pendik Doğu 864 429 1.731,71 13.562.372 1.266.021 

4 23.05.2018 İstanbul Bağcılar Bağcılar 1574 1 1.649,35 16.200.940 2.361.422 

5 28.11.2016 İstanbul Üsküdar Çengelköy 841 15 495,84 5.869.770 1.001.429 

6 9.08.2017 İstanbul Küçükçekmece Altınşehir 0 6007 1.556,80 5.995.553 755.389 

7 7.11.2017 İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan 0 3306 1.650,00 15.508.032 1.647.353 

8 22.12.2017 İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez 1971 1 2.770,00 21.498.102 736.790 

9 19.06.2018 İstanbul Sancaktepe Samandıra 8899 6 1.553,54 9.479.040 551.428 

10 27.07.2016 İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 10177 17135 849,58 15.724.613 2.030.257 

11 4.08.2016 İstanbul Arnavutköy Hadımköy 0 5111 1.420,40 10.510.507 1.691.827 

12 18.09.2017 İstanbul Güngören Güngören 384 1 3.465,95 32.868.045 1.098.033 

13 13.02.2018 İstanbul Arnavutköy Haraççı 4313 24 1.135,00 6.296.732 588.551 

14 8.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Safra 0 10897 1.189,94 11.853.451 1.598.455 

15 23.09.2016 İstanbul Bağcılar Bağcılar 0 54 2.269,05 36.517.791 2.121.546 

16 2.05.2017 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 1659 55 956,00 17.977.388 1.406.929 

17 22.06.2016 İstanbul Şişli Şişli 1042 24 2.556,40 24.386.914 1.107.148 

18 27.10.2016 İstanbul Sarıyer Yeniköy 253 8 1.142,00 29.727.239 2.127.578 

19 9.05.2017 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 648 3 4.200,00 33.149.970 3.458.404 

20 26.05.2018 İstanbul Küçükçekmece Halkalı 577 3 3.080,99 18.030.087 2.100.738 

21 9.12.2017 İstanbul Kartal Çavuşoğlu 2370 136 2.014,10 20.945.148 1.790.339 

22 22.01.2018 İstanbul Çekmeköy Ömerli 5 87 2.180,78 3.823.772 497.068 

23 19.02.2018 İstanbul Bağcılar Mahmutbey 2328 1 1.558,40 10.897.002 1.281.340 

24 26.03.2018 İstanbul Silivri Büyükçavuşlu 338 7 2.569,25 6.642.704 1.084.945 

25 16.05.2018 İstanbul Pendik Doğu 2607 95 2.146,50 8.935.955 553.499 

26 12.04.2018 İstanbul Büyükçekmece Tepecik 230 9 3.500,00 13.521.998 1.647.353 

27 7.03.2018 İstanbul Beylikdüzü Kavaklı 285 8 3.410,24 22.942.298 799.994 

28 23.02.2018 İstanbul Bağcılar 15 Temmuz 0 2204 3.271,74 28.960.269 981.089 

29 21.04.2018 İstanbul Bağcılar Kemalpaşa 1521 17 2.529,50 22.023.116 860.335 

30 27.12.2016 İstanbul Güngören Osmaniye 1230 9 2.252,54 37.695.039 1.471.174 

31 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 57 3.099,62 65.304.119 3.348.977 

32 22.02.2016 İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev 1615 55 1.951,00 42.314.793 1.986.583 

33 20.10.2016 İstanbul Başakşehir Altınşehir 0 5958 2.341,04 16.827.343 1.403.281 

TOPLAM 662.973.557 49.285.097 

KAPİTALİZASYON ORANI 7,43% 

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ (1/KO) (Yıl)  13,45 
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4.4.1 Farklı markalara göre kapitalizasyon oranı değişimi  

Veri setinde yer alan akaryakıt istasyonları içinden, Türkiye’de akaryakıt satış oranları ve 

akaryakıt bayi sayısı bakımından ilk beşte yer alan ve benzer düzeyde bilinirliğe sahip iki 

farklı markaya sahip akaryakıt istasyonları seçilip, (3.2) ye göre yapılan hesaplamalarla, 

bu iki markayı taşıyan istasyonların verilerinin analizi ile bulunan KO’lar tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.8). Tabloda, iki farklı marka grubunda toplanan akaryakıt istasyonları için elde 

edilen KO’nun İstanbul ili geneline yakın olduğu görülmekle birlikte, grupların 

birbirleriyle karşılaştırılması durumunda, KO’larında %0,70 puan farklılık olduğu, 

yatırımın geri dönüş sürelerine bakıldığında aradaki farkın yaklaşık bir yıl olduğu 

görülmektedir. 

Çizelge 4.8 Farklı marka gruplarına göre KO farklılıkları 

Sıra 

No 
İl İlçe Ada Parsel 

Kurumsal 

Marka 

Güncellenmiş 

Yatırım 

Tutarı (TL) 

Toplam Net 

Gelir (TL) 

KO  

Toplam 

Gelir/Toplam 

Yatırım 

Değeri 

Yatırımın 

Geri 

Dönüş 

Süresi 

(Yıl) 

1 İstanbul Esenyurt 503 1 ABC 13.280.465 1.385.102 

9,70% 10,31 

2 İstanbul Bağcılar 406 17 ABC 23.702.990 2.544.720 

3 İstanbul Pendik 864 429 ABC 13.562.372 1.266.021 

4 İstanbul Bağcılar 1574 1 ABC 16.200.940 2.361.422 

5 İstanbul Üsküdar 841 15 ABC 5.869.770 1.001.429 

6 İstanbul Küçükçekmece 0 6007 ABC 5.995.553 755.389 

7 İstanbul Büyükçekmece 0 3306 ABC 15.508.032 1.647.353 

28 İstanbul Bağcılar 0 2204 ABC 28.960.269 981.089 

ABC MARKASI 123.080.392 11.942.525 9,70% 10,31 

10 İstanbul Gaziosmanpaşa 10177 17135 XYZ 15.724.613 2.030.257 

9,00% 11,11 

11 İstanbul Arnavutköy 0 5111 XYZ 10.510.507 1.691.827 

13 İstanbul Arnavutköy 4313 24 XYZ 6.296.732 588.551 

14 İstanbul Küçükçekmece 0 10897 XYZ 11.853.451 1.598.455 

16 İstanbul Zeytinburnu 1659 55 XYZ 17.977.388 1.406.929 

18 İstanbul Sarıyer 253 8 XYZ 29.727.239 2.127.578 

19 İstanbul Küçükçekmece 648 3 XYZ 33.149.970 3.458.404 

20 İstanbul Küçükçekmece 577 3 XYZ 18.030.087 2.100.738 

26 İstanbul Büyükçekmece 230 9 XYZ 13.521.998 1.647.353 

31 İstanbul Beyoğlu 1615 57 XYZ 65.304.119 3.348.977 

XYZ MARKASI 222.096.104 19.999.069 9,00% 11,11 
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4.4.2 Farklı ilçelere göre kapitalizasyon oranı değişimi 

Çalışma alanındaki akaryakıt istasyonlarından altı âdetinin Bağcılar ilçesinde ve dört 

adedinin de Küçükçekmece ilçesinde olmak üzere on adet istasyonun iki farklı ilçede 

yoğunlaştığı görülmüştür (Şekil 4.4). Bu iki ilçede yer alan istasyonların Eşitlik 3.2 ye 

göre yapılan hesaplamalarla KO’ları tespit edilmiştir. Bu oranların hem il ortalaması ile 

hem de bu iki ilçede yer alan istasyonların genel ortalaması ile uyumlu olmadığı 

görülmüştür (Çizelge 4.9). Bağcılar ilçesinde yer alan istasyonlardan oluşan veri seti 

dikkate alındığında KO’nun çok düşük olduğu yani yatırımın geri dönüş süresinin çok 

yüksek olduğu görülmüştür. İlin Küçükçekmece ilçesinde akaryakıt istasyonu 

yatırımlarının geri dönüş süresinin Bağcılar ilçesine göre ve ülke ortalamasına göre daha 

kısa olduğu görülmüştür. İnceleme sonuçlarına göre akaryakıt istasyonu yatırımlarının 

büyüklüğü ve konumları ile kullanım özelliklerine bağlı olarak geçerli kapitalizasyon 

oranlarının değişim gösterdiği ve gerek ülke içinde bütün illerde, gerekse ilin bütün 

tesislerinde aynı oranların varsayımsal olarak seçilmesi yerine her bir değerleme 

işleminde söz konusu oranın uzman tarafından tespit edilmesi ve kullanılmasının zorunlu 

olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Çizelge 4.9 İlçelere göre KO farklılıkları  

Sıra 

No 
İl İlçe Ada Parsel 

Güncellenmiş 

Yatırım Tutarı 

(TL) 

Toplam Net 

Gelir (TL) 

Toplam 

Gelir/Toplam 

Yatırım Değeri 

(KO) 

Yatırımın Geri 

Dönüş Süresi 

(Yıl) 

2 İstanbul Bağcılar 406 17 23.702.990 2.544.720 

7,34% 13,63 

4 İstanbul Bağcılar 1574 1 16.200.940 2.361.422 

15 İstanbul Bağcılar 0 54 36.517.791 2.121.546 

23 İstanbul Bağcılar 2328 1 10.897.002 1.281.340 

28 İstanbul Bağcılar 0 2204 28.960.269 981.089 

29 İstanbul Bağcılar 1521 17 22.023.116 860.335 

Bağcılar İlçesi Toplam 138.302.108 10.150.451 7,34% 13,63 

6 İstanbul Küçükçekmece 0 6007 5.995.553 755.389 

11,46% 8,72 
14 İstanbul Küçükçekmece 0 10897 11.853.451 1.598.455 

19 İstanbul Küçükçekmece 648 3 33.149.970 3.458.404 

20 İstanbul Küçükçekmece 577 3 18.030.087 2.100.738 

Küçükçekmece İlçesi Toplam 69.029.062 7.912.985 11,46% 8,72 
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Şekil 4.4 Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde yer alan akaryakıt istasyonları 

4.4.3 Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası farkına göre kapitalizasyon oranı değişimi 

Çalışma alanındaki akaryakıt istasyonlarından 27 adeti Avrupa Yakasında ve 6 adeti ise 

Anadolu Yakasında konumlanmıştır. İstanbul’un her iki yakasında yer alan istasyonların 

(3.2)’ ye göre yapılan hesaplamalarla KO’ları tespit edilmiştir. Bu oranlar incelendiğinde 

Avrupa Yakasında yer alan istasyon verilerinden oluşan KO’nun %7,27, yatırımın geri 

dönüş süresinin ise 13,76 ile il ortalaması ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte Anadolu yakasında KO’nun %9,4 ile il ortalamasının üzerinde olduğu, yatırımın 

geri dönüş süresinin ise 11,06 yıl ile il ortalamasına göre daha kısa süre olduğu 

görülmüştür (Çizelge 4.10). İnceleme sonuçlarına göre fiilen değerleme sektöründe 

yapılan çalışmalarda kullanılan kapitalizasyon oranlarının geçerli kapitalizasyon 

oranlarını yansıtmaktan uzak olduğu ve değerleme işlemlerinin kalitesinin yükseltilmesi 

için başta akaryakıt istasyonları olmak üzere gelir getiren mülklerin değerleme 

uygulamalarının iyileştirilmesi ve bu tür değerleme çalışmalarına imza atan 

uzmanlarından en az birinin üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 
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bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmaları zorunluluğunun 

getirilmesi zorunlu görülmektedir       

Çizelge 4.10 İstanbul’un her iki yakasındaki KO farklılıkları 

Sır

a 

No 

İlçe Ada Parsel 

Güncellenmi

ş Yatırım 

Tutarı (TL) 

Toplam Net 

Gelir (TL) 

Toplam 

Gelir/Toplam 

Yatırım 

Değeri (KO) 

Yatırımın 

Geri Dönüş 

Süresi 

(1/KO) 

1 Esenyurt 503 1 13.280.465 1.385.102 

7,27% 13,76 

2 Bağcılar 406 17 23.702.990 2.544.720 

4 Bağcılar 1574 1 16.200.940 2.361.422 

6 Küçükçekmece 0 6007 5.995.553 755.389 

7 Büyükçekmece 0 3306 15.508.032 1.647.353 

8 Gaziosmanpaşa 1971 1 21.498.102 736.790 

10 Gaziosmanpaşa 10177 17135 15.724.613 2.030.257 

11 Arnavutköy 0 5111 10.510.507 1.691.827 

12 Güngören 384 1 32.868.045 1.098.033 

13 Arnavutköy 4313 24 6.296.732 588.551 

14 Küçükçekmece 0 10897 11.853.451 1.598.455 

15 Bağcılar 0 54 36.517.791 2.121.546 

16 Zeytinburnu 1659 55 17.977.388 1.406.929 

17 Şişli 1042 24 24.386.914 1.107.148 

18 Sarıyer 253 8 29.727.239 2.127.578 

19 Küçükçekmece 648 3 33.149.970 3.458.404 

20 Küçükçekmece 577 3 18.030.087 2.100.738 

23 Bağcılar 2328 1 10.897.002 1.281.340 

24 Silivri 338 7 6.642.704 1.084.945 

26 Büyükçekmece 230 9 13.521.998 1.647.353 

27 Beylikdüzü 285 8 22.942.298 799.994 

28 Bağcılar 0 2204 28.960.269 981.089 

29 Bağcılar 1521 17 22.023.116 860.335 

30 Güngören 1230 9 37.695.039 1.471.174 

31 Beyoğlu 1615 57 65.304.119 3.348.977 

32 Beyoğlu 1615 55 42.314.793 1.986.583 

33 Başakşehir 0 5958 16.827.343 1.403.281 

AVRUPA YAKASI TOPLAM 600.357.501 43.625.313 7,27% 13,76 

3 Pendik 864 429 13.562.372 1.266.021 

9,04% 11,06 

5 Üsküdar 841 15 5.869.770 1.001.429 

9 Sancaktepe 8899 6 9.479.040 551.428 

21 Kartal 2370 136 20.945.148 1.790.339 

22 Çekmeköy 5 87 3.823.772 497.068 

25 Pendik 2607 95 8.935.955 553.499 

ANADOLU YAKASI TOPLAM 62.616.057 5.659.783,92 9,04% 11,06 
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye’de yasal prosedürler açısından bakıldığında akaryakıt istasyonlarının ilk yatırım 

sürecinde en önemli kısıtların imar durumu ve kilometre tahdidi olduğu görülmektedir. 

Bu iki tahdidin çözümüne ilişkin zorluklar, akaryakıt istasyonlarının ilk yatırımlarında 

fizibilite çalışmasının ikinci plana atılmasına neden olmaktadır. Arsanın değer artışı 

sonucu ortaya çıkan yüksek kazanç, arsanın akaryakıt istasyonu yapmaya elverişli hale 

getirildiği bu ilk safhada meydana gelmektedir. Faaliyete geçen akaryakıt istasyonlarının 

el değiştirmesinde ise yatırımcılar için yatırım kararını belirleyen temel etken, yatırımın 

geri dönüş süresini belirleyen kapitalizasyon oranı ve risk faktörü olacaktır. Literatürdeki 

yapılan çalışmalara bakıldığında, kapitalizasyon oranını etkileyen faktörlerin bilimsel 

yöntemlerle değerlendirmesinin yapıldığı görülmektedir. Ancak kapitalizasyon oranının 

rakamsal tespitine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkiye’de hazırlanan akaryakıt 

istasyonu değerleme raporları da incelendiğinde, genel olarak kapitalizasyon oranının 

%10 olarak kabul edildiği görülmektedir. Oysa nakit akışlarının analizine dayalı artık 

gelir değerinin tespitinde kullanılan kapitalizasyon oranındaki %1 puanlık değişimin 

toplam değere etkisi yaklaşık % 15 ile % 25 arasında değişim göstermektedir. Bu da 

kapitalizasyon oranını tespitinin akaryakıt istasyonu değerine ulaşmadaki en önemli 

değişkenlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kapitalizasyon oranını, yatırımın değerini ve yatırımdan elde edilen gelirleri etkileyen 

faktörlerin il, ilçe, bölge, hatta mahalle bazında ve zamana bağlı olarak sürekli değişken 

oldukları görülmektedir. Dolayısıyla piyasada oluşan kapitalizasyon oranının tespiti için 

sürekli değişen verilere ulaşmak gerekmektedir. Bu noktada özellikle değerleme 

uygulamalarının kalitesinin yükseltilmesi açısından ülkesel düzeyde veri altyapısının 

oluşturulma ve hatta ticari taşınmazların tamamı için saha çalışması yapılarak geçerli 

kapitalizasyon oranlarının tespiti ve ilan edilerek uzmanların kullanımlarına 

sunulmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla ilgili meslek örgütleri ve 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri tarafından kapsamlı saha 

çalışmalarının bütün illerde yapılması ve çalışma sonuçlarına göre yatırımların 

amortisman süreleri ve geçerli kapitalizasyon oranlarının ilan edilmesi yararlı olacak ve 
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uygulamada rapor kalitesinin yükseltilmesine katkı yapacaktır. Buna ilave olarak TDUB 

ve değerleme şirketlerinin sahip olduğu veriler ile özellikle gelir getiren ticari 

gayrimenkuller için kapitalizasyon oranının tespitine yönelik bölgesel çalışmaları 

yapılabilmesi de yararlı olacaktır. Bu çalışmada Smart Gayrimenkul Değerleme ve 

Danışmanlık Anonim Şirketi’nin İstanbul ilinde hazırladığı akaryakıt istasyonu 

değerleme raporlarından elde edilen veriler kullanılarak İstanbul ilinde ve bazı ilçelerinde 

kapitalizasyon oranlarının tespiti ve değişim genişliği ortaya konularak bir model 

oluşturulması hedeflenmiştir.   

Çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgular incelendiğinde; İstanbul ilinin genelinde 13,45 

yıl olarak hesaplanan akaryakıt istasyonu yatırımlarının geri dönüş süresinin, Bağcılar 

ilçesinde 13,63 yıl ile il ortalamasına çok yakın bir düzeyde ve Küçükçekmece ilçesinde 

8,72 yıl ile il ortalamasının çok altında gerçekleştiği görülmektedir. Çalışmada elde edilen 

bir başka sonuç ise, İstanbul ilindeki iki farklı yaka bazında kapitalizasyon oranlarının ve 

yatırımın geri dönüş süresinin farklılığıdır. Avrupa Yakasında yer alan akaryakıt 

istasyonlarında yatırımın geri dönüş süresi 13,76 yıl ile il ortalamasına yakın bir değer 

olarak gerçekleşmiş, Anadolu Yakasındakilerde ise bu süre 11,06 yıl ile ortalamanın 

altında kalmıştır. Bu sonuçlardan da görüldüğü üzere, aynı il içinde bölgeden bölgeye ve 

hatta bölge içindeki konumlara göre kapitalizasyon oranları ve yatırımın geri dönüş 

süreleri önemli derecede değişkenlik göstermektedir. Kapitalizasyon oranını etkileyen 

faktörler dikkate alındığında, bu farklılıklar normal karşılanmaktadır. Akaryakıt 

istasyonu yatırımcıları, dağıtıcı firmalar ve değerleme sektörü açısından 

değerlendirildiğinde; genel kabullere dayanarak akaryakıt istasyonu yatırım kararı 

vermenin rasyonel bir davranış olmadığı, yatırım kararı alma safhasında bölgesel analiz 

yapılması gerektiği, değerleme raporlarında kullanılan kapitalizasyon oranlarının ise 

bölgelere göre farklılaşması ve zamana bağlı olarak değişkenlik göstermesi gerektiği net 

bir şekilde ortaya konulmuştur.  

Türkiye’de değerleme raporları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen 

değerleme kuruluşları tarafından hazırlanmaktadır. 2017 yılı değerleme sektörü verilerine 

göre, değerleme raporlarının %96’lık kısmı bankalar için hazırlanmış olup, bunun 
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%67’lik kısmı konut nitelikli gayrimenkullere ilişkindir (Anonim 2018c).  Akaryakıt 

istasyonu, otel ve alışveriş merkezi gibi gelir getirici gayrimenkullerin toplam değerleme 

raporları içindeki payı %1’in altında kalmıştır. Bu nitelikteki gayrimenkullere ilişkin 

değerleme raporları, konut, ofis, dükkân, arsa ve fabrika gibi mülkler için hazırlanan 

raporlara göre daha fazla teknik bilgi ve deneyim gerektirmekte ve hatta başlı başına alt 

uzmanlık dalı haline geldiği görülmektedir.  

Türkiye’de uygulama alanının sınırlı kalması nedeniyle gelir yöntemleri yeterince 

bilinmemekte ve hazırlanan raporlarda kapitalizasyon oranı, indirgeme oranı, yatırımın 

geri dönüş süresi, kira çarpanı ve karlılık gibi hesaplamalar genel kabullere göre 

yapılmaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olan ülke ekonomisinde, bu verilerin rapor tarihi 

itibariyle doğru şekilde hesaplanmamasından dolayı yanıltıcı sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Bu da özellikle gelir getiren gayrimenkuller ve gayrimenkul projelerinin 

değerleme işlemlerinde teknik ve akademik eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Belirtilen değerleme ve proje analizi çalışmalarının üniversitelerin gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan 

uzmanlarca yapılmasının sağlanması yoluyla hem değerleme biliminin temel ilke ve 

esasları ve uluslararası standartlarla uyum sağlanması, hem de değerleme sonuçlarının 

doğruluk ve güvenirliğinin artırılmasına hizmet edilmesi mümkün görülmektedir. 

Özellikle yüksek değerli ve gelir getiren gayrimenkuller ile gayrimenkul projelerinin 

değerleme çalışmaları ve danışmanlık hizmetlerinin belirtilen dalda eğitim almış 

uzmanlar tarafından verilmesi yoluyla yerli ve yabancı yatırımcılara daha kaliteli 

hizmetin sunulması, değerleme uzmanlığına güvenin artırılması ve mesleki gelişme ve 

kurumsallaşma süreçlerine önemli ölçüde katkı yapılması mümkün olacaktır. 
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