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Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 

Eşit ödeme yapılarak ortak olunan bir projede veya mevcut bir yapının yıkılarak 

yenilenmesi sonucu oluşacak yeni yapıdaki bağımsız bölümlerin değerlerinin aynı 

olmadığı bilinmektedir. Aynı ada ve aynı yapı içerisinde yer alan bağımsız bölüm niteliği 

kazanmış veya sınırı belirlenen bölgedeki gayrimenkullerin; konumu, niteliği, kullanım 

alanı ve/veya yüzölçümü, katı, cephesi, manzarası, enerji verimliliği, mahremiyeti ve 

komşusu gibi birçok etmen dikkate alınarak değer farklılıklarının tespit edilmesi “şerefiye 

çalışması” olarak adlandırılmaktadır. Şerefiye birçok alanda kullanılmakla birlikte bu 

çalışmada gayrimenkul değerleme açısından şerefiye tanımı ve uygulaması dikkate 

alınmıştır. Değere etkisi olan ve bu çalışmada açıklanan etmenler dikkate alınarak 

yapılacak değerleme çalışmasının, hak sahibi olan her birey için kabul edilebilir ve adil 

olması asli amaç olmaktadır. Şerefiye değerine etkisi olan etmenlerin değere olan 

etkilerinin incelenen gayrimenkulün niteliğine göre farklılık göstereceği 

unutulmamalıdır. Bununla birlikte şerefiye çalışmasında her bireyde aynı faydayı 

oluşturacak nesnel etmenlerin dikkate alınması gerekmektedir.  

Şerefiye değerinin tespitinde değerleme biliminin kullanılan geleneksel değerleme 

yöntemleri kullanılabilir. Şerefiye yüzde değerlerinin tespitinde genellikle aritmetik 

ortalama sistemine dayanan ortalama değer yöntemi ve en düşük gayrimenkul değerinin 

tespitinden sonra, söz konusu değer üzerinden hesaplanan temel değer yöntemleri 

kullanılmaktadır. Ortalama değer yöntemi; gerek puantaj, gerekse gayrimenkul 

değerlerinin ortalaması üzerinden yapılan bir hesaplama yöntemidir. Bu yöntemde amaç, 

değeri yüksek olan gayrimenkul sahiplerinin, değeri düşük olan gayrimenkul sahiplerine 

ödeme yapmasının sağlanması ile taşınmaz değerleri arasında dengenin kurulmasıdır. Bu 

nedenle aynı anataşınmaz veya sitede ödenen bedeller ile alınan bedeller toplandığı 

zaman sonucun sıfıra eşit olması gerekir. Temel değer yönteminde, değerlenen 

gayrimenkuller arasındaki en düşük değerli gayrimenkulün tespiti ile söz konusu 

gayrimenkul sahibinin ek olarak herhangi bir bedel ödememesine karşın, diğer 

gayrimenkul sahiplerinin ise gayrimenkullerinin değerlerine göre ilave ödeme yapmaları 

esasına dayanmaktadır.   
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Sonuç olarak şerefiye değerinin belirlenmesi, değerlemeye esas gayrimenkulün 

niteliklerinin tespiti ve söz konusu niteliklerin değere olan etkilerinin, mevcut 

gayrimenkul piyasasındaki veriler ile karşılaştırılarak, hak sahibi beklentileri, ihtiyaçları 

ve fayda düzeyleri birlikte dikkate alınarak, en tutarlı çalışmanın matematiksel tespit 

edilmesidir. Örnek olarak seçilen taşınmaza ilişkin analiz sonuçlarına göre değerlemede 

karşılaşılan sorunlardan başında; gayrimenkullerin değerlemesinde etkili olabilecek 

faktörlerin tespitinin rasyonel olarak yapılamadığı, hemen hemen bütün bireylerin kabul 

edilebilecekleri etmenlerin tespiti ve değere doğrudan etki derecelerinin analizi yerine 

öznel görüş ve değerlendirmelere dayalı hesaplamaların yapıldığı ve bu alanda önemli 

ölçüde bilgi kirliliğinin olduğunu ortaya koymaktadır. Hak sahibi veya satın alma isteğine 

sahip olan bireylerin sosyal, ekonomik ve çevresel fayda beklentileri farklılaştığı için 

değere etki edebilecek faktörlerin de bireylere göre farklılık göstermesi doğaldır. 

Değerlenen gayrimenkullerin niteliklerinin değere etki dereceleri ve etki yönlerinin 

tespitinde veri yetersizliklerinin olması ve şerefiye çalışması yapan kişilerin değerleme 

bilimi ve standartları konusunda yeterli bilgi ve uygulama deneyimine sahip olmamaları 

gibi nedenlerle sıklıkla görevlendirilen uzmanın tecrübesi veya kişisel görüş ve 

varsayımlara dayalı işlem yapıldığına tanık olunmaktadır. Bu koşullarda Türk Hukuk 

Sistemi’nde şerefiye bedellerinin tespitinin yeniden ele alınması ve bu işlemin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarınca yapılmasının zorunlu tutulması 

gerekmektedir. Buna ilave olarak oluşturulacak gayrimenkul bilgi bankasında toplanan 

verilerin başta şerefiye değerlemesi olmak üzere bütün değerleme çalışmalarında 

kullanıma açılması ve şerefiye tespitlerinin mümkün olduğunca matematiksel modellere 

göre yapılmasının sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır.  

 

Şubat 2017, 90 Sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz değeri, şerefiye bedeli, anataşınmazın bağımsız 

bölümlerinin değerlerinin farklılığı ve değer dengeleme işlemleri.   
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The values of the independent sections of the new structure that will be constructed as a 

result of demolition or renovation of an existing structure will not be the same as a joint 

project with equal payment. The real estate located on the same proximity plot or the 

independent section with in the same structure of the property or real estates in the region 

whose boundaries are well known and fixed; it is possible to determine the value 

differences by taking into consideration of many factors affecting value such as location, 

quality, use of property and/or area, floor levels, locality and proximity, landscape and 

view, energy efficiency, privacy and security, neighbourhood just to mention few are 

regarded as factors affecting value and at the same time as determinant for betterment 

value of the property. Although betterment is used in many areas but in this study the 

definition of betterment and its application has taken into consideration in terms of real 

estate valuation. The main objective of the study is to make sure that the valuation tasks 

and works are acceptable and being fair to every entitled individual by taking into 

considerations to the value affecting factors that has an impact on properties. It should be 

noted that the effects of the factors that affect the betterment value on the value will vary 

according to the quality of the property under examination. However, the objective factors 

that will create the same benefit for everyone should be taken into consideration in the 

study of betterment. 

Conventional valuation methods used in valuation science can be used to determine the 

betterment or improvement value. In the determination of betterment percentage values, 

the average value method based on the arithmetic mean system and the basic value 

methods calculated on the said value are used after the determination of the lowest 

property value. The average value method is a calculation method based on the average 

of both the points and the real estate values. In this method, the aim is to ensure that real 

estate owners with high value make payments to real estate owners with low value and to 

establish a balance between real estate values. For this reason, the results should be equal 

to zero when the same principal or price paid on the site and the fees received are 

collected. The basic value method is based on the determination of the real estates with 

the lowest value among the real estates, although the owner of the real estate does not pay 
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any additional price, whereas the other real estate owners make additional payments 

according to the values of their real estates.  

Consequently, the determination of betterment value is the mathematical analysis of the 

best and the most accurate way of working, taking into account the qualifying rights 

owner expectations, the needs and the benefit levels together, by comparing these effects 

qualities with the data in the existing real estate market. According to the results of the 

analysis related to the immovable selected as an example; İt is noted that the factors that 

may be effective in the valuation of real estate’s cannot be determined rationally, rather 

than determining the factors that can be accepted by almost all individuals and analysing 

the degree of direct impact on value, calculations based on subjective opinions and 

evaluations are made and there is significant distortion of information in this area. Since 

the social, economic and environmental benefit expectations of individuals who have 

rights or willingness to purchase differ, it is natural that the factors that may affect the 

value will differ according to individuals as well. It is often observed that transactions 

based on expert experience or personal opinions and assumptions are made due to reasons 

such as lack of data in determining the degree of impact and impact aspects of the 

properties of the valued real estate and the lack of sufficient knowledge and application 

experience in valuation science and standards of the persons engaged in betterment 

studies. In these circumstances, the determination of betterment value in the Turkish 

Legal System should be reconsidered and this process must be rendered by experts from 

real estate development and management. In addition, the data collected in the real estate 

database will be made available to all valuation works, particularly betterment valuation, 

and it is necessary to ensure that determinations of betterment are made according to 

mathematical models as much as possible. 

February 2017, 90 Pages 

 

Keywords: Real estate values, betterment value, differences of values of independent 

parts of the main property and value balancing operations. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları 

Değer, bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığıdır (Anonim 2017c). Gayrimenkul 

değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak 

ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri 

anlamına gelir (Anonim 2017a). Gayrimenkul değerleme çalışması ise, değerleme konusu 

gayrimenkulün ve/veya gayrimenkul projelerinin talep edilen değerlemeye konusuna 

yönelik olarak görevlendirilen uzman tarafından bilimsel esaslar ve mevzuatta belirlenen 

asgari şartlara bağlı kalarak bağımsız ve tarafsız olarak muhtemel değerinin tespiti ve 

raporlanması hizmetidir.   

Kentsel alanda hızla yoğunlaşan çok katlı binaların sayısı ve toplam konut stoku içindeki 

payının hızla artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Yüksek binaların gelişiminde 

başlıca rol oynayan teknolojik gelişmeler; hidroforun icadı, asansör sistemleri, taşıyıcı 

sistem ve malzemeleri, beton pompalama sistemleri, dış kabuk sistemleri, yangın 

güvenliği ve havalandırma sistemleri olmuştur (Bal 2003). Gayrimenkul değerleme 

alanında toplu yapılarda değerleme uygulamaları ve özellikle şerefiye bedellerinin 

tespitine yönelik sınırlı sayıda çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Büyükbaş Umut 

(2000) tarafından yapılan çalışmada; İstanbul’da üç bölgede yapılan şerefiyelendirme 

çalışması kapsamında; aynı bölgede, aynı projede ya da aynı binada benzer özelliklere 

sahip olan gayrimenkullerin değerleri arasındaki farklılıkları yaratan kriterler ve bu 

kriterlerin değeri etkileme ağırlıkları, bölgedeki arz ve talep dengesinin analizine uygun 

belirlenmiş ve her bir parsel veya dairenin şerefiyelendirilmesi puanlama yöntemi ile 

saptanmıştır. Balaban (2006) tarafından yapılan çalışmada; konut yapı kooperatiflerinde 

şerefiye bedellerinin saptanması ve bu bedellerin üyelere hangi yöntemlerle veya nasıl 

yansıtılacağı incelenmiştir. Araştırma sonuçlara göre konut yapı kooperatiflerinde 

şerefiye bedellerinin saptanması ve üyelere yansıtılmasının, konut yapı kooperatifinin 

tamamlanabilmesi ve üyelerin eşit koşullarda konut sahibi olabilmelerinde açısından 

önemli olduğu ortaya konulmuştur.  
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Bu çalışmada, değerleme çalışmasında gayrimenkulün değerine etki eden önemli 

etmenlerden biri olan şerefiyenin tanımı, tespiti ve hesaplama yöntemlerini ortaya 

konulmuş ve örnek olaylara dayalı olarak uygulamaları değerlendirilmiştir. Çalışmanın 

birinci bölümünde gayrimenkul değerlemenin tanımı ve gayrimenkul değerleme 

yöntemlerine kısaca yer verilmektedir. İkinci aşamada şerefiyenin tanımı irdelenmiş, 

kullanılan alanlara göre tanımların farklılaşmaları ve anlam karmaşası belirtilmektedir. 

Buna ilave olarak gayrimenkul değerlemesi açısından şerefiyenin tanımı yapılmış ve 

şerefiye değerine etki eden etmenler incelenmiştir. Şerefiye değerine etki eden 

etmenlerden, nesnel olan etmenler dikkate alınarak örnekler üzerinde değerleme 

çalışmasının nasıl yapılması gerektiği açıklanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre 

şerefiye değerine etki eden etmenler ile değerleme konusu gayrimenkullerdeki etkileri 

irdelenerek örnek şerefiye değerleme sonuçları değerlendirilmiştir. 

1.2 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları  

Araştırmada şerefiye kavramının tanımları irdelenmiş, kullanılan alanlara göre tanım 

farklılaşmaları ve anlam karmaşası ortaya konulmuştur. Çalışmanın amaçlarından olan 

gayrimenkul değerlemesi açısından şerefiyenin tanımı yapılmıştır. Şerefiye değerinin 

oluşumuna etki eden ana etmenlerin neler olduğu belirlenmiş ve bu etmenlerin değere 

olan etkileri analiz edilmiştir. Değere etki eden etmenlerin seçilmiş gayrimenkul 

ölçeğinde değişimleri incelenmiş ve genelleme yapılması olanakları ortaya konulmuştur. 

Her bir gayrimenkul, bir üretim hattından çıkan aynı standartlara ve özelliklere sahip bir 

mamul olmadığından, şerefiye değerine etki eden etmenlerin ve etki oranlarının her 

gayrimenkul için farklı olması, örnek olarak verilen gayrimenkuller de ve/veya 

projelerdeki varsayımların bu gayrimenkullerin nitelik ve özellikleri dikkate alınarak 

yapılmıştır. Örnek çalışmalarda kullanılan veriler ve oranlar, incelenen gayrimenkullere 

özel sonuçlar olup, her çalışmada söz konusu oranların olduğu gibi, kullanılması mümkün 

görülmemektedir. Araştırmada ortaya konulan değer etkenleri ve etki puanlarının 

araştırmada incelenen örnek konut yapı kooperatifine özgü olması, bu çalışmanın temel 

sınırlılığını oluşturmakta ve çalışma sonuçlarının genellenmesi için örnek olay 

analizlerinin sayısal olarak çoğaltılması ve daha fazla bölge ve ilde benzer çalışmaların 

yapılması gerekliliği vurgulanmalıdır.     
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1.3 Araştırma Materyali ve Yöntemleri  

Çalışmada hem önceki çalışmaların bulguları, hem de araştırmacı tarafından daha önce 

hazırlamış olan değerleme raporları ile gayrimenkul değerleme sektörü hizmet veren 

değerleme şirketlerinin verileri birlikte kullanılmıştır. Buna ilave olarak konu ile ilgili 

yargı kararları ile uluslararası düzeyde kabul görmüş gayrimenkul değerleme yöntemleri 

ve standartlarından da yararlanılmıştır. Şerefiye değer çalışmasına konu gayrimenkulün 

nitelik ve niceliklerine göre, şerefiye değerine etki eden etmenler farklılaştığından, bu 

araştırma, sık rastlanılan gayrimenkuller ile farklılık arz eden birkaç proje incelenmiş ve 

seçilmiş örnek projeler üzerinden analiz ve değerlendirme yapılmıştır.   

Şerefiye değer tespiti çalışmasında yöntem olarak, gayrimenkullerin niteliklerine göre 

puanlama yöntemi kullanılmıştır. Şerefiye değer tespitine esas gayrimenkullerin bütün 

nitelikleri irdelenmiş, gayrimenkullerin bulunduğu bölgedeki kurgusal gayrimenkul 

piyasası araştırılmış, değerlemeye çalışmasına esas gayrimenkuller (bağımsız bölümler) 

tek tek incelenmiş ve sonuç olarak şerefiye değerine etki eden etmenler tespit edilmiştir. 

İkinci aşamada bağımsız bölüm düzeyinde, değeri etkileyen faktörlerin tespiti ağırlık 

puanlarının tespiti için puantaj tabloları düzenlenmiş ve taşınmaz değerlerine olan etkileri 

ve sonuç olarak nihai bağımsız bölüm değerleri ortaya konulmuştur.   

1.4 Önceki Araştırmaların Özetleri ve İlave Araştırma Gereksinimi 

Şerefiye değerlemesi üzerine yapılan çalışmalar; muhasebe açısından şerefiye 

değerlerinin tespiti ve gayrimenkul değerlemesi açısından şerefiye değerinin tespiti 

olmak üzere iki ana başlıkta incelenmiştir. Muhasebe açışından şerefiye tespit 

çalışmalarında, muhasebe sisteminde şerefiyenin tanımı yapılmış, şerefiyenin nasıl tespit 

edileceği ve muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağı belirtilmiştir. Gayrimenkul 

değerlemesine yönelik çalışmalarda; şerefiye değerini oluşturan etmenlerin neler olduğu, 

söz konusu etmenlerin değere olan etkileri dikkate alınarak yapılacak hesaplama 

yöntemleri, veri kaynakları, analiz ve yorumlama aşamalarında dikkat edilecek unsurlar 

ve hesaplama örnekleri üzerinden şerefiye değeri tespiti yapılmıştır (Tanrıvermiş 2017). 
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Çalışma konusu ile doğrudan ilgisi olan Balaban’ın (2006) “Konut Yapı 

Kooperatiflerinde Şerefiyeler Hesaplanması ve Muhasebe Düzeni” adlı yüksek lisans 

tezinde; kooperatifçiliğin tanımı yapılmış, kooperatiflerdeki muhasebe düzeni belirtilmiş, 

şerefiye kavramı tanımlanmış, konut kooperatiflerinde şerefiye kavramına değinilmiş, 

şerefiye değeri hesaplama yöntemleri ve formülleri açıklanmıştır. Belirlenen şerefiye 

değerlerinin muhasebeleştirilmesi ve kooperatiflerin tasfiye süreçleri anlatılarak şerefiye 

değerinin tespitinde aritmetik ortalama ve en düşük değer yöntemleri dikkate alınarak 

yapılan hesaplamalara ilişkin formüller verilmiş, hesaplama örneği ile bu formüllerin 

uygulaması anlatılmış, bulunan şerefiye bedellerinin kooperatif üyelerine nasıl 

yansıtılması gerektiği ve bu işlemlerin nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin yaklaşımlar 

tartışılmıştır. Sonuç olarak yapılan hesaplama ile yüksek değerli daire sahiplerinin, düşük 

değerli daire sahiplerine ödeme yapmasıyla, eşitlik sağlayan muhasebe hesaplarının 

karşılıklı olarak birbirlerini kapatacağı ve yapılan bu işlem sonucu kooperatifin üyelerine 

tapularını teslim ederek tasfiye edilebileceği belirtilmiştir.  

Büyükbaş Umut (2010) tarafından hazırlanan “Gayrimenkul Değerlemede Şerefiye 

Kriterlerinin Belirlenmesi ve Şerefiyelendirme Uygulamaları” konulu yüksek lisans 

tezinde; benzer özellikteki gayrimenkullerin kat, cephe ve manzara gibi farklı 

özelliklerine bağlı olarak değerlerinin farklı olduğu ve söz konusu farklılıkları oluşturan 

ve gayrimenkullerin satış kabiliyetini etkileyen şerefiye kriterlerinin neler olduğu, bu 

kriterlerin tespitinin nasıl yapılacağının uygulama örnekleri ile açıklanmıştır. Çalışmada, 

gayrimenkul değerleme ve değer kavramlarının tanımları yapılmış, gayrimenkul 

değerleme yöntemleri açıklanmış, üçüncü ve dördüncü bölümde şerefiye değerini 

etkileyen kriterler tanımlanmış, bu kriterlerin değere olan etki oranlarının tespiti yapılmış, 

hesaplama yöntemleri olarak aritmetik ortalama yöntemi ve en düşük değer yöntemleri 

tanımlanmış, üç adet örnek projede aritmetik ortalama yöntemi ile şerefiye değer tespitleri 

yapılmıştır. Sonuç olarak, şerefiye değerinin tespitinde matematiksel değerleme 

çalışmasının; adil, eşit ve kabul edilebilir olduğu, çalışmada örnek uygulamalar ile 

yapılan hesaplamaların çok yönlü olarak kullanılabilir olacağı ortaya konulmuş ve iyi 

uygulama olanakları için yol haritasına ilişkin öneriler sıralanmıştır.   
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Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada; eşit ödeme yapılarak ortak olunan bir 

projede veya mevcut bir yapının yıkılarak yenilenmesi sonucu oluşacak yeni yapıdaki 

bağımsız bölümlerin değerlerinin aynı olmayacağı kabul edilerek, söz konusu değer 

farklılığını oluşturan etmenlerin tamamı şerefiye olarak tanımlanmıştır. Adil ve kabul 

edilebilir bir şerefiye değerleme çalışmasının nasıl yapılacağı üzerinde durularak, örnek 

uygulama ile açıklanması amaçlanmıştır. İkinci bölümde, gayrimenkul değerleme, değer 

tanımları yapılmış ve kısaca gayrimenkul değerleme yöntemleri anlatılmıştır. Üçüncü 

bölümde, kullanılan alanlara göre şerefiye tanımları yapılmış, anlam karmaşası üzerinde 

durulmuş ve gayrimenkul değerleme alanında şerefiye uygulamasının tanımı yapılmış ve 

kapsamı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, şerefiye değerini oluşturan etmenlerin 

hangileri olduğu üzerinde durularak söz konusu etmenler; konumsal, yapısal, sosyal ve 

ekonomik, diğer etmenler olarak sınıflandırılmıştır. Değerleme çalışmasında kullanılması 

gereken her birey tarafından kabul edilebilecek nesnel etmenlerin hangileri olduğu 

belirtilmiş ve tanımlamaları yapılmıştır. Beşinci bölümde, şerefiye değerinin tespitine 

yönelik ilkeler ile hesaplama yöntemleri belirtilmiş ve örnek bir olay üzerinden 

hesaplamanın nasıl yapıldığı ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre 

matematiksel olarak tanımlanan, değerleme yöntemlerinin esas alındığı bir şerefiye değer 

tespit çalışmasının sağlam bir dayanağa sahip olacağı gerekçeleri ile tespit edilmiş, temel 

sorun alanları tanımlanmış ve başlıca çözüm yaklaşımları sıralanmıştır.  
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2. GAYRİMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE UZMANLIĞI  

Gayrimenkul, gayrimenkule bağlı hak ve faydaların gelirlerinin tespiti, gayrimenkul 

geliştirme projeleri, gayrimenkul değerlemenin konusu içindedir. Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından yayınlanan Seri: VIII No: 35 Sayılı Tebliği’nin1 tanımlar bölümünde 

gayrimenkul değerleme; “bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule 

bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak 

takdiri” olarak tanımlanmıştır. Tanım irdelendiğinde, gayrimenkul dışında, gayrimenkule 

bağlı olan hakların ve faydaların da değerleme çalışmasının konusu olacağı ve bu hak ve 

faydaların gayrimenkul değerleme yöntemleri kullanılarak değerlenme çalışmasının 

yapılması gerektiği belirtilmiştir. Değerleme tarihi itibarı ile değerlemeye konusu 

gayrimenkulün var olması gerekmediği, ileri bir tarihte mevcut olmasının planlanan, 

sınırları ve unsurları belirlenmiş bir projenin de değerleme çalışmasının konusu 

olabileceği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan gayrimenkul değerlemede kullanılan değer 

kavramları ve değerleme yöntemleri değerleme konusu gayrimenkulün nitelikleri ve 

projelerin özelliklerine göre farklılık göstermektedir.  

2.1 Değer Kavramı   

Değer ve fiyat kavramları; sıklıkla aynı anlamda kullanılmaktadır. Değer, kelime anlamı 

olarak, “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık” 

olarak tanımlanabilir (Anonim 2017d). Uluslararası Değerleme Standartları’nda (UDS) 

farklı değer ölçütleri tanımlanmakla birlikte yaygın olarak adil piyasa değeri ve gerçeğe 

uygun değer terimleri kullanılmaktadır. Fiyat ise, üreticinin ve satıcının katlandığı 

maliyet ve kar beklentisi sonucu, ilgili mal ve hizmete talep ettiği bedel ile alıcının bu 

mal veya hizmete ödemeyi düşündüğü bedeli veya piyasa fiyatını göstermektedir.  

Maliyet, mal veya hizmet üretiminde kullanılan girdi, zaman, emek, enerji gibi etmelerin 

bir bütünüdür. Gayrimenkul değerlemede maliyet, yapı üreticisinin (müteahhit veya 

müteahhit firmanın) üretim süreçleri boyunca, katlandığı girdiler ile hizmetlerin 

                                                 
1 T.C. Resmî Gazete, Tarih: 12.08.2001, Sayı: 24491 
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toplamını göstermektedir. 3475 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun2 262. maddesine göre 

maliyet bedeli; “iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin artırılması 

münasebetiyle yapılan ödemelerle, bunlara müteferrik bilumum giderlerin toplamını 

ifade eder” hükmünü amirdir.    

Değer, satın alma isteğinde olan alıcılar ile satma isteğinde olan satıcılar tarafından bir 

mal veya hizmet için ödenmesi düşünülen fiyatı da ifade eder. Bu açıdan değerleme; 

taşınmazın değerinin tahmin edilme çalışması olarak bilinir. Gayrimenkul değerleme 

alanında değerin birçok tanımı mevcuttur. UDS’de geçen değer kavramları; pazar değeri, 

pazar kirası, makul değer, yatırım değeri veya bedeli, sinerji değeri, tasfiye değeri, 

gerçeğe uygun değer’ olarak sıralanabilir (Anonim 2017a).  

2.2 Gayrimenkul Değerleme  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı Sermaye 

Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile 

Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile 

değerleme; “Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak 

ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri” 

olarak tanımlanmıştır. Tanıma göre gayrimenkul değerleme faaliyetinin konusu; bir 

gayrimenkul olabileceği gibi, belirli bir tarihte yapılması öngörülen gayrimenkul projesi, 

gayrimenkule bağlı hak ve faydaların da dahil olduğu anlaşılmaktadır.  

Değerleme çalışmasına, ekspertiz raporu, kıymet takdir raporu, bilirkişi raporu, değer 

biçme gibi farklı isimler de verilmektedir. Değerleme çalışması, raporun amacına göre 

farklı niteliklere ve sonuçlara sahip bir çalışmadır. Düzenlenen değerleme raporlarında, 

amaca göre farklı standartlar ve farklı sonuçlar mevcuttur. Düzenlenen raporlardan 

bazılarının amaçları, teminata esas, en üst değer, en alt değer, maliyet değeri, pazar değeri, 

                                                 
2 T.C. Resmî Gazete, Tarih: 10.01.1961, Sayı: 10703 
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kira değeri, geçmiş değeri, bugünkü değeri, gelecekteki muhtemel değeri, yasal durum 

değeri ve mevcut durum değerinin tespitine yönelik olabilir.   

2.1.2 Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri  

Gayrimenkul değerleme çalışmasında, nihai değere ulaşmak için kullanılan yöntemlerin 

tamamı değerleme yöntemleri olarak ifade edilebilir. UDS 105’e göre değerleme 

faaliyetinde kullanılan değerleme yöntemleri, değerlemenin amacına göre farklılaşsa da 

üç ana başlıkta belirtilmiştir. Bunlar; pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve maliyet 

yaklaşımıdır (Şekil 2.1). Bu yöntemlerin her biri ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, yeterli, 

doğru ve kesin veriye ulaşılamaması nedeni ile raporlama sonucu ulaşılan değeri 

desteklemeleri amacıyla birlikte de kullanılabilmektedirler. Gayrimenkul değerleme 

faaliyetinde kullanılan üç ana değerleme yaklaşımının tamamı, fiyat dengesi, fayda 

beklentisi ve ikame ilkelerine dayanmaktadır (Anonim 2017a). 

 

Şekil 2.1 UDS’ye göre gayrimenkul değerleme yöntemleri 

2.1.2.1 Pazar yaklaşımı   

Piyasa değerinin tanımında ülkelere göre farklılık olabilmektedir. Uluslararası Değerleme 

Standartları Komitesi (International Valuation Standards Council -  IVSC) tarafından 

uluslararası standart olarak tanımlanan piyasa değeri; “istekli alıcı ve istekli satıcı 

arasında yapılan pazarlıklar sonucunda, tarafların her birinin tam bilgiye sahip olduğu, 

herhangi bir zorlama olmadan, mantıklı hareket ettiği varsayımı ile bir gayrimenkulün 

değerleme tarihi itibariyle değişime konu olan tahmini tutarı” olarak ifade edilmektedir.   

GAYRİMENKUL 
DEĞERLEME 
YÖNTEMLERİ

PAZAR 
YAKLAŞIMI

GELİR 
YAKLAŞIMI

MALİYET 
YAKLAŞIMI
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ABD Değerleme Enstitüsü (AI) tarafından geliştirilen tanıma göre, en olası piyasa değeri 

tanımlanması için belirli şartların kabul edilmesi gerekli olup, bu şartlar; (i) satışın 

gerçekleşme tarihinin belli olduğu, (ii) gayrimenkul haklarının tam olarak değerlendiği, 

açık ve rekabetçi bir piyasanın olduğu, (iii) alıcı ve satıcının her birinin mantıklı ve her 

türlü bilgiye sahip olduğu, (iv) fiyatın aşırı etkilere maruz kalmadığı, (v) alıcı ve satıcının 

istekli olduğu, (vi) her iki tarafın da kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği, (vii) 

pazarlama faaliyetlerinin yeterli olduğu ve herkese açık bir piyasada, gerekli zamanın 

verildiği, (viii) ödemenin nakit veya finansal olarak nakit benzeri işlemlerle yapıldığı ve 

(ix) fiyatın gayrimenkulün normal satış koşullarını içerdiği, herhangi biri tarafından 

getirilen özel finansman ve satış koşulları gibi ödünleri içermediği durumlarda; 

gerçekleşmesi olarak sıralanabilir.  

Pazar değeri, gayrimenkullerin değerleme çalışmasının yapıldığı tarihte pazara sürülerek, 

satılması muhtemel fiyatını ifade etmektedir. Bu değer, gayrimenkulün en iyi kullanımı 

dikkate alınarak piyasada mevcut, mümkünse güncel satış değerleri ile değilse yakın 

tarihli satış değerlerine ulaşılarak yapılacak düzeltmeler sonucunda, gayrimenkulün 

değerine ulaşılmasına dayanmaktadır.  Bu yöntemde kullanılan analizler, karşılaştırmalı 

satış analizi, çıkartma tekniği, eşleştirme ve trend analizi, oran ve geliştirme analizidir 

(Tanrıvermiş 2017). 

2.1.2.2 Maliyet yaklaşımı    

Yöntemin esası; satın alma isteğinde olan bireylerin, zaman, tecrübesizlik, risk gibi 

etmenler ve çekinceleri nedeniyle bir gayrimenkul yapımını gerçekleştiremediği kabul 

edilerek, gayrimenkulün yeniden inşa edilmesi sonucu katlanılacak maliyetinin tahmin 

edilmesidir. Değerlemeye esas gayrimenkulün yaşı dikkate alınarak belli bir oranda 

eskime payı (amortisman) indirgemesi yapılır.  Satın alma isteğinde olan bireylerin satın 

alma isteğinde oldukları taşınmaza, yeniden inşa için katlanılan maliyetten daha fazlasını 

ödemeyeceği düşünülmüştür.  

Bütün veriler toplandıktan sonra, arsa değeri tahmin edilir, hangi maliyet yönteminin 

kullanılacağına karar verilir, doğrudan ve dolaylı maliyetler tespit edilir, yüklenici veya 
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girişimci karı ve teşviki hesaplanır, kar ve maliyetler toplanır, değerlemeye esas 

gayrimenkulün amortisman oranı düşülerek net maliyete ulaşılır, net maliyet ile arsa 

değeri toplanır, varsa demirbaşlar, ekipmanlar ve maddi olmayan varlıklar dikkate 

alınarak düzeltme yapılır (Tanrıvermiş 2017). 

2.1.2.3 Gelir yaklaşımı 

Gelir yaklaşımı; değerleme konusu gayrimenkule ait gelir ve gider verilerini dikkate 

alarak değer tahmininde bulunur. Bu yöntemde, tahmin edilen olası nakit akımları, belirli 

bir oranda indirgemeye tabi tutularak gayrimenkulün bugünkü değeri tahmin edilir. Bu 

yöntem esas olarak gelir ile değerin bağıntısına dayanır, diğer bir deyişle değerlemeye 

konu gayrimenkulün belirli bir süre içerisinde elde etmesi muhtemel getirilerinin 

toplamının değerini oluşturacağı kabul edilir.  Gayrimenkulün belirli bir süre içerisinde 

elde edeceği muhtemel gelirlerinin, değerleme tarihine getirilerek yapılan çalışmaya 

kapitalizasyon adı verilmektedir. Bu işlem için ise gelirin özelliğine bağlı olacak bugünkü 

değer veya eşit ödemelerin bugünkü değeri formülleri esas alınır (Tanrıvermiş 2017).  
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3. ŞEREFİYE KAVRAMI VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE ŞEREFİYE     

Çalışmanın amacı olan şerefiye, farklı anlamlara sahip olup, bazen bir isim, bazen sıfat, 

bazen ise fiil olarak kullanılmıştır. Bu nedenle anlamları farklılaşmıştır. Şerefiyenin 

değerlemedeki tanımı bu çalışmada irdelenmiş ve öncelikle değerlemede alanındaki 

uygulamaları ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Anlam karmaşası olan şerefiye için ilk 

önce şerefiyenin tanımını yapmak ve değerleme bilimindeki yerini irdelemek gerekli 

görülmektedir. 

3.1 Şerefiyenin Tanımı 

Şerefiye kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yayınlanan Türkçe 

Sözlükte; “Bir yer bayındır duruma getirildiğinde, çevrede bulunan mülklerin değeri 

arttığından, sahiplerinden belediyece alınan para”, “Kooperatiflerde üst katlardaki evlerin 

veya caddeye bakan evlerin sahiplerinden alınan fazla ücret”, “Bir bölgeye sağlanan 

altyapı ve bayındırlık hizmetlerinden dolayı gayrimenkul mallarının değeri artan kişilerin 

söz konusu hizmetleri sağlayana yaptıkları vergi benzeri ödeme” olarak tanımlanmıştır.  

UDS’de şerefiye; bir işletmeden, işletmede sahip olunan paylardan tek tek tanımlanması 

veya ayrı ayrı kabul edilme olanağı olmayan bir varlık grubunun kullanımından 

kaynaklanan gelecekte elde edilecek herhangi bir ekonomik fayda olarak tanımlanmıştır 

(Anonim 2017a). Şerefiye, 1981 yılında 2464 Sayılı Kanun3 ile yürürlükten kaldırılan 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda4 “değerlendirme resmi” şeklinde 

adlandırılmıştır. Bu bağlanmada şerefiye, belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlar 

tarafından yapılan altyapı hizmetlerinden dolayı gayrimenkulün değerinde gerçekleşen 

artı yönlü değişimden dolayı alınan vergi olarak tanımlanabilir.  

Muhasebe sistemi açısından şerefiye ise, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet 

ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki 

olumlu fark olarak tanımlanmaktadır (Balaban 2006). 1163 sayılı Kooperatifler 

                                                 
3 T.C. Resmî Gazete, Tarih: 26.05.1981, Sayı: 17354 
4 T.C. Resmî Gazete, Tarih: 09.07.1948, Sayı: 6953 
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Kanunu’nun5 23. maddesinde şerefiye; “Ortaklar bu kanunun kabul ettiği esaslar 

dahilinde hak ve vecibelerde eşittirler” hükmü ile uygulama alanına girmiştir. İlgili 

Bakanlık sayfasında yer alan örnek konut yapı kooperatif ana sözleşmesinde, konut 

bedellerinin tespiti başlığı altında; “Arsa bedeli ile yapı masrafları ve yol, su, elektrik gibi 

müşterek tesis masrafları, okul, kütüphane, satış mağazaları, bahçe ve spor alanı gibi 

genel hizmet tesis bedellerinden her konuta düşecek olan miktar ile genel giderler ve 

yönetim masraflarından ortaklara düşecek paylar hesaplanmak suretiyle konutların geçici 

maliyetleri bulunur. Bundan sonra yönetim kurulu kararı ile oluşturulacak en az üç kişilik 

bir teknik heyet tarafından konutların yeri, yapı durumu ve sair özelliklerine göre kıymet 

takdir olunur” hükmü yer almaktadır. Yapılan bu işleme uygulamada şerefiyelendirme 

veya şerefiye değerlemesi adı verilmektedir. 

Ekonomik açıdan şerefiye, bir işletmeye normal karından daha fazlasını 

kazandırabilecek maddi olmayan etmenlerdir. Bu etmenler; saygınlık, kuruluş yeri, 

geçmiş iş tecrübeleri, verimli ve yetenekli işgücü vb. olarak sıralanabilir. Günümüzde 

ekonomik anlamda şerefiye, şirket birleşmeleriyle farklı bir boyut kazanmıştır. Şirketlerin 

birleşmesi ile oluşan sinerji sonucu elde edilen kar ile birleşmeden önceki kar arasındaki 

fark şerefiye olarak tanımlanabilir. Yani şirket birleşmeleri sonucu oluşan 

sinerjinin getirdiği avantaj şerefiye olarak adlandırılmaktadır (Mısırlıoğlu 2001).  

Gayrimenkul değerlemesi açısından şerefiye ise; aynı ana gayrimenkul, aynı proje ve aynı 

adada yer alan bağımsız birimlerin; fiziksel, doğal, işlevsel, sosyal, manevi, fayda ve 

beklenti gibi etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan değer farklılıkları olarak tanımlanabilir.  

3.2 Gayrimenkul Değerleme Sektöründe Şerefiye  

Şerefiye, gayrimenkul değerleme sektörü açısından ele alındığında; saha tespitlerinde ve 

hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarında; aynı binada, aynı adada, aynı sokak ve 

cadde üzerinde yer alan gayrimenkullerin, diğer birçok etmene bağlı olarak değerlerinin 

farklı olduğu görülmektedir. Bu farklılık gayrimenkul değerleme sektöründe genel olarak 

şerefiye adı altında nitelendirilmektedir. Değerleme raporlarında, pazar yaklaşımı 

                                                 
5 T.C. Resmî Gazete, Tarih: 10.05.1969, Sayı: 13195 
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yöntemine altlık oluşturan, emsal tablolarında yapılan düzeltmelerde, şerefiye etmeninin 

yer aldığı, hazırlanan fiyat düzeltme tablolarında, artı ve eksi yönlü değer düzeltmeleri 

başlıklarında şerefiye adının kullanıldığı görülmektedir (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 Emsal tablosunda yer alan şerefiye unsuru  

EMSAL 
ALAN 

(m2)

SATIŞ DEĞERİ 

(TL)

BİRİM DEĞER 

(TL/m²)

ŞEREFİYE 

DÜZELTMESİ 

(%)

İSKONTO 

ORANI  (%)

FİYAT 

DÜZELTMESİ 

(%) 

DÜZELTİLMİŞ 

BİRİM DEĞER 

(TL)

1 310 1.400.000,00 4.516,13    7,00              5,00 -      12,00             5.058,06        

2 150 385.000,00 2.566,67    90,00             5,00 -      85,00             4.748,33        

3 295 1.500.000,00 5.084,75    5,00              5,00 -      -                 5.084,75        

4 500 2.564.810,00 5.129,62    -                 5,00 -      5,00 -             4.873,14        

5 400 1.550.000,00 3.875,00    40,00             10,00 -    30,00             5.037,50        

6 400 1.350.000,00 3.375,00    40,00             5,00       45,00             4.556,25        

7 250 1.130.000,00 4.520,00    20,00             5,00       15,00             5.198,00        

8 200 1.079.920,00 5.399,60    5,00              5,00       -                 5.399,60          

Yine maliyete dayalı değerleme yönteminde, arsa ve inşaat maliyetine ek olarak 

gayrimenkulün değerine etki edebilecek diğer etmenlerin artı veya eksi yönde şerefiye 

adı altında yer aldığı görülmektedir (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Maliyet hesaplamasında yer alan şerefiye unsuru 

Yüzölçüm (m²) Birim Değer (TL) TOPLAM (TL)

Arsa Değeri 1118 X 2000 = 2.236.000,00     

Toplam Bina Kullanım Alanı 1273 X 600 = 763.800,00        

Şerefiye 350.000,00        

TOPLAM = 3.349.800,00    

Gayrimenkul değerleme raporlarında; incelenen gayrimenkulün nihai değerini elde etme 

sürecinde; kullanılan emsal satışların gerek pazar yönteminde, gerekse maliyet 

yönteminde, nitelikleri, konumu, kullanım alanı, kullanım niteliği gibi birçok etmeni içine 

alan, değerleme konusu gayrimenkul ile farklılıkları karşılaştırılarak yapılan artı veya 

eksi yöndeki düzeltmelerin tamamının şerefiye olarak nitelendirildiği görülmektedir. 

Şerefiye değerlemesine uygulamada birçok amaçla gereksinim olmakta ve hemen her 

uygulamanın farklı yönleri ve mevzuatının olduğu dikkati çekmektedir.   
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4. ŞEREFİYE DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GAYRİMENKUL 

PROJELERİNDE ŞEREFİYE ETMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ    

Gayrimenkulün değerine etki eden ve gayrimenkul sektöründe şerefiye olarak tanımlanan 

etmenler, değerleme konusu gayrimenkulün sahip olduğu veya olmadığı; konum, 

manzara, kullanım alanı, mimarisi, iç mekân yapısı, bulunduğu kat, cephe, oda veya 

bölüm sayısı, bulunduğu bina, bulunduğu site, binanın yaşı, gayrimenkulün iç 

mekânlarının tadilat görüp görmediği, otopark, komşuları, gürültü, rutubet, rüzgâr, 

kiracıları, konumsal sektör tercihi, maneviyat, güvenlik, sosyal statü, reklam kabiliyeti, 

vitrin genişliği, önünden geçen yaya sayısı, insan yoğunluğu, erişilebilirlik, eğim gibi 

birçok faktörü kapsamakta ve söz konusu faktörlerin türleri, etki oranlarının yönü ve 

büyüklüğü de kullanım amaçlarına göre değişmektedir. Bütün belirtilen etmenleri, 

konumsal etmenler, yapısal etmenler, sosyal ve ekonomik etmenler ve diğer etmenler 

başlığı altında toplamak mümkündür.  

4.1 Şerefiyede Konumsal Etmenler 

Konum, bir cismin belirli bir anda nerede olduğudur.  Gayrimenkulün konumu ise; çeşitli 

bilimsel veriler ile kanıtlanabilen (enlem, boylam, yükseklik, kat gibi) yeryüzü üzerinde 

nerede olduğunu gösterir. Başka bir ifade ile konum, yerleşim alanı içerisinde yer 

aldığında, cadde veya sokak olabilirken, yerleşim alanı dışında, verimli bir ova, su kenarı, 

engebeli ve dağlık arazi, kıraç arazi, ormanlık ve ağaçlık alan, deniz kenarı ve maden 

alanı da olabilmektedir.  

Gayrimenkulün niteliğine göre, konumun değere etkisi olmaktadır. Örnek olarak, aynı 

binada zemin katta bina girişinde yer alan bir mesken (konut) ile birinci veya daha üst 

katlarda yer alan meskenin değerleri arasında farklılık olmaktadır. Hastane karşısında 

sokak üzerinde yer alan bir dükkân ile alelade bir sokak arasında yer alan dükkânın 

fiyatlarında farklılık olmaktadır. Zira hastane karşısında yer alan dükkânın eczane olarak 

kullanılma olanağı bulunmakta ve bu nedenle konumsal etmenlerin gayrimenkulün 

niteliğine göre değerlendirilmesi gerekli olmaktadır. Konum analizinde; gayrimenkulün 

konumunun, emsal alınan gayrimenkul veya gayrimenkullerden farklılıkları irdelenmeli 
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ve değere olan etki analizi yapılmalıdır. Konumsal değer farklılığı, elde edilen verilerin 

doğruluğuna göre matematiksel olarak yansıtılabilir. Her gayrimenkul kendine özgü bir 

niteliğe haiz olup, tespit edilebilecek söz konusu oranlar bütün gayrimenkuller için 

olduğu gibi kullanılamayacaktır. Bu bakımdan değerleme uzmanlığı başlı başına bir 

meslek olup, değerleme raporu da gayrimenkul değerleme uzmanının, tecrübe, bilgi 

birikimi ve ulaştığı verileri yansıtan bir belge niteliğine sahiptir. Konumsal etmenleri 

gayrimenkulün niteliğine göre üç başlık altında toplamak mümkündür (Şekil 4.1).  

 

Şekil 4.1 Şerefiyede konumsal etmenler 

4.1.1 Konut nitelikli gayrimenkullerde şerefiye değerine etkileyen konumsal 

etmenler 

Konut nitelikli gayrimenkuller, arsadan yapı niteliği kazanarak ayrılmış, müstakil veya 

bir ana yapının irtifak hakkı kurulmuş bağımsız bölümleridir. Konut niteliğine sahip 

Şerefiyede Konumsal 
Etmenler

Konut Nitelikli 
Taşınmazlar

Kat

Cephe

Manzara

Bulunduğu Bina veya 
Site

Bulunduğu Blok

Mahremiyet

Ulaşılabilirlik

Ticari Nitelikli 
Gayrimenkullerde 

(Dükkan, Arsa, 
Sanayi Tesisi Gibi)

Kat

Bulunduğu Cadde 
ve/veya Sokak

Köşe ve Ara  
Konumlu Olma

Ana Gayrimenkul 
Niteliği (Çarşı, Pasaj, 

AVM, İş Merkezi, 
Plaza Gibi)

Faaliyet Gösteren 
Sektör

Lejant

Yasal Zorunluluklar

Çevresel Yapı 
Nitelikleri

Ulaşım

Arazilerde

Verim

Topoğrafik Yapı

Toprak Yapısı

Yağış Miktarı

Erezyon Etkisi

Ürün Çeşitliliği

İklim

Ulaşım
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gayrimenkuller, ana bir yapının içerisinde yer alıyorsa, ana yapının içerisinde bulunduğu 

konum, değerine doğrudan etki etmektedir. Konutlarda şerefiye değer oluşumunu 

sağlayan nesnel etmenler, kat, cephe, manzara, bulunduğu ana yapının niteliği (apartman 

veya site gibi), bulunduğu ana yapının ismi ve mahremiyet olarak nitelenebilir.   

 Kat: Satın alma isteğinde olan bireylerin, güvenlik, mahremiyet, gürültü, manzara ve 

cephe beklentilerini etkileyen önlemli etmenlerden biride gayrimenkulün bulunduğu 

kattır. Örnek olarak, asansörün bulunmadığı binalarda, belli bir yaşı geçmiş veya engelli 

olan alıcı kitlesi tarafından genellikle, zemin ve birinci katlarda yer alan gayrimenkuller 

tercih edilmektedir. Ancak zemin katta özellikle bina giriş kapısının yanında yer alan 

meskenler, gerek giriş kapısının açılıp kapanması, gerekse binaya giren insanların neden 

olduğu gürültü nedeniyle tercih edilmemektedir. Yine arazi seviyesinde yer alan zeminler 

katlar, balkonlarının bulunmaması, kolaylıkla içerisine girilmesi nedeniyle hırsızlık 

riskinin yüksek olmasından dolayı da tercih edilmemektedir. Ana yapının belirli bir 

katından sonra cephe açıklığı ve manzaraya sahip olma niteliklerinden dolayı tercih 

sebebi oldukları dikkati çekmektedir. Yüksek katlı binalar ise belirli bir kattan sonra, 

rüzgâr etkisi ve yükseklik korkusu gibi nedenlerle tercih edilmemektedir. 

 Cephe: Şerefiye değerine etki eden etmenlerden biri olan cephe etmeni bölgesel olarak 

farklılık göstermektedir. Cephe etmeni gerek gayrimenkulün güneş alma ve güneşten 

yararlanma süresi açısından, gayrimenkulün için harcanan ısıtma maliyetlerini doğrudan 

etkilendiğinden önemli bir etmendir. Özellikle kış mevsiminin şiddetli geçtiği ülkenin iç 

bölgelerinde tercih edilme sıralarına göre, en yüksek tercih sebebi olan cephe güney 

olurken, sırasıyla güneybatı, kuzeybatı, kuzeydoğu ve kuzey yönlerine doğru tercih 

edilebilirlik düşme eğilimindedir.   

 Manzara: Her birey, kendi evinin penceresinden veya balkonundan bakarak sahip 

olacağı güzel bir manzarayı tercih etmektedir. Bu husus gayrimenkulün değerine 

doğrudan etkisi bulunan etmenlerden biridir. Manzara anlayışı; insanların kültür, sosyal 

statü ve eğitim seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Örnek cami manzarası, belirli 

bir alıcı kitlesi tarafından kabul görebilirken, belirli bir alıcı kitlesi tarafından tercih 

sebebi olmayabilir.  

 Bulunduğu Bina veya Site: Gayrimenkulün bulunduğu bina ve site önemli bir etmen 

olarak görülmektedir. Özellikle site veya binada oturan insanların sosyal statüleri, kültür 
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ve eğitim seviyeleri, alıcı kitlesi tarafından irdelenen unsurlardan biri olmaktadır. Büyük 

markalı konut projesi üreten firmalardan bir tanesi söz konusu hususu pazarlama tekniği 

olarak çok kullanmış, yapmış olduğu projelerde gerek siyasi liderlere, gerekse sanat ve 

medya camiasında şöhrete sahip kişilere bu projelerde hediye bağımsız bölümler vererek 

tercih sebebi oluşturmuştur.  Binanın hangi müteahhit firması tarafından yapıldığı da 

önemli bir tercih sebebidir. Müteahhit firmanın geçmiş projelerindeki referansları, 

alıcıların yeni yapılan projelerde, yapı veya yapılar mevcut olmasa dahi (maketten satış) 

tercih sebebi olmaktadır. 

 Site İçinde Bulunulan Blok: Gayrimenkulün bulunduğu bloğun yola yakınlığı, inşaat 

kalitesi, zemininin topoğrafik yapısı ve hatta ismi bile tercih sebebi olmaktadır. Örneğin, 

markalı konut projesi üreten bir firma tarafından üretilen Avrupa Mahallesi Konutlarında, 

blok isimleri Avrupa ülkelerinin isimleri taşınmaktadır. Bu blokların hemen hepsi aynı 

niteliklere sahip konutlardan oluşmasına rağmen, blok ismi Türkiye olan blokta yer alan 

konutlar, diğer bloklarda yer alan konutlara göre % 15 ile % 20 oranlarında daha yüksek 

fiyattan satılmış olduğu bilinmektedir.  

 Mahremiyet: Her insan kendi evinde belirli bir mahremiyet istemekte ve satın alma 

tercihini etkilemektedir. Örneğin, zemin katta yer alan gayrimenkuller, bina bahçesini, 

açık otopark alanını ve bina girişini kullanan insanlar tarafından görüleceğinden, tercih 

edilebilirliği düşük düzeydedir. Bu husus katla ilişkili olmayıp, alıcıların mahremiyet 

beklentilerine göre değişiklik göstermektedir.  

4.1.2 Ticari nitelikli gayrimenkullerde şerefiye değerini etkileyen konumsal 

etmenler 

Ticari faaliyetin konusuna göre bu tür gayrimenkuller; bazen bir ana yapı içerisinde, 

bazen sınırları belirlenmiş bir alan içerisinde konumlanabilmektedirler. Ana yapı 

içerisinde yer alanlar, dükkân, işyeri, ofis gibi isimler alırken, belirli bir bölge veya alan 

içerisinde yer alanlar imalathane, sanayi tesisi, fabrika, alışveriş merkezi (AVM), plaza 

gibi isimler almaktadır. Yasal zorunluluklar veya ticari faaliyet alanının belirli bir bölgede 

veya ana yapı içerisinde yapılması, ticari taşınmazların belirli alanlarda konumlanılmasını 

zorunlu hale getirebilmektedir. Son tüketiciye hitap eden ticari işletmelerin, müşteri 

cezbetmek için, görülebilir olması önemli bir etmendir. Bu nedenle son tüketici ile birebir 
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ilişkiye giren işletmelerde vitrin, tabela, totem gibi görülebilirliği artırıcı unsurlar, ticari 

faaliyet sahiplerinin bu niteliklere sahip gayrimenkulleri tercih etmelerini sağlamaktadır.  

Ticari nitelikli gayrimenkullerin konumları; tercih edilme, satış ve kira kabiliyetlerini ve 

dolayısıyla değerlerini doğrudan etkilemektedir. Ticari gayrimenkullerde değere 

doğrudan etki eden etmenler; bulunduğu sokak veya cadde, bulunduğu binadaki konum, 

bulunduğu binanın niteliği, bulunduğu binada faaliyet gösteren sektör, sanayi alanı 

içerisinde yer alma, teşvik bölgesinde yer alma, yasal olarak konumlanma zorunluluğu ve 

yakın çevresindeki yapı nitelikleri gibi sıralanabilir. 

 Bulunulan Cadde: Ticari nitelikli gayrimenkullerde, en önemli etmenlerden biri olan 

konuma, gayrimenkulün bulunduğu caddenin ticari potansiyeli, cadde üzerindeki insan 

yoğunluğu, cadde üzerinde yer alan ticari gayrimenkul sayısı ve doluluk oranları 

doğrudan etki etmektedir.   

 Bulunulan Sokak: Gayrimenkulün bulunduğu konum bazen cadde olmamasına 

rağmen, sokak niteliğinde dahi olsa, sokak üzerinde yer alan ticari gayrimenkullerin 

çokluğu veya belirli bir sektörün bu sokak üzerinde yer alması (sahaflar sokağı gibi), 

ticari nitelikli gayrimenkullerin değerine olumlu etki yapmaktadır. Sokağın genelinin 

konut nitelikli gayrimenkullerden oluşması, insan yoğunluğunun düşük olması, sokakta 

ticari nitelikli gayrimenkul sayısının yok denecek kadar az olması da değeri olumsuz 

yönde etkileyen faktör olmaktadır.   

 Bulunulan Sokak ve Cadde: Ticari açıdan reklam ve görülebilirlik önemli bir unsur 

olup, yapısal özelliklerinden biri olan cephe genişliği görülebilirliği artırmaktadır. İki 

cepheye sahip dükkanlardan bir cephesinin sokağa, diğer cephesinin caddeye veya iki 

cephesinin de caddeye veya sokağa cepheli olması, görülebilirliği artırması ve tabela 

avantajı sağlaması nedeniyle tercih sebebidir. 

 Bulunulan Binadaki Konum: Özellikle ticari mülklerde, kullanım amacı veya türüne 

göre konum büyük önem taşımaktadır. Belirli bir ihtiyaç beklentisi bulunan müşteri 

tarafından direk gidilerek ihtiyacın karşılandığı (veya harita bürosu, gayrimenkul 

değerleme şirketi, noter gibi) ticari işletmeler ile pazarlama ve reklamın ana unsur olduğu, 

vitrin üzerinden pazarlama yapan (giyim, gıda gibi) ticarethaneler için faaliyet 

gösterdikleri ticari mülkün, vitrin genişliği ve tabela genişliği gibi satışı ve görülebilirliği 
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artırıcı unsurlara sahip ticari gayrimenkullerin tercih edilebilirliği hem kiralama, hem de 

satılabilirliği artırıcı unsurlardır. Bu nedenle ticari taşınmazın anataşınmaz içindeki 

konumu büyük öneme sahiptir.  

 Bulunulan Anataşınmazın Niteliği: Gayrimenkulün değerine doğrudan etkisi bulunan 

etmenlerden biri de ana yapının niteliğidir. Ticari işletmeler için, alıcı kitlesine ulaşmak 

temel hedef olmaktadır. Bu husus gayrimenkulün değerinde de önemli bir etmendir. Zira 

belirli bir amaç doğrultusunda projelendirilerek yapılan, alışveriş merkezi, ticaret merkezi 

gibi yapılar hitap edeceği sektör veya sektörlere göre planlanmış, bu sektörlerin 

ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş, müşterileri cezp etmek için ek faaliyetlerin de 

bulunduğu yapılardır. Bu projelerin planlaması aşamasında müşterinin yürüyüş yönleri 

dahi hesap edilmektedir. Bu nedenle alışveriş merkezi içerisinde yer alan bir ticari 

gayrimenkulün değeri ile çevre standartlarına göre yapılmış bir apartmanın zemin katında 

yer alan ticari gayrimenkulün değeri aynı olmamaktadır.  

 Bulunulan Konumda Faaliyet Gösteren Sektörlerin Türü ve Nitelikleri: Ticari 

gayrimenkullerin değerine olumlu veya olumsuz etkisi olan diğer bir hususta 

gayrimenkulün bulunduğu konumda, faaliyet gösteren sektördür. Son yıllarda inşa edilen 

ve kent içindeki bütün oto galericilerinin taşındığı Otonomi buna güzel bir örnek teşkil 

etmektedir. Yine Ulus Anafartalar Caddesinde yer alan bir çarşı tamamen kuyumcular 

tarafından kullanılmaktadır. Sektöre özel düzenlenen ve yapılandırılan bölgelerde, sektör 

aktörleri tarafından tercih edilen gayrimenkullerin, kıtlık veya çokluğu gayrimenkul 

değerini doğrudan etkileyen önemli bir etmendir.  

 Sanayi Alanı İçinde Yer Alma (Küçük Sanayi ve Organize Saniye Bölgesi Gibi): 

Türkiye’de belirli sanayi ve ticari faaliyetler, belirli kanun ve yönetmeliklere bağlanmış 

sınırlamalara tabidir. Bu nedenle bazı üretim faaliyetleri kanunlarla sınırlanmış ve 

tanımlanmış bölgelerde yapılmak zorundadır. Yine bu bölgelerdeki talebi artırmak için 

devlet tarafından çeşitli teşvik ve olanaklar sağlanmaktadır. Bu faaliyetlerde bulunan 

sektörlerin konumsal olarak bu bölgelerde yer alması gereklidir. Bölgesel olarak değişse 

bile bu bölgelerde yer almak gayrimenkulün değerini olumlu ve yer almamak ise olumsuz 

yönde etkilemektedir.  

 Teşvik Bölgesinde Yer Alma: Devlet tarafından bölgesel kalkınmayı sağlamak ve 

belirli sektörleri geliştirmek için çeşitli teşvikler verilmektedir. Verilen bu teşvikler, 

bölgesel ve konumsal olduğu için söz konusu bölgelerde gayrimenkullerin değerine 

olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir. 
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 Yasal Konumlanma Zorunluluğu: Belirli kanun ve yönetmeliklerde, bölgesel olarak 

konumlanma zorunluluğu yer almaktadır. Bunlar; üretilen mamulün çevreye verdiği 

zarardan, bazen ise verilen hizmetin bir bütün halinde sunulmasının istenmesi nedeniyle 

olabilmektedir. Belirtilen nedenler arasında, gürültü, trafik yoğunluğunu azaltma, 

denetimin kolaylaştırılması gibi unsurlar da olabilmektedir. Bu tür yasal zorunluluklar 

sonucu konumsal faaliyet zorunluluğu nedeniyle, tercih edilen bölgedeki gayrimenkul 

sayısı, bu bölge içinde yer alan gayrimenkullerin değerlerini olumlu yönde 

etkilenmektedir. 

 Çevresel Yapı Nitelikleri (Kamu Binası, Hastane, Alışveriş Merkezi Gibi): 

Gayrimenkulün değerine doğrudan etkisi olan bir hususta, gayrimenkullerin yakın 

çevresinde yer alan yapı nitelikleridir. Bunlar, hastane, okul, kamu hizmet binası, alışveriş 

merkezi gibi hususlardır. Örneğin, hastane yakınında yer alan ve ilgili mevzuata göre 

eczane olmaya uygun olan ticari gayrimenkullerin değerleri bölgedeki sayılarına göre 

olumlu yönde etkilendiği bilinmektedir. 

4.1.3 Tarımsal nitelikli gayrimenkullerde şerefiye değerini etkileyen konumsal 

etmenler 

Üzerinde yıllık, çok yıllık bitkiler veya belirli bir ağaç türü ile üretim yapılan araziler, 

tarımsal nitelikli gayrimenkuller olarak nitelendirilebilir. Her birey gibi, tarımsal 

faaliyette bulunanlar içinde amaç en fazla geliri elde etmektir. Bu nedenle geliri oluşturan 

ürünün, birim alanda veriminin yükseltilmesi için diğer unsurlar göz ardı edildiğinde, 

arazinin nitelikleri öne çıkmaktadır. Bu niteliklerden en önemlisi konum olarak 

görülmektedir. Tarımsal nitelikli gayrimenkullerde; verim, toprak yapısı, topoğrafik yapı, 

yağış miktarı, erozyon etkisi, ürün çeşitliliği, iklim ve ulaşım, konumu doğrudan bağı 

bulunan etmenlerdir. 

 Verimlilik: Tarımsal nitelikli gayrimenkullerin değerine doğrudan etkisi olan 

etmenlerden biri de verimdir. Çünkü verim elde edilen geliri doğrudan etkilemekte ve bu 

da gayrimenkulün değerine olumlu yönde yansımaktadır. Verime etki eden birçok etmen 

olmasına rağmen konumunda verime etkisi büyüktür.  
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 Toprak yapısı; gayrimenkulün ürün verimini doğrudan etkileyen etmenlerden biri de 

toprak yapısıdır. Toprak yapısı yetiştirilen ürün çeşitliğini artırması veya azaltması nedeni 

ile önemli görülmektedir.   

 Topoğrafik Yapı: Arazinin topoğrafik yapısı, üretim aşamalarının birçoğuna olumlu 

ya da olumsuz etkisi olan bir etmendir. Zira eğimli bir arazide sulama için gerek erozyon, 

gerekse su tutma ve suyu taşıma gibi birçok etkenin dikkate alınması gereklidir.  

 Yağış Miktarı: Bölgesel yağış miktarı ve zamanları üretilen ürün verimini ve 

dolayısıyla gayrimenkulün değerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen etmenlerdendir.  

 Erozyon Etkisi: Erozyon veya toprak kayması riski, gayrimenkulün değerini etkileyen 

bir diğer etmendir. Bölgesel olarak erozyonun fazla olması, ürün elde edilen arazinin 

zaman içerisinde veriminin düşmesine doğrudan etki edecektir. Yine bölgesel heyelan 

(toprak kayma) riski, arazinin yok olması (tapu sicilinden silinme nedenlerinden biri) 

anlamına gelmektedir.  

 Ürün Çeşitliliği: Tarımsal nitelikli gayrimenkullerde geliri ve dolayısıyla 

gayrimenkulün değerini olumlu veya olumsuz yönde etkilen etmenlerden biri de üretilen 

ürün çeşitliliğidir. Diğer etmenler göz ardı edildiğinden, üretilen ürünlerin dönemsel 

olarak değiştirilebilmesi veya yıl olarak kabul edilen dönemlerde birden fazla ürün elde 

edilebilmesi gayrimenkulün geliri ve dolayısıyla değerini olumlu yönde etkilemektedir.  

 İklim: Tarımsal üretime doğrudan etkisi olan iklim etmeni, gerek yetiştirilen ürün 

çeşitliliğine, üretim dönemini ve üretim verimini doğrudan etkilemektedir. 

 Ulaşılabilirlik: Ticaret etmenlerinden biri olan ulaşım gerek üretilen ürünün pazara 

ulaştırılması, gerekse üretim aşamalarında gayrimenkul üzerinde yapılacak faaliyetlerin 

kolay bir şekilde yapılması için gerekli önemli bir etmendir.  

 

Belirtilen bütün etmenlerin gayrimenkulün değerini olumlu veya olumsuz yönde 

etkilediği açıktır. Fakat gayrimenkul piyasasındaki aktörlerin bilgi birikimleri, satış 

aşamasında pazarlama görevlilerinin yukarıda sayılan unsurların doğru ve yeterli olarak 

alıcılara aktarmamaları, alıcıların bilgi düzeyleri ve algıları, söz konusu olumlu veya 

olumsuz etmenlerin yeterince irdelenmediğini göstermektedir. 



22 

 

4.2 Şerefiyede Yapısal Etmenler 

Yapı kavramı; Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe Sözlükte, “barınmak veya 

başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri” olarak 

nitelendirilmektedir.  Başka bir tanımda ise, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli 

doğal ve yapay malzemeleri kullanarak ürettikleri tesislere genel olarak yapı adı 

verilmektedir. Şerefiyede yapısal etmenler ise, yapı niteliği taşıyan gayrimenkullerdeki 

şekil, kullanım alanı, kullanılan yapı malzemesi gibi unsurları ifade eder.  

Gayrimenkulün ihtiva ettiği yapısal etmenlerin gayrimenkulün değerine doğrudan etkisi 

bulunmaktadır. Örneğin, aynı binada, aynı iç mekân, cephe, kat değişkenlerine sahip, 3 

odalı bir konut ile 2 odalı bir konut arasında değer farkı mevcuttur.  Yapısal etmenler, her 

birey tarafından kabul gören, konut tipi, kullanım alanı gibi nesnel etmenler olabileceği 

gibi, birey ihtiyaçları ve beklentilerine göre şekillenecek, duvar boyası rengi ve duvar 

kaplaması (duvar kâğıdı, lambri gibi), mutfak dolabı şekli ve malzemesi, pencere 

doğrama malzemesi, kapı rengi ve/veya malzemesi gibi öznel etmenler de olabilmektedir.  

Şerefiye değerinin tespitinde, bireysel olarak farklılaşabilen öznel etmenlerin göz önünde 

bulundurulup, bulundurulmayacağı ve/veya değere olan etkisinin ölçülmesinde, 

gayrimenkul sahibinin aidiyet duygusunun nasıl ölçüleceği tartışmalı bir konudur. 

Bununla birlikte hemen her birey için geçerliliği kabul edilen yapısal etmenler aşağıda 

özet olarak sunulmuştur (Şekil 4.2):     

4.2.1 Konut nitelikli gayrimenkullerde şerefiye değerine etki eden yapısal etmenler 

Konutun yapısını oluşturan bütün etmenlerin konutun değerine doğrudan etkisi 

bulunmaktadır. Konutun oluşumunda; malzeme, mimari yapı, yapı aşamasında kullanılan 

teknoloji ve bunlar sonucu oluşan yapının estetiği gibi etkenler, tüketicilerdeki alım 

tercihlerini etkileyen unsurlardır. Tüketici fayda ve beklentileri de yapının oluşumunda 

önemli bir etmen olmaktadır. Şerefiye değerleme çalışmasında her birey tarafından kabul 

görecek nesnel yapısal etmenler; konutun kullanım tertibi (tipi), kullanım alanı, 

balkonunun bulunması, ana yapının kat sayısı, rutubet etkisi, dikey ve yatay irtifak, 
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müstakil olma, iç mekan özellikleri, izolasyon, gürültü, güvenlik ve otoparkının 

bulunması gibi sıralanabilir. 

 Konut Tipi: Alıcı kitlesinin ihtiyaçlarına göre tercih sebebi olmaktadır. Türkiye’de 

genel olarak konut tipleri bölgesel olarak farklılaşsa da 3+1 veya 2+1 şeklinde 

tanımlanmaktadır.  Konut tipi tercihlerini, ailedeki birey sayısı ve çocuk sayısı 

etkilemektedir. Ailede birey sayısı arttıkça, tercih edilen konut tipi farklılaşmaktadır. 

Birey sayısı önemli bir etmen olsa da ailenin gelecek beklentisi, statüsü ve çevre baskısı 

veya tercih edilen bölgede üretilen genel konut tipi de tercihleri etkilemektedir.  

 Kullanım Alanı: Gayrimenkullerin kullanım alanları ile bir yapı projesi içerisindeki 

dağılımı da alıcı kitlesi için tercih sebebi olmaktadır. Kullanım alanı, alıcı kitlesinin 

ihtiyaçlarının bir yansımasıdır. Türkiye’de gayrimenkullerin kullanım alanları bölgesel 

olarak farklılaşmaktadır. Bunda alıcı kitlesinin sosyal statüsü, ihtiyacı, kullanım sıklığı 

ve aile birey sayısı en önemli etmenlerdir. Kayseri, Konya, Adana ve Gaziantep illerinde 

ve birçok Anadolu kentinde, aile demografik yapısında, ev hanımlarının en fazla vakit 

geçirdiği alanlar olan mutfak hacimleri, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlere 

nazaran daha büyüktür.  

 Balkon: Konut nitelikli bir bağımsız bölümün, balkonunun bulması, balkon sayısı, 

balkonun kullanım alanı, balkonun konumu ve balkonun şekli, alıcı kitlesinin beklenti ve 

ihtiyacına göre alım istediğine doğrudan etki etmektedir. Sahil kesimlerinde yer alan, 

özellikle deniz manzarasına sahip gayrimenkullerde balkon alanlarının daha büyük 

olduğu görülmektedir.   

 Rutubet Etkisi: Özellikle konutun yer aldığı kata, cepheye, yapı ve arazi kotu oranına, 

bölgenin topoğrafik yapısına göre değişen bir etmendir.  Hiçbir birey, evinin duvarlarında 

rutubet etkisini görmek istemez. Bu nedenle özellikle, toprak seviyesi altında kalan ve 

güneş alma düzeyi az olan bağımsız bölümlerde, rutubet riskini artıran söz konusu 

unsurları taşıyan konutlar tercih edilmemektedir.  

 Anataşınmazın Kat Adedi: Konutun yer aldığı ana yapıdaki kat sayısı, alıcılar 

tarafından irdelenen tercih sebeplerinden biridir. Deprem riskinin bulunduğu Türkiye’de, 

alıcılar, yaşanması muhtemel deprem riskine karşın, özellikle yüksek katlı binalardan, her 

ne kadar bu riskin bertaraf edildiği üretici firmalar tarafından beyan edilse dahi, konut 

alımına çekinceli yaklaşmaktadırlar. Yüksek katlı binalarda yüksek katlarda oturanlar, 
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rüzgâr gürültüsü, yükseklik korkusu, balkonu veya balkonları etkin kullanamama gibi 

nedenlerle gayrimenkullerini satıp, daha az katlı binalara geçme isteğindedirler. 

 Dikey veya Yatay İrtifak: Dikey irtifak hakkı tesisinde; katlardan oluşan tek ana 

yapının her katında veya çeşitli katlarında bağımsız bölümler yer alırken, yatak irtifakta 

bir veya daha fazla katlı gerek blok, gerekse müstakil bahçeli olarak düzenlenmiş birden 

fazla yapı, bağımsız bölüm olarak tanımlanmıştır. Her iki irtifak çeşidi, bölgesel 

yapılaşma tarzına istinaden alıcı kitlesi tarafından tercih sebebi olabilmektedir.  

 

 

Şekil 4.2 Şerefiyede yapısal etmenler 
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 Müstakil Olma: Bir ana yapı içerisinde yer almayıp, sınırları belirli bir arsa üzerinde, 

her biri ayrı bir yapı olarak inşa edilmiş olan binalar, yatay irtifak konusu bağımsız 

bölümler olarak tanımlanabilir. Birden fazla mimari tipe sahip aynı proje içinde yer alan 

taşınmazlardan, müstakil olanlar alıcı kitlesi tarafından tercih edilmektedir. Örneğin, 50 

bağımsız bölümden oluşan yatay irtifak konusu bir sitede, bazı bağımsız bölümler ikiz 

nitelikli yapılardan oluşurken, bazı bağımsız bölümlerin müstakil nitelikli olması, söz 

konusu bağımsız bölümlerin değerine olumlu bir etki yapmaktadır.  

 İç Mekân Özellikleri: Konut içinde kullanılan yapı malzemesinin kalitesi ve niteliğinin 

değere önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Bu husus üretici firma tarafından, alıcı 

kitlesinin tercih sebeplerine ve üretici firmanın hitap etmeyi düşündüğü alıcısı kitlesine 

göre değişiklik gösteren, ana yapı veya blok bazında bağımsız bölümlerin iç 

mekânlarında kullanılan yapı malzemelerinin farklılaşması, belirtilen özelliklerdeki 

bağımsız bölümlerin değerine doğrudan etki etmektedir.   

 İzolasyon: Konut nitelikli gayrimenkullerde, Türkiye’de bölgesel olarak farklılaşsa da 

yalıtım önemli bir etmen olup, cephelerin farklılaşması nedeniyle artan ısınma 

maliyetlerini düşürmek ve iç mekânlarda belirli bir ısı kalitesini yakalamak için son 

yıllarda alıcı kitlesi tarafından irdelenen önemli bir özellik de izolasyonun yapılmış 

olmasıdır.  

 Gürültü: İkamet edilen mekânlarda ses önemli bir unsurdur. Kaliteli bir yaşam ve 

dinlenme açısından her birey sessiz bir mekâna ihtiyaç duyar. Bu nedenle konutlarda 

gürültü veya ses alma özelliği, satın alma isteğini etkileyen bir faktör olarak 

görülmektedir.   

 Güvenlik: Gerek bölgesel, gerekse ana yapı içinde güvenlik önemli bir unsur olur. 

Konutun yer aldığı bölgedeki suç oranları, bölgenin demografik yapısı ve ana yapı 

içerisinde sağlanan güvenlik hizmetleri, satın alma isteğini etkileyen etmenlerden biridir. 

Arsa sınırına yapılan bahçe duvarı ve ana yapıya ancak güvenlik görevlisinin yer aldığı 

kapıları ile kontrollü giriş sağlanması, son yıllarda alıcı kitlesinin alım isteklerini olumlu 

etkilemiştir. 

 Otopark: Bireylerin gelir seviyelerinin artması ve gelişen teknoloji ile üretilen 

otomobil fiyatlarının düşmesi nedeni ile aile bireylerinin otomobil sahipliği sayıları 

artmış ve otopark önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Alıcı kitlesi tarafından bağımsız 

bölümlere ait otopark sayısı veya otopark alanının bulunması önemli bir tercih sebebi 

olarak ortaya çıkmaktadır.   
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4.2.2 Ticari gayrimenkullerde şerefiye değerine etki eden yapısal etmenler 

Ticari nitelikli bir gayrimenkulün, konumu kadar, satılan ürüne veya hizmete tüketicinin 

ulaşmasını ve yararlanmasını kolaylaştıran ve müşteriyi cezp eden bir yapıda olması 

beklenmektedir. Ticari nitelikli gayrimenkullerin, bu gayrimenkulleri tercih eden ticari 

işletmelerin hizmet verdiği sektörün bütün ihtiyaçlarına cevap verecek yapıda olması, 

satılabilme ve kiralanabilmeyi arttırıcı unsurdur. Yapısal nitelikler, gayrimenkullün 

değerini doğrudan etkilemektedir. Şerefiye değerine etkisi olan ve her birey tarafından 

kabul edilebilir nesnel etmenler; plan tipi, kullanım alanı, cephe uzunluğu, ana yapının 

kat sayısı, dış cephe görünümü, güvenlik ve otoparkının bulunması olarak sıralanabilir.  

 Plan Tipi: Gayrimenkulün mimari projedeki tipi, alıcının ticari faaliyetine istinaden 

gereksinim duyduğu ihtiyaca hitap etmesi nedeniyle tercih sebebidir. Örneğin, market 

olarak kullanılacak bir dükkânın zemin katta yer alması ve bodrum katında veya başka 

bir katta yer alan deposunun bulunması, iç mekândaki kolon sayısı, tavan yüksekliği gibi 

nitelikleri satış kabiliyetini artırıcı unsurlardır. 

 Kullanım Alanı: Ticari faaliyetin niteliğine göre, ticari bir gayrimenkulün kullanım 

alanının büyüklüğü veya küçüklüğü tercih sebebi olabilmektedir. Bir kuyumcu için küçük 

bir alan tercih sebebi olabilirken, bir market ve oto galeri, eğitim kurumu için kullanım 

alanı büyüklüğü tercih sebebi olabilmektedir.  

 Cephe Uzunluğu (Vitrin Büyüklüğü ve/veya Tabela Genişliği): Müşteri celbi ve 

reklam kabiliyeti açısından ticari gayrimenkullerde, bu kabiliyetleri artıracak tabela ve 

reklam unsurlarının fark edilmeyi ve görülmeyi artıran, cephe genişliği veya uzunluğu 

önemli bir tercih sebebi olarak görülmektedir.   

 Anayapının Kat Sayısı: Ticari faaliyetin niteliğine göre farklılaşan tercih veya tercih 

edilmeme sebebi olan diğer bir etmendir. Özellikle sanayi yapılarında tek katlı 

gayrimenkuller tercih edilirken, şirket merkezleri, eğitim kurumları, büyük alışveriş 

merkezleri ve ofis binaları için, çok katlı yapılar tercih sebebi olmaktadır.  

 Dış Cephe Görünümü: Bir ticari işletme tarafından prestij unsuru olarak kabul 

gördüğünden, ana yapıda kullanılan dış cephe malzemesi ve yapının dış görünümü de 

önemli bir tercih sebebidir.  

 Güvenlik: Ticari bir işletme açısından gerek üretilen gerekse pazarlanan mamullerin 

ve   personelin güvenliği önemli bir unsurdur. Güvenlik unsurunun ana yapı niteliğindeki 
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gayrimenkullerde, ana yapı yönetimi tarafından sağlanması, işletme maliyetlerini 

düşürücü bir unsur olup, alıcı kitlesi tarafından güvenlik hizmetlerinin sağlandığı yapılar 

tercih edilmektedir. 

 Otopark (Kapalı, Açık ve Müşteri Otoparkı): Bireylerin gelir seviyelerinin artması ve 

gelişen teknoloji ile üretilen otomobil fiyatlarının düşmesi nedeni ile aile bireylerinin 

otomobil sahipliği sayılarının artması, otoparkı önemli bir ihtiyaç haline getirmiştir. 

Bağımsız bölümlere ait otoparktaki araç park sayısı ve müşteri otopark alanının 

bulunması, özellikle ticari gayrimenkul alıcıları tarafından tercih sebebidir. 

Belirtilen bütün etmenlerin gayrimenkulün değerini olumlu veya olumsuz yönde 

etkilediği aşikârdır. Gayrimenkul piyasasındaki aktörlerin bilgi birikimlerinin sınırlı veya 

yetersiz olması ve özellikle pazarlama aşamasında satış görevlileri ve danışmanların, 

yukarıda belirtilen unsurları doğru ve yeterli olarak alıcılara aktaramaması, alıcıların bilgi 

düzeyleri ve algıları bu etmenlerin yeterince irdelenmediğini göstermektedir. 

4.3 Şerefiyede Sosyal ve Ekonomik Etmenler 

Gayrimenkul sahibi olma isteğinde olan insanların, tercihlerini etkileyen önemli sosyal 

ve ekonomik etmenler de bulunmaktadır. Bu çerçevede ulaşım çeşitliliği, güvenlik, sosyal 

statü, eğitim olanakları, havuzu olma, spor salonunun bulunması, hamam ve sauna, 

yürüyüş yolu, çocuk parkı, güvenlik hizmeti, kat hizmeti, kiralanabilme ve/veya süresi, 

kira değeri, boşluk ve doluluk oranı gibi faktörlerin öncelikle sayılması gerekir. Bu 

etmenler değerleme çalışması sırasında gayrimenkulün niteliğine göre farklılık 

gösterdiğinden, değerleme çalışmasını yapan uzman tarafından irdelenerek analize dahil 

edilmesi ve değere olan etkilerinin tespiti gerekli görülmektedir. 

Gayrimenkul bazında farklılık gösteren bu etmenlerin (konumsal ve yapısal etmenlerin), 

değere olan etki oranlarının tespit edilmesi için kapsamlı saha çalışması ve proje 

analizinin yapılması zorunlu olmaktadır. Bu etmenlerin, matematiksel olarak 

tanımlanması, diğer etmenlerin tanımlanmasından daha zordur. Faktörlerin etki derecesi 

ve etki büyülüğüne ilişkin puanlar veya oranların tespitinde; değerlemeye konu 

gayrimenkulün kapsamlı olarak incelenmesi, yakın çevrede benzer nitelikli 
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gayrimenkullerdeki etki oranlarının tespit edilmesi ve hak sahiplerinin beklentilerinin 

çözümlemesinin yapılması gereklidir.  

4.4 Şerefiyede Değere Etki Eden Diğer Etmenler  

Her birey ve gayrimenkul için farklılık gösterebilen öznel etmenler, diğer faktörler 

arasında sayılmaktadır. Örneğin, inşa edilen modern site şeklindeki bir konut projesinde, 

bloklara verilen isimler dahi gayrimenkulün değerini olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Blok isimleri Hollanda, Fransa, Türkiye gibi Avrupa ülkeleri ve 

bloklardaki konut tipleri benzer olmasına rağmen, konut satış fiyatlarının en yüksek 

olduğu blok Türkiye bloku olabilir. Ya da bir birey için, bütün akrabaların aynı binada 

oturması, değeri 100.000 TL olan bir konutu, 125.000 TL satın almasına sebep olabilir. 

Diğer bir örnek ise, ticarethanesinin yanında yer alan dükkânın değerinin 235.000 TL 

olduğunu bilen esnaf, gerek kendi ticarethanesini büyütmek, gerekse rakiplerinin 

kendisine komşu olmasını engellemek için bu dükkânı 625.000 TL ödeme yapıp satın 

alabilmektedir. 

Değere etki eden bu etmenler, bireysel olarak farklılaşmaktadır. Birey bazında fayda 

analizi yapmanın zorluğu ve etmenin her birey için de aynı faydayı oluşturmayacağı da 

göz önüne alındığında, değerleme çalışmasında kullanılmasının doğru olmayacağı 

aşikârdır. Her birey için farklılaşan ve bireyin gayrimenkule verdiği değeri artıran veya 

azaltan söz konusu etmenlerin de değerleme çalışmasında kullanılmaması gereklidir. 

Gayrimenkul değerlemede özel değer olarak tanımlanan bu etmenler, ancak ilgili 

tarafından talep edilmesi halinde, analiz edilen parametreler olarak ele alınmaktadır. Bu 

bakımdan sayılan unsurların çoğulu etkileyecek değerleme çalışmasında 

kullanılmamasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Birçok değişkenin olduğu 

bu gibi durumlarda, bu tür bir değeri matematiksel bir formüle dayandırmak ve değeri 

oluşturan bütün verileri tespit etmek çok güç görülmektedir.   
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5. ŞEREFİYE DEĞERİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI  

Şerefiye değer hesabında, gayrimenkulün niteliği ve şerefiye değer tespiti niteliğine göre 

farklılaşma söz konusudur. Genel olarak piyasada şerefiye değer tespitleri; yapı 

kooperatiflerinde, her üye tarafından yapılan ödemelerin aynı olması ve her üyenin eşit 

hakka sahip olması için eşit fayda sağlanması amacıyla hazırlanan raporlardır.  

Son yıllarda kentsel dönüşüm projelerinde, kat maliklerinin arsa paylarının yanı sıra, kat 

mülkiyetine esas bağımsız bölümlerin değerlerinin de saptanması, yeni oluşacak yapıda 

hak sahiplerine verilen bağımsız bölümlerin arsa paylarının ve niteliklerinin hakkaniyetli 

olabilmesi için şerefiye değer tespit raporları da hazırlanmaktadır. Az sayıda da olsa, 

proje geliştiriciler, müteahhitler ve büyük inşaat firmaları tarafından, hazırlanan 

projelerde, satışa yönelik olarak bir ön veri oluşması açısından, piyasa analizine ek olarak, 

yapılması planlanan projedeki en düşük ve en yüksek bağımsız bölüm fiyatları ile proje 

içerisinde yer alan bağımsız bölümlerin fiyatları hakkında raporlar hazırlanmaktadır.  

Değerleme uzmanları tarafından hazırlanan değerleme raporlarında, emsal karşılaştırma 

ve maliyet analizi yönteminde kullanılan emsal tablolarında yapılan düzeltmelerde 

pazarlık payı haricinde, diğer unsurlar şerefiye olarak tanımlanmakta ve tablolarda yer 

almaktadır.  Bir gayrimenkul değerleme çalışması olan şerefiye değer tespitinde de piyasa 

değeri yaklaşımları (özellikle karşılaştırmalı satış analizi veya emsal değer analizi 

yöntemi) kullanılmakta ve bazen bunu desteklemek için maliyet yöntemi ile de şerefiye 

değer tabloları oluşturulmaktadır.  

5.1 Şerefiye Değeri Tespiti Aşamaları 

Şerefiye, bir değerleme çalışması olup bu çalışma her gayrimenkul için farklılık 

gösterdiğinden, gerekli mesleki tecrübe ve bilgiye sahip bir uzman tarafından, her 

gayrimenkul değerleme çalışmasında kullanılan aşamalar dikkate alınarak yapılmalıdır. 

UDS, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından genel kabul görmüş 
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ve sektör aktörleri olan gayrimenkul değerleme firmaları tarafından kullanılan değerleme 

aşamaları şu ana başlıklar altında toplanabilir (Şekil 5.1) 

 

Şekil 5.1 Seri: VIII No:35 Sayılı Tebliğ’e göre değerleme çalışmasının aşamaları  

Belirtilen aşamalar, gayrimenkul piyasasında yapılan değerleme çalışmalarının hepsinde 

takip edilmektedir. Bir değerleme çalışması olan şerefiyede de benzer aşamaları takip 

etmek gereklidir. Her ticari faaliyette olduğu gibi talep olmadan herhangi bir değerleme 

çalışması yapılması mümkün değildir. Talep aşamasında müşterinin istekleri, 

değerlemenin amacı ve değerleme ücreti kararlaştırılarak bu hususlar yazılı bir sözleşme 

DEĞERLEME ÇALIŞMASININ AŞAMALARI

TALEP

SÖZLEŞME

SAHA 
ÇALIŞMALARI

GAYRİMENKULÜN 
ZEMİNDE 

GÖRÜLMESİ VE 
DURUM TESPİTİ

RESMİ KURUM 
ARAŞTIRMALARI

TOPLANAN 
VERİLERİN 
ANALİZİ VE 

RAPORLAMA

MÜŞTERİYE 
TESLİM

PİYASA ANALİZİ 
VE EMSAL 

ARAŞTIRMALARI
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yapılarak sonuçlandırılır. SPK tarafından yayınlanan Seri: VIII No: 35 sayılı Tebliğin 17. 

maddesi sözleşme zorunluluğundan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya 

gayrimenkule dayalı hak ve faydaların şirket tarafından değerlemesinin yapılabilmesi için 

şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen her bir değerleme 

raporu için ayrı bir değerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur (Şekil 5.1). Aynı 

maddenin devamında, sözleşmede bulunması gereken asgari unsurlar belirtilmektedir:  

a) Değerlemesi yapılacak gayrimenkule, gayrimenkul projelerine veya gayrimenkule 

dayalı hak ve faydalara ilişkin bilgileri, 

b) Sözleşmenin taraflarını tanıtıcı bilgileri,  

c) Ücretin tespitine ilişkin esasları, 

d) Çalışma saatleri ve tahsis edilen personele ilişkin esasları, 

e) Sözleşmenin süresi, sözleşmeden caymanın veya sona ermesinin şartları, 

f) Şirketin hukuki ve mali sorumluluğuna ilişkin esasları içermesi zorunludur. 

Bir değerleme çalışması olan şerefiye çalışmasının, gayrimenkul değerleme uzmanlığı 

lisansına sahip bir uzman tarafından yapılması durumda sözleşme yapma zorunluluğu 

vardır.  Değerleme sözleşmesi yapılmasına müteakip, işi kabul eden uzman tarafından, 

saha çalışmalarının yapılması gereklidir. Saha çalışmaları üç aşamadan oluşmaktadır. 

Gayrimenkulün zeminde görülmesi, resmi kurum araştırmaları, gayrimenkulün 

bulunduğu bölgedeki gayrimenkul piyasasının analizi olarak tanımlanabilir. 

Değerleme çalışmasına esas gayrimenkul veya gayrimenkullerin zeminde görülmesi; 

değerleme çalışmasına esas gayrimenkul veya gayrimenkullerin, zeminde veya mevcut 

oldukları konumdaki mevcut durumu, niteliği, iç mekân özellikleri, mimari yapısı, 

kullanılan malzemeler, cephe ve manzara durumu, topoğrafik özellikleri kısacası şerefiye 

değerine etki eden bütün etmenler gözlemlenerek notlar alınır. Değerleme çalışması, 

zeminde mevcut olan bir yapı niteliği taşıyan bir gayrimenkul için olabildiği gibi, halen 

inşa çalışmaları devam eden veya henüz proje aşamasında olan bir gayrimenkul için de 

yapılabilir.  
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Değerleme çalışması mevcut bir yapı için yapılıyorsa, sahada tüm niteliklerinin uzman 

tarafından tespit edilmesi daha kolaydır. Zeminde mevcut, bu yapının tamamı gezilerek 

gözlemlenebilir veya ölçülebilir olması gereklidir. Fakat belli bir inşaat seviyesine sahip 

örneğin, kaba inşaat olarak tabir edilen yapı iskeletinin tamamlandığı, duvarlarının 

örülmediği, bağımsız bölüm sınırlarının belli olmadığı bir gayrimenkulde, ancak 

gayrimenkulün onaylı mimari projesindeki bağımsız bölüm sınırları ve bağımsız bölüm 

tertibi dikkate alınarak değerleme çalışması yapılabilir. Henüz zeminde mevcut olmayan 

bir yapı için yapılacak değerleme çalışması eğer mevcut ise, gayrimenkul projesine ait 

onaylı mimari proje veya avan proje incelenerek bu proje ve müteahhit ve/veya müteahhit 

firmanın yapım taahhütleri dikkate alınarak yapılabilir.  

Değerleme çalışmasına esas gayrimenkullerin, resmi kurum araştırmaları; zemin tespiti 

yapılan gayrimenkulün, hukuksal olarak durum analizi için tapu sicil kayıtları, ilgili 

belediye ve/veya ilgili il özel idaresindeki dosyası incelenerek tespit yapılır.  Bu inceleme 

gayrimenkul arsa ise, değerine doğrudan etkisi olan, imar lejantı, yapılaşmaya izin verilip 

verilmediği, terkinin veya ihdasının olup olmadığı, tevhit ve ifraz şartı, yapılaşma için 

özel hükümlerinin olup olmadığı gibi durumları tespiti için ilgili resmi kurumda yapılır.  

Bina ise, imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin bulunup 

bulunmadığı, mimari projesi ve gayrimenkule ait imar dosyası incelenerek, 

gayrimenkulün mevcut durumu ile incelenen resmî belgelerdeki durumu karşılaştırılarak 

uygunluk analizi yapılır. Dosyasında mevcut yapıya ilişkin, resmi bir karar (tatil zaptı, 

projeye aykırılık raporu, yıkım kararı gibi) olup olmadığı araştırılır.  Gayrimenkulün, 

ilgili tapu müdürlüğünde, sicil kayıtları incelenerek gayrimenkulün tasarruf yetkisini 

kısıtlayacak ve değerine doğrudan etki edecek herhangi bir hak, mükellefiyet, şerh, beyan 

gibi durumlarının bulunup bulunmadığı irdelenir. İncelemeye konu gayrimenkul 

bağımsız bölüm niteliği taşıyorsa, tapu müdürlüğü arşiv dosyasındaki kat irtifakına esas 

oluşturan mimari projesi de incelenir. Bu projenin, bağımsız bölümün bulunduğu binaya 

ruhsatı veren kurumda (belediye, il özel idaresi gibi) yer alan onaylı mimari projesi ile 

uygunluk gösterip göstermediği kontrol edilir.  
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Değerleme konusu gayrimenkullerin bulunduğu bölgedeki gayrimenkul piyasasının 

analizi ve emsal bulunması; gayrimenkulün saha çalışmaları ve resmi kurum araştırmaları 

yapıldıktan sonra, gayrimenkulün bulunduğu bölgede mevcut bir gayrimenkul 

piyasasının olup olmadığı, yapılan satışların gerçekliği, alıcıların talepleri, arz durumu, 

satış süreleri, kira değerleri irdelenerek, değerleme konusu gayrimenkul ile benzer 

nitelikli gayrimenkullerin satış fiyatları, sahipleri tarafından istenen fiyatlar tespit edilir. 

Değerleme konusu gayrimenkul ile benzerlik gösteren, emsal gayrimenkullerin ve/veya 

değerleme konusu gayrimenkulün, değerleme çalışması öncesindeki bir tarihte 

gerçekleşmiş satış işlemindeki fiyatları analiz edilir. Emsal satışlar veya satışta olan 

gayrimenkuller için istenen fiyatlar bulunarak bir emsal tablosu hazırlanır. Bu emsal 

tablosunda, değerleme konusu gayrimenkul ile emsal olarak kabul edilen gayrimenkuller 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar irdelenerek düzeltmeler yapılır.  

Düzenlenen çalışma tablosunda; değerleme konusu gayrimenkulle, emsal olarak kabul 

edilen gayrimenkuller arasındaki farklıların, yapılabilecek en detaylı şekilde irdelenmesi 

gereklidir. Türkiye’de gerek gayrimenkul sahipleri gerekse gayrimenkul komisyoncuları 

tarafından, gayrimenkulün satışa çıkarıldığında verilen ilanlarda ve beyanlarda, bilerek 

veya bilmeyerek alıcıları yanıltıcı birçok unsur yer almaktadır. Örneğin, zeminde ve 

onaylı mimari projesinde 85 m² kullanım alanına sahip bir mesken için verilen satış 

ilanında kullanım alanı olarak 100 m² veya daha büyük bir alan belirtmesi yapılmaktadır. 

Bu nedenle seçilen emsallerin bütün niteliklerinin iyi bilinmesi, değerleme konusu 

gayrimenkulün değerini oluşturacak emsal karşılaştırma tablosunda farklılıkların, değere 

etkisinin doğru şekilde tespit edilmesini sağlayacaktır.  

Türkiye’de gayrimenkul bilgi sistemi oluşturulamadığı için değerleme çalışmasında 

yapılan emsal karşılaştırma tablolarındaki bilgiler, uzmanın geçmiş iş tecrübelerindeki 

edindiği bilgiler, uzmanın araştırma ve gözlem yeteneği ve uzmanın yaptığı işe gösterdiği 

özen derecesinde doğru olarak görülebilir. Özellikle çalışma sırasında belirlenen 

emsallerin nitelikleri, istenen satış fiyatları ve daha önceki tarihlerdeki gerçekleşen satış 

fiyatları gibi emsal tablosunda yer alan bilgiler, mümkünse birden fazla güvenilir bilgi 

kaynağından teyit edildikten sonra emsal olarak kabul edilmelidir.  



34 

 

Toplanan verilerin analizi ve raporlama; yapılan saha çalışması, resmi kurum araştırması, 

gayrimenkul piyasa analizi ve emsal tespitinden sonra toplanan bütün verilerin yansıması 

olan değerleme raporunun düzenlenmesidir. Değerleme raporu, müşterisinin 

anlayabileceği en sade dille ve herhangi bir çelişkiyi barındırmayacak şekilde 

düzenlenmelidir. Çünkü değerleme çalışması bir uzmanlık işi olup, müşterinin bütün 

hususları bilmediğinden, uzman görüşüne başvurduğu kabul edilir.   

Değerleme raporunda bulunması gereken asgari unsurlar SPK tarafından yayınlanmış 

Seri: VII No: 53 Sayılı Tebliğ’in6 20. maddesinde ve SPK tarafından yapılan Değerleme 

Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlara İlişkin Duyuru Metninde 

belirtilmiştir.   SPK tarafından belirtilen bu asgari unsurlar, Sermaye Piyasası Mevzuatına 

tabi işlemlere esas oluşturulacak raporlar için zorunlu tutulmuş, piyasada hazırlanacak 

diğer amaçlara yönelik düzenlenecek raporlara için herhangi bir asgari unsur 

belirtilmemiş ve uzmana bırakılmıştır.  

Şerefiye değerine esas oluşturulacak raporlarda ise, gayrimenkullerin niteliğine göre 

farklılaşma olacağı aşikârdır. Değerleme çalışmasına esas gayrimenkullerin niteliği konut 

olan gayrimenkullerde, işyeri, dükkân, ofis, çarşı olan gayrimenkullerde, arsa ve arazi 

niteliğine sahip gayrimenkullerde, değer oluşumuna etki eden etmenler farklılaştığından 

değerleme raporundaki unsurlar da farklı olacaktır. Elbette düzenlenecek rapor, 

gayrimenkulün niteliği ve özelliklerine göre şekillenecektir. Unutulmamalı ki her 

gayrimenkulün kendisine özgü niteliği ve özellikleri mevcuttur. Bu nedenle değerleme 

sistemine şekil veren kurumlar dahi raporda bulunması gerekli asgari unsurları 

belirtmiştir.  

Yapılan saha çalışmaları, toplanan bütün veriler, yapılan analizler sonucu rapor haline 

gelen çalışmanın, diğer bir göz tarafından okunması, irdelenmesi kısacası kontrol 

edilmesinde yarar vardır. SPK dahi hazırlanan değerleme raporlarında ikinci bir uzmanın 

(sorumlu değerleme uzmanı) imzasını istemektedir. Kontrol aşaması olarak 

nitelendirebilecek bu aşamada raporun ikinci bir uzman tarafından görülmesi, çalışma 

                                                 
6 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 02.08.2007, Sayı: 26601. 
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sırasında atlanmış olan ve/veya hatalı olarak tespit edilen bir hususun veya değere 

doğrudan etkisi bulunan bir hususun yanlış tespit edilmesi veya unutulması gibi durumları 

ortadan kaldırabilecektir. Raporu kontrol eden uzmanın da bilgi seviyesi bu aşamada 

önemli bir etmendir. Gerekli aşamaları tamamlanarak rapor haline getirilen değerleme 

çalışması, talep sahibi olan kişi veya kuruma teslim edilir.  

5.2 Şerefiye Değer Analizleri  

Değer analizlerinin yapılabilmesi için, şerefiye değerine etki eden yukarıda açıklanan 

etmenlerin tespit edilerek, bir tablonun hazırlanması, değere etkisinin (ağırlık puanı) 

hesaplanması gereklidir (Çizelge 5.1). 

Çizelge 5.1 Şerefiye değerine etki eden etmenler ve ağırlıklı yüzdeleri 

 

 

Ağırlık puanlarının hesaplanmasında, bölge genelinde genel kabul görmüş benzer 

gayrimenkullere ait nitelikler, alıcı kitlesinin tercih sebepleri, beklentileri, istekleri, 

satışta olan veya satılmış olan benzer gayrimenkullerin fiyatları ve bu fiyatlara etkisi olan 

etmenlerin ne olduğu dikkate alınarak bir piyasa araştırması yapılmalıdır.  Yapılan piyasa 

araştırması sonucu elde edilen veriler ile şerefiye değerlemesine konu olan 

gayrimenkulün nitelikleriyle, yapılan piyasa araştırmasında ulaşılan veriler 

karşılaştırılarak gayrimenkulün değerine etki eden etmenler ve bu etmenlerin değere etki 

oranları tespit edilir. Belirtilen oranların tespitinde, piyasa analizi çalışmasının verimli bir 

EtmenlerB1A1:B14 Ağırlık %

Plan Tipi 15

Kat 10

Cephe 10

Manzara 20

Kullanım Alanı 10

Balkon (Sayısı ve Büyüklüğü) 10

Otopark 5

Nem 3

Gürültü 5

Mahremiyet 7

Emniyet 5

TOPLAM 100
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şekilde yapılması, tercihlerin, ihtiyaçların ve alıcılarının beklentilerinin iyi analiz 

edilmesi gerek alıcı ve gerekse satıcı tarafından kabul görecek etmenlerin belirlenmesi ve 

puanlanması gerekli olmaktadır. Amaç değere etki eden etmenlerin matematiksel olarak 

ifade edilmesidir (Çizelge 5.1; Çizelge 5.2).  

Çizelge 5.2 Şerefiye değerine etki eden etmenler ve yüzdeleri 

ŞEREFİYE DEĞERİNİ ETKİ EDEN ETMENLER 

TOPLAM PUAN 

% 
  

K
A

T
  

T
İP

 

K
U

L
L

A
N

IM
 

A
L

A
N

I 

M
A

N
Z

A
R

A
  

C
E

P
H

E
 

B
A

L
K

O
N

 

T
E

R
A

S
 

İK
İN

C
İ 

B
A

N
Y

O
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Ü
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GENEL 

PUANTAJ 
21 8 7 36 8 8 2 2 8 100 

PUAN 0 100 56,78 - 100 100 0 0 0 27,97 

PUAN 0 100 56,78 58,33 75 100 0 0 0 46,97 

PUAN 0 100 36,68 58,33 50 100 0 0 0 43,57 

PUAN 0 100 39,70 58,33 50 0 0 0 0 35,78 

PUAN 10 100 56,78 - 100 100 0 0 0 30,07 

PUAN 10 100 56,78 58,33 50 100 0 0 0 47,07 

PUAN 10 100 36,68 58,33 50 100 0 0 0 45,67 

PUAN 10 100 39,70 58,33 50 0 0 0 0 37,88 

PUAN 15 100 56,78 - 100 100 0 0 0 31,12 

PUAN 15 100 56,78 61,11 50 100 0 0 0 49,12 

PUAN 15 100 36,68 61,11 50 100 0 0 0 47,72 

PUAN 15 100 39,70 61,11 50 0 0 0 0 39,93 

PUAN 25 100 56,78 - 100 100 0 0 0 33,22 

PUAN 25 100 56,78 61,11 50 100 0 0 0 51,22 

PUAN 25 100 36,68 61,11 50 100 0 0 0 49,82 

PUAN 25 100 39,70 61,11 50 0 0 0 0 42,03 

Değere etkisi olan etmenlerin analizinde ve puanların belirlenmesinde, değerleme 

çalışmasını yapan uzman veya uzmanların tecrübeleri önemlidir. Alıcı veya satıcıların 

kişisel tercih ve beklentilerine etki eden öznel etmenlerin formüle edilmesi yoruma açık 

olup, çalışmanın bağımsız bir gözle genelin tercihlerini yansıtacak şekilde yapılması 

gereklidir.  Oluşan analiz tablosunda yer alacak değere etki eden etmenlerin, çalışmanın 

tarafları olan alıcı, satıcı veya hak sahipleri tarafın genel kabul görmesi gereklidir.  
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5.2.1 Değer Hesaplama Yöntemleri   

Ortalama Değer (Aritmetik Ortalama) Yönteminde; değer hesabına esas gayrimenkullerin 

değerlerine etki eden etmenlerin ağırlık yüzdeleri hesaplanır ve bu yüzdeler dikkate 

alınarak gayrimenkul bazında şerefiye yüzde hesaplaması yapılır. Gayrimenkul bazında 

hesaplanan puanların ortalaması alınarak ortalama şerefiye yüzdesi oluşturulur. Bölgede 

yapılan araştırmalar sonucu bulunan veriler dikkate alınarak birim şerefiye yüzde değeri 

tespit edilir. Hesaplanan ortalama şerefiye yüzdesinden gayrimenkulün şerefiye yüzdesi 

çıkarılarak, bağımsız bölüm başı fark yüzdeleri saptanır. Bulunan fark yüzdeleri birim 

şerefiye yüzde değeri ile çarpılarak şerefiye değerine ulaşılır: 

D=(a * Otd) + [(Oşp-Şp) * bş]        (5.1) 

Burada; Şp: gayrimenkul bazlı şerefiye puanı, Oşp: ortalama şerefiye puanı, Eybd: en 

yüksek gayrimenkul birim değeri, Edbd: en düşük gayrimenkul birim değeri, A: kullanım 

alanı, Bş: birim şerefiye değeri, Otd: ortalama gayrimenkul birim değeri ve D: 

gayrimenkulün değerini göstermektedir.      

Şerefiye değeri toplamları ve şerefiye yüzde toplamları sıfıra eşit olmalıdır. Çünkü bütün 

gayrimenkul sahiplerinin eşit haklara sahip olduğu kabul edilerek çalışma yapılmış ve 

yapılan bu çalışma ile aradaki hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır.  

Temel değer yöntemi; bu yöntemde, gayrimenkullerden en düşük şerefiye yüzdesine 

sahip olanı tespit edilerek, bu değer temel alınır, en düşük şerefiye yüzdesine sahip 

gayrimenkulün yüzde puanından, diğer gayrimenkullerin yüzde puanları çıkarılarak 

bulunan, gayrimenkul bazındaki şerefiye puanları, birim şerefiye değeri ile çarpılarak 

şerefiye değerleri tespit edilir: 

 

D=(a * Ebd)+ [(Şp-Edşp) * Bş]        (5.2) 
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Burada; Şp: gayrimenkul bazlı şerefiye puanı, Edşp : en düşük şerefiye puanı, Bş : birim 

şerefiye değeri, D: gayrimenkulün değeri, Edbd: en düşük değerli gayrimenkulün birim 

değeri ve A: kullanım alanını göstermektedir.        

Belirtilen yöntemde, en önemli husus en düşük değere sahip gayrimenkulün tespitidir. Bu 

da gayrimenkullerin tamamı için düzenlenecek şerefiye yüzdeleri tablosunda değere etki 

eden etmenlerin tespiti ve bu etmenlerin gayrimenkul bazındaki etki yüzlerinin doğru 

şekilde tespit edilmesidir. Yöntemde, sağlama yapılamayacağından, özellikle Türkiye’de 

kooperatif yönetimleri bu yöntemi kullanarak gelecekte oluşabilmesi muhtemel 

harcamalar için ek gelir elde etme gibi amaçlarla, hak sahiplerinin fazla şerefiye bedeli 

ödemesini amaçlamaktadırlar. 

 5.3 Şerefiye Bedeli Hesaplama Örnekleri  

Bu bölümde gayrimenkul değerleme şerefiye değerinin saptanmasının nasıl yapıldığına 

yönelik çalışma örneği verilmiştir. Çalışmada kullanılan gayrimenkul halihazır mevcut 

olan bir gayrimenkul olmayıp gerçeğe yakın olarak kurgulanmıştır.  

5.3.1 Y Kooperatifi A ve B bloklar şerefiye değer tespit çalışması 

Şerefiye değer hesaplamasında seçilen projede yer alan bilgiler, değere etkisi olan 

etmenlerin daha iyi açıklanabilmesi amacıyla bu çalışma için kurgulanmıştır. Örnek 

uygulamada kullanılan bilgilerin büyük bölümü gerçek olup, isimler, ada ve parsel 

numaraları, bağımsız bölüm nitelikleri, gayrimenkullerin alanları ve yüzölçümleri 

değiştirilmiştir. Kurgulamada kullanılan bölge bilgileri gerçeğe en yakın şekilde tasvir 

edilmiş, çalışmada kullanılan emsal gayrimenkul bilgileri gerçek emsal satış değerleri 

dikkate alınarak ada ve parsel gibi bilgileri değiştirilmiştir. Şerefiye çalışmasında 

kullanılan ana taşınmaz 7500 m² yüzölçümlü arsa üzerinde inşa edilmiş, 5 blok ve 230 

bağımsız bölümden oluşan Y kooperatifi olarak kurgulanmıştır (Çizelge 5.3). 
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Çizelge 5.3 Tapu kayıt bilgileri  

 TAPU KAYIT BİLGİLERİ 

İLİ  A  PAFTA NO 1 

İLÇESİ  B ADA NO 0000 

MAHALLESİ  C PARSEL 00 

MEVKİİ D YÜZÖLÇÜMÜ (m²) 7500 

MALİK  S.S. Y KONUT YAPI KOOPERTİFİ 

Gayrimenkulün henüz kat irtifakı kurulmamış olup, kat irtifakına esas arsa payları için 

kooperatif tarafından bir ön çalışma olarak yürütülmüş ve çalışmayı yapan uzman 

tarafından müşteriye teslim edilmiştir. Yapılacak şerefiye değer tespit çalışması sonucu 

arsa payının kontrolü de istenmiştir. 

i. Y Kooperatifine ait 230 adet bağımsız bölümden oluşan ana yapının nitelikleri: Onaylı 

mimari proje üzerinde yapılan inceleme sonucunda parsel üzerine, bitişik nizamda A, B, 

C, D, E blok olmak üzere, 5 bloktan oluşacak ana yapıda blok nitelikleri şu şekildedir: A 

Blok, 4 adet bodrum kat, zemin kat, 6 adet normal kat ve çatı arası katı olmak üzere 

toplam 11 kat ve çatı arası katından oluşmaktadır. Bloğun 4. bodrum katında 4 adet 

mesken ile depo, 3. bodrum katında 4 adet mesken ile depo, 2. bodrum katında 4 adet 

mesken ile depo, 1. bodrum katında 5 adet mesken, zemin katında güney cepheden bina 

girişi 5 adet mesken, 1. ila 6. normal katlar arasında her katta 5’er adet mesken (6. normal 

katta yer alan meskenler çatı aralı) olmak üzere blokta toplam 52 adet mesken nitelikli 

bağımsız bölüm bulunmaktadır.  

B blok, 3 adet bodrum kat, zemin kat, 6 adet normal kat ve çatı arası katı olmak üzere 

toplam 10 kat ve çatı arası katlıdır. Bloğun 3. bodrum katında 3 adet mesken ile sığınak, 

2. bodrum katında 3 adet mesken ile sığınak, 1. bodrum katında 5 adet mesken, zemin 

katında güney cepheden bina girişi ile 5 adet mesken, 1. ila 6. normal katlar arasında her 

katta 5’er adet mesken (6. normal kattaki meskenler çatı aralı) olmak üzere blokta toplam 

46 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. 

C blok, 2 adet bodrum kat, zemin kat, 6 adet normal kat ve çatı arası katı olmak üzere 9 

kat ve çatı arası katlıdır. Bloğun 2. bodrum katında 4 adet mesken, sığınak ve ısı merkezi, 
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1. bodrum katında 6 adet mesken, zemin katında güney cepheden blok girişi ve 6 adet 

mesken, 1. ila 6. normal katlar arasında her katta 6’şar adet mesken (6. normal kattaki 

meskenler çatı aralı) olmak üzere blokta toplam 52 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm 

bulunmaktadır.  

D blok, bodrum kat, zemin kat, 7 adet normal kat ve çatı arası katı olmak üzere 9 kat ve 

çatı arası katlıdır. Bloğun bodrum katında 5 adet mesken, 1. ila 7. normal katlar arasında 

her katta 5’er adet mesken (7. son kattaki meskenler çatı aralı) olmak üzere, blokta toplam 

45 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır.  

E blok, zemin kat, 6 adet normal kat ve çatı arası katı olmak üzere 7 kat ve çatı arası 

katlıdır. Bloğun, zemin katında güney cepheden bina girişi ile 5 adet mesken, 1. ila 6. 

normal katlarda her katta 5’er adet mesken (6. normal kattaki meskenler çatı aralı) olmak 

üzeri blokta 35 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. 

ii. Şerefiye çalışmasına konu A ve B bloklara ait genel bilgiler: Değerlenen bağımsız 

bölümlerin bulunduğu parsel, A İli, B İlçesi, C Mahallesi ve D Sokak adresinde kâindir 

(Şekil 5.2). Y Kooperatifi’nin bulunduğu ilçe, yaz nüfusunun kış nüfusuna göre %64 daha 

fazla olduğu, dönemsel olarak kullanılan konutların yoğun olduğu bir bölgedir. İlçe 

genelinde, yıl bazında nüfus yoğunluğu mayıs ayının ilk çeyreğinde başlayarak hızla 

yükselmekte, bu yükseliş ağustos ayında tavan yapmakta ve eylül ayının ikinci 

çeyreğinden itibaren hızlı bir şekilde düşüş yaşamaktadır. İlçede daimî yerleşim, a ve b 

mahallerinde, dönemsel konaklamalar ise c, d ve e mahallelerinde yoğunlaşmıştır. İlçe 

halkının ihtiyaçlarını karşıladığı ticari işletmeler, resmî kurumlar a mahallesi 

hudutlarındadır. Y kooperatifinin yer aldığı C mahallesi 7 yıl önce yapılan imar 

düzenlemesi sonucu, hızla yapılaşmaya başlamış, 0 ila 5 yaşında dönemsel olarak 

kullanılan konutların yoğun olduğu bir bölgedir. Yapılardan caddeye cepheli olanlarının 

zemin katları, bölgede ikamet eden insanların günlük ihtiyaçlarının karşılayacağı ticari 

işletmeler için dükkân nitelikli bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Birçok bloktan 

oluşan site şeklindeki modern yapılarda ise küçük ölçekli alışveriş merkezleri mevcuttur.  
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Konum Krokisi ve Vaziyet Planı 

 

Şekil 5.2 Şerefiye değer analizine ait blokların vaziyet planı 

A blokta, yer alan meskenler altı tip olup, birinci tipteki meskenler 2 adet oda, 

salon+mutfak nişi, banyo-WC, WC, antre-hol ve 2 adet balkon hacimlerinden müteşekkil 

olup yaklaşık brüt 113 m2 kullanım alanına sahiptirler. İkinci tipteki meskenler 1 adet 

oda, salon+mutfak nişi, banyo-WC, WC, antre-hol, 1 adet balkon hacimlerinden 

müteşekkil olup yaklaşık brüt 73 m2 kullanım alanına sahiptirler. Üçüncü tipteki 

meskenler 1 adet oda, salon+mutfak nişi, banyo-WC, WC, antre-hol, 1 adet balkon 

hacimlerinden müteşekkil olup, yaklaşık brüt 79 m2 kullanım alanına sahiptirler. 

Dördüncü tipteki meskenler çatı aralı mesken nitelikli olup 4 adet oda, salon+mutfak nişi, 

2 adet banyo-WC, WC, antre-hol, 2 adet balkon, 2 adet teras hacimlerinden müteşekkil 

olup yaklaşık brüt 199 m2 kullanım alanına sahiptirler. Beşinci tipteki mesken, 3 oda, 

salon+mutfak nişi, 2 adet banyo-WC, WC, 1 adet balkon, 1 adet teras hacimlerinden 

müteşekkil olup yaklaşık brüt 127 m2 kullanım alanına sahiptir. Altıncı tipteki meskenler, 

3 adet oda, salon+mutfak nişi, 2 adet banyo-WC, WC, antre-hol hacimlerinden 

müteşekkil olup yaklaşık brüt 133 m2 kullanım alanına sahiptir.  

A bloğun kuzey cephesi deniz manzaralı olup, bu cepheye bakan 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 

51 bağımsız bölüm numaralı meskenlerin tamamı arazi yapısından dolayı her katta deniz 

manzarasına sahiptir. 1, 5, 9, 17 bağımsız bölüm numaralı meskenlerin manzarası 

bulunmamaktadır. Zemin katta yer alan 18 ve 22 bağımsız bölüm numaralı meskenler 
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bina oturumu ve arazi yapısı nedeniyle havuz manzaralıdır. 23, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 42, 

43, 47, 48, 52 bağımsız bölüm numaralı meskenler orman ve havuz manzarasına 

sahiptirler (Çizelge 5.4). 

Çizelge 5.4 A blokta yer alan bağımsız bölümlerin nitelikleri 1/2 

TAŞINMAZLARIN NİTELİKLERİ  

BLOK KAT 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 

NO 

KULLANIM 

ALANI (m²)  
CEPHE MANZARA TİPİ 

A 

4. BODRUM KAT 

1 113 GÜNEY- GÜNEYBATI YOK 2+1 

A 2 113 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

A 3 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 4 79 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 

3. BODRUM 

5 113 GÜNEY-GÜNEYBATI YOK 2+1 

A 6 113 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

A 7 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 8 79 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 

2.BODRUM 

9 113 GÜNEY- GÜNEYBATI YOK 2+1 

A 10 113 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

A 11 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 12 79 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 

1.BODRUM 

13 113 GÜNEY-GÜNEYBATI YOK 2+1 

A 14 113 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

A 15 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 16 79 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 17 79 GÜNEY YOK 1+1 

A 

ZEMİN KAT 

18 113 GÜNEY-GÜNEYBATI HAVUZ 2+1 

A 19 113 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

A 20 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 21 79 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 22 79 GÜNEY HAVUZ 1+1 

 

B blokta, yer alan meskenler dört tip olup, birinci tipteki meskenler, 2 adet oda, 

salon+mutfak nişi, banyo-WC, WC, antre-hol, 1 adet balkon hacimlerinden müteşekkil 

olup, yaklaşık brüt 100 m2 kullanım alanına sahiptirler. İkinci tipteki meskenler, 1 adet 

oda, salon+mutfak nişi, banyo-WC, WC, antre-hol, 1 adet balkon hacimlerinden 

müteşekkil olup yaklaşık brüt 73 m2 kullanım alanına sahiptirler. Üçüncü tipteki 

meskenler çatı aralı mesken niteliğinde olup, 4 oda, salon+mutfak nişi, 2 adet banyo-WC, 
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antre-hol, 1 adet balkon 1 adet teras hacimlerinden müteşekkil olup yaklaşık brüt 178 m2 

kullanım alanlıdır. Dördüncü tipteki meskenler, 3 oda, salon + mutfak nişi, 2 adet banyo-

WC, WC, 1 adet balkon hacimlerinden müteşekkil olup 133 m2 kullanım alanına sahiptir.  

Çizelge 5.4 A blokta yer alan bağımsız bölümlerin nitelikleri 2/2 

TAŞINMAZLARIN NİTELİKLERİ 

BLOK KAT 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 

NO 

KULLANIM 

ALANI (m²) 
CEPHE MANZARA TİPİ 

A 

1.KAT 

23 113 GÜNEY-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

A 24 113 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

A 25 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 26 79 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 27 79 GÜNEY ORMAN VE HAVUZ 1+1 

A 

2.KAT 

28 113 GÜNEY-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

A 29 113 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

A 30 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 31 79 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 32 79 GÜNEY ORMAN VE HAVUZ 1+1 

A 

3.KAT 

33 113 KUZEYBATI- GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

A 34 113 KUZEYBATI-KUZEYDOĞU DENİZ 2+1 

A 35 73 KUZEYDOĞU-GÜNEYDOĞU DENİZ 1+1 

A 36 79 KUZEYDOĞU-GÜNEYDOĞU DENİZ 1+1 

A 37 79 GÜNEYDOĞU-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 1+1 

A 

4.KAT 

38 113 GÜNEY-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

A 39 113 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

A 40 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 41 79 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

A 42 79 GÜNEY ORMAN VE HAVUZ 1+1 

A 

5.KAT 

43 113 KUZEYBATI- GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

A 44 113 KUZEYBATI-KUZEYDOĞU DENİZ 2+1 

A 45 73 KUZEYDOĞU-GÜNEYDOĞU DENİZ 1+1 

A 46 79 KUZEYDOĞU-GÜNEYDOĞU DENİZ 1+1 

A 47 79 GÜNEYDOĞU-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 1+1 

A 

6.KAT 

48 199 GÜNEY-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 4+1 

A 49 199 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 4+1 

A 50 127 KUZEYBATI DENİZ 3+1 

A 51 133 KUZEYBATI DENİZ 3+1 

A 52 133 GÜNEY ORMAN VE HAVUZ 3+1 
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B blokta kuzey cephesi deniz manzaralı olup, bu cepheye bakan, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 

14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45 bağımsız bölüm 

numaralı meskenlerin tamamı arazi yapısından dolayı her katta deniz manzarasına 

sahiptir. 1, 4, 7 bağımsız bölüm numaralı meskenler arazi yapısı nedeniyle manzaraya 

sahip 12 ve 16 bağımsız bölüm numaralı meskenler arazi yapısı nedeniyle havuz 

manzarasına sahiptir. 17, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 46 bağımsız bölüm 

numaralı meskenler orman ve havuz manzarasına sahiptirler (Çizelge 5.5).  

Çizelge 5.5 B blokta yer alan bağımsız bölümlerin nitelikleri 1/2 

TAŞINMAZLARIN NİTELİKLERİ 

BLOK KAT 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 

NO 

KULLANIM 

ALANI (m²) 
CEPHE MANZARA TİPİ 

B 

3. BODRUM 

1 100 GÜNEY-GÜNEYBATI YOK 2+1 

B 2 100 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

B 3 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 

2.BODRUM 

4 100 GÜNEY- GÜNEYBATI YOK 2+1 

B 5 100 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

B 6 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 

1.BODRUM 

7 100 GÜNEY-GÜNEYBATI YOK 2+1 

B 8 100 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

B 9 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 10 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 11 73 GÜNEY YOK 1+1 

B 

ZEMİN KAT 

12 100 GÜNEY-GÜNEYBATI HAVUZ 2+1 

B 13 100 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

B 14 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 15 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 16 73 GÜNEY HAVUZ 1+1 

B 

1.KAT 

17 100 GÜNEY-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

B 18 100 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

B 19 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 20 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 21 73 GÜNEY ORMAN VE HAVUZ 1+1 
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Çizelge 5.5 B blokta yer alan bağımsız bölümlerin nitelikleri 2/2 

TAŞINMAZLARIN NİTELİKLERİ 

BLOK KAT 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 

NO 

KULLANI

M ALANI 

(m²) 

CEPHE MANZARA TİPİ 

B 

2.KAT 

22 100 GÜNEY-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

B 23 100 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

B 24 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 25 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 26 73 GÜNEY ORMAN VE HAVUZ 1+1 

B 

3.KAT 

27 100 KUZEYBATI- GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

B 28 100 KUZEYBATI-KUZEYDOĞU DENİZ 2+1 

B 29 100 KUZEYDOĞU-GÜNEYDOĞU DENİZ 1+1 

B 30 73 KUZEYDOĞU-GÜNEYDOĞU DENİZ 1+1 

B 31 73 GÜNEYDOĞU-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 1+1 

B 

4.KAT 

32 100 GÜNEY-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

B 33 100 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 2+1 

B 34 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 35 73 KUZEYBATI DENİZ 1+1 

B 36 73 GÜNEY ORMAN VE HAVUZ 1+1 

B 

5.KAT 

37 100 KUZEYBATI- GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 2+1 

B 38 100 KUZEYBATI-KUZEYDOĞU DENİZ 2+1 

B 39 73 KUZEYDOĞU-GÜNEYDOĞU DENİZ 1+1 

B 40 73 KUZEYDOĞU-GÜNEYDOĞU DENİZ 1+1 

B 41 73 GÜNEYDOĞU-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 1+1 

B 

6.KAT 

42 178 GÜNEY-GÜNEYBATI ORMAN VE HAVUZ 4+1 

B 43 178 KUZEYBATI - KUZEY DENİZ 4+1 

B 44 133 KUZEYBATI DENİZ 3+1 

B 45 133 KUZEYBATI DENİZ 3+1 

B 46 133 GÜNEY ORMAN VE HAVUZ 3+1 

iii. B ilçesindeki gayrimenkul piyasasının analizi: Y Kooperatifi’nin bulunduğu ilçe, yaz 

nüfusunun kış nüfusuna göre % 64 daha fazla olduğu, dönemsel olarak kullanılan 

konutların yoğun olduğu bir bölgedir. İlçe genelinde, yıl bazında nüfus yoğunluğu mayıs 

ayının ilk çeyreğinde başlayarak hızla yükselmekte, bu yükseliş ağustos ayında tavan 

yapmakta, eylül ayının ikinci çeyreğinden itibaren hızlı bir şekilde düşüş yaşamaktadır. 

İlçede daimî yerleşim, a ve b mahallerinde, dönemsel konaklamalar ise c, d ve e 

mahallelerinde yoğunlaşmıştır. İlçe halkının ihtiyaçlarını karşıladığı ticari işletmeler, 

resmî kurumlar a mahallesi hudutlarındadır. Y kooperatifinin yer aldığı C mahallesi 7 yıl 
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önce yapılan imar düzenlemesi sonucu, hızla yapılaşmaya başlamış, 0 ile 5 yaşında 

dönemsel olarak kullanılan konutların yoğun olduğu bir bölgedir. Yapılardan caddeye 

cepheli olanlarının zemin katları, bölgede ikamet eden insanların günlük ihtiyaçlarının 

karşılayacağı ticari işletmeler için dükkân nitelikli bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. 

Birçok bloktan oluşan site şeklindeki modern yapılarda ise küçük ölçekli alışveriş 

merkezleri mevcuttur.  

Site harici olarak yapılan konut yapıları 5 katlı (zemin ve 4 normal katlı) şeklinde olup 

söz konusu yapılarda, konut tipleri 1+1, 2+1, 3+1 çatı aralı konutlar şeklindedir. Site 

şeklinde yapılan, birden fazla bloktan oluşan yapılaşmalarda, konut tipleri, 1+1, 2+1, 3+1 

ve 4+1 şeklindedir. Konut tipleri katlara göre değişmektedir. Bölgede son katlarda 

yapılan konutlar genellikle çatı aralıdır. Site haricinde tek blok olarak inşa edilen 

konutların metrekare satış fiyatları, kat, cephe, manzara ve kullanım alanı gibi etmenlere 

göre 1.750 TL/m² ila 2.500 TL/m² arasında değişmektedir. Site şeklinde yapılan, birden 

fazla tip konutun bulunduğu ana yapılarda ise konut fiyatları sitenin sosyal olanakları, 

konumu, manzarası gibi etmenlere göre farklılaşmakta olup değerler 1.750 TL/m² ile 

3.500 TL/m² arasında değişmektedir. Bölgedeki kira değerleri ve satış fiyatları dikkate 

alındığında, konutların kendi fiyatlarını amorti etme süreleri 190 ay ile 240 ay arasında 

değişmektedir. Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu mahallede konut satış süreleri, 6 ay ila 

1 yıl aralığında olup ortalaması 8 aydır.   

Bölgede yapılan araştırmalar sonucu, yapılarda yer alan konutlarda, alıcıların 

tercihlerinin, orta kat, deniz manzarası, büyük bir balkon, ikinci banyo, konut tipi olarak 

1+1 ve 2+1 tipe sahip konutların tercih edildiği (Şekil 5.3). Site şeklindeki ana yapılarda 

ise havuzun bir tercih sebebi olduğu, yine çocuklu aileler için çocuklarının oynayacağı 

park, basket sahası gibi sosyal tesislerin bulunduğu sitelerin tercih edildiği tespit 

edilmiştir.  

Her değerleme çalışmasında olduğu gibi, bütün bağımsız bölümler gezilerek, bağımsız 

bölümlerin cephe, manzara, kat, kullanım alanı, iç mekân özellikleri, oda sayıları, banyo 

sayıları ve balkon sayıları mimari proje üzerinden kontrol edilmiştir. Site içi ortak sosyal 

tesisler olan havuz ve çocuk oyun alanı gezilmiştir. Ön çalışma formu hazırlanarak, 
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taşınmazın yakın çevresinde yer alan benzer nitelikleri sahip sitelerdeki malikler, site 

yönetimleri, emlak komisyoncuları ve esnaflar ile görüşmeler yapılmıştır.  

 

Şekil 5.3 C Mahallesi konut tipi dağılımları 

Değerlemeye konu bağımsız bölümlerin bulunduğu bölgede yapılan araştırma ve 

değerlemeye konusu bağımsız bölümlerin bulunduğu ana yapı incelendiğinde değer 

oluşumuna etki eden etmenlerin; kat, konut tipi (kullanım tertibi), kullanım alanı, deniz 

manzarası, orman ve havuz manzarası, cephe, balkonunun bulunması, terasının 

bulunması ve ikinci bir banyosunun bulunması olarak tespit edilmiştir. Analiz sonucunda 

değer oluşumunu sağlayan etmenlerin toplamları yüzde yüzü bulmamıştır. Değer 

oluşumunu sağlamayan etmenin tespiti için, ana taşınmazda tekrar araştırma ve gözlemler 

yapılmış gürültü etmeninin değere etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

5.3.2 İncelenen Bağımsız Bölümlerin Değerlerine Etkileyen Faktörlerin Etki Analizi 

İncelenen taşınmaz ve çevresinde yapılan kapsamlı saha çalışması, emsal taşınmaz ile 

imar ve kullanım özelliklerinin tespit ile proje analizine dayalı olarak elde edilen bütün 

sonuçlar aşağıda kısaca özetlenmiştir:  

i. Kat değişkeninin değer etki oranının hesaplanması: Şerefiye değerine esas bağımsız 

bölümler, blok bazında farklı katlarda yer almaktadır.  Blokların parsele oturumları ve 

parselin topoğrafik olarak eğimi dikkate alınarak gayrimenkullerin katlarına göre değer 

%30

%40

%20

%6
%4

Konut Tipi Dağılımları

1+1 2+1

3+1 4+1

Diğer
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farklılaşması incelenmiş gayrimenkulün yakın çevresinde yapılan emsal araştırmalarında 

satışta olan benzer nitelikli konutlar için istenen satış fiyatları ile gerçekleşmiş satışlardan 

elde edilen bilgiler dikkate alınarak söz konusu etmenin değere olan etkisi tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Emsaller üzerinde, tarih, konum, yaş, ana yapı kat sayısı, tip, kullanım alanı, manzara, 

cephe, balkon sayısı, teras sayısı, banyo sayısı, açık ve kapalı otopark olanağı, havuz ve 

çocuk oyun alanı düzeltmeleri yapılmıştır. Kat etmeninin değere etki oranının tespiti için 

bulunan emsaller dikkate alınarak kat bazında ortalama metrekare birim değerleri 

hesaplanmıştır. Birinci bodrum katta bulunan emsal gayrimenkullerin ortalama birim 

metrekare değeri 1.773,88 TL/m², zemin katta bulunan emsal gayrimenkullerin ortalama 

metrekare birim değeri 2.515,29 TL/m², birinci normal katta bulunan emsal 

gayrimenkullerin ortalama metrekare birim değeri 2.955,43 TL/m2, üçüncü normal katta 

bulunan emsal gayrimenkullerin ortalama metrekare birim değeri 3.019,05 TL/m², 

beşinci normal bulunan emsal gayrimenkullerin ortalama metrekare birim değeri 

3.073,20 TL/m² ve altıncı normal katta bulunan emsal taşınmazların ortalama metrekare 

birim değeri 2.361,02 TL/m² olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.6).  

Katlar arası değişim oranlarının hesaplanması amacıyla ulaşılan kat birim metrekare 

değerleri dikkate alınarak regresyon analizi yapılarak katlar arası değişim oranları 

saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre 4. bodrum kat ile 3. bodrum kat arasındaki değer 

değişim oranı % 8,91, 3. bodrum kat ile 2. bodrum kat arasındaki değer değişim oranı % 

8,18, 2. bodrum kat ile 1. bodrum kat arasındaki değer değişim oranı  % 7,57, 1. bodrum 

kat ile zemin kat arasındaki değer değişim oranı % 7,03, zemin kat ile 1. kat arasındaki 

değer değişim oranı % 6,57, 1. kat ile 2. kat arasındaki değer değişim oranı % 6,17, 2. kat 

ile 3. kat arasındaki değer değişim oranı % 5,81, 3. kat ile 4. kat arasındaki değer değişim 

oranı % 5,49,  4. kat ile 5. kat arasındaki değer değişim oranı % 5,20, 5. kat ile 6. kat 

arasındaki değer değişim oranı % -12,56 olarak tespit edilmiştir (Şekil 5.4, 5.5). Kat 

etmeninin değere olan etki oranı ise yapılan hesaplamaya göre % 21 olarak tespit 

edilmiştir. 
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Çizelge 5.6 Kat değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1.- 24. emsal  satışlar 1/6 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  1. Satış  2. Satış  3. Satış  4. Satış  

Tapuda Kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 2 3 4 5 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken Mesken Mesken Mesken 

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 780 550 200 250 

Binanın Yaşı 0 1 2 1 

Binadaki Kat Sayısı 7 7 6 6 

Konutun Bulundu Kat * -1 -1 -1 -1 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  2+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 88 55 60 50 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-B K-D K-B K-B 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 132.000,00 84.000,00 94.000,00 85.500,00 

Satış Tarihi 10.01.2017 12.01.2017 13.02.2017 22.02.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 242,40 242,57 246,72 248,45 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

150.247,22    

        

95.543,97    

      

105.122,57    

        

94.948,82    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

1.707,35    

          

1.737,16    

          

1.752,04    

          

1.898,98    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Kat Değişkenine Göre Ortalama Birim 

Değer 
1773,88 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.6 Kat değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1.- 24. emsal  satışlar 2/6 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  5. Satış  6. Satış  7. Satış  8. Satış  

Tapuda Kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 10 18 22 14 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 275 500 450 400 

Binanın Yaşı 0 0 1 2 

Binadaki Kat Sayısı 7 7 6 7 

Konutun Bulundu Kat * 0 0 0 0 

Konut  Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  1+1 3+1 2+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 65 100 85 50 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-B K-D K-D K-B 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR  VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 144.000,00 222.000,00 210.000,00 120.500,00 

Satış Tarihi 15.05.2017 02.02.2017 21.02.2017 01.06.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 264,97 244,60 248,26 265,52 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

149.947,85    

      

250.421,48    

      

233.388,79    

      

125.215,26    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

2.306,89    

          

2.504,21    

          

2.745,75    

          

2.504,31    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Kat Değişkenine Göre Ortalama Birim 

Değer 
2515,29 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.6 Kat değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1.- 24. emsal  satışlar 3/6 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  9. Satış  10. Satış  11. Satış  12. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 3 5 4 9 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 250 500 235 222 

Binanın Yaşı 1 1,5 2 2 

Binadaki Kat Sayısı 7 6 7 7 

Konutun Bulundu Kat * 1 1 1 1 

Konut  Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  3+1 3+1 2+1 2+1 

Kullanım Alanı (m²) 100 95 85 85 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-D K-B K-D K-D 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 262.500,00 270.500,00 233.000,00 265.000,00 

Satış Tarihi 14.05.2017 01.07.2017 12.06.2017 17.04.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 263,25 271,25 267,81 256,76 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

275.120,45    

      

275.147,12    

      

240.045,37    

      

284.765,31    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

2.751,20    

          

2.896,29    

          

2.824,06    

          

3.350,18    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Kat Değişkenine Göre Ortalama Birim 

Değer 
2955,43 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.6 Kat değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1.- 24. emsal  satışlar 4/6 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  13. Satış  14. Satış  15. Satış  16. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 11 25 18 14 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 150 175 185 255 

Binanın Yaşı 0 0 1 1 

Binadaki Kat Sayısı 8 7 6 8 

Konutun Bulundu Kat * 3 3 3 3 

Konut  Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  2+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 75 55 50 45 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-D K-D K-B K-D 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 206.000,00 151.000,00 155.500,00 122.000,00 

Satış Tarihi 22.03.2017 25.04.2017 10.08.2017 01.02.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 252,24 259,94 276,72 244,71 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

225.334,62    

      

160.274,97    

      

155.043,74    

      

137.554,74    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

3.004,46    

          

2.914,09    

          

3.100,87    

          

3.056,77    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Kat Değişkenine Göre Ortalama Birim 

Değer 
3019,05 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.6 Kat değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1.- 24. emsal  satışlar 5/6 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  17. Satış  18. Satış  19. Satış  20. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 22 21 8 4 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 250 150 185 175 

Binanın Yaşı 1 2 0 1 

Binadaki Kat Sayısı 7 6 8 7 

Konutun Bulundu Kat * 5 5 5 5 

Konut  Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  2+1 3+1 3+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 65 100 85 50 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-D K-B K-B K-B 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 188.500,00 297.500,00 278.500,00 140.500,00 

Satış Tarihi 30.10.2017 23.08.2017 26.09.2017 05.01.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 276,02 277,95 279,31 241,97 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

188.423,12    

      

295.320,28    

      

275.113,14    

      

160.206,85    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

2.898,82    

          

2.953,20    

          

3.236,63    

          

3.204,14    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Kat Değişkenine Göre Ortalama Birim 

Değer 
3073,20 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.6 Kat değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1.- 24. emsal  satışlar 6/6 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  21. Satış  22. Satış  23. Satış  24. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 1 5 8 7 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi 

Ç.A. 

Mesken Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 150 285 247 320 

Binanın Yaşı 0 0 1 0 

Binadaki Kat Sayısı 8 7 8 8 

Konutun Bulundu Kat * 6+Ç.A. 6+Ç.A 6+Ç.A 6+Ç.A 

Konut  Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  4+1 4+1 4+1 4+1 

Kullanım Alanı (m²) 125 145 155 135 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-D K-B K-D K-D 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 286.500,00 343.000,00 350.000,00 325.000,00 

Satış Tarihi 16.05.2017 21.07.2017 30.10.2017 1.10.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 263,46 274,32 276,02 275,91 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

300.034,73    

      

344.989,70    

      

349.857,25    

      

325.000,00    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

2.400,28    

          

2.379,24    

          

2.257,14    

          

2.407,41    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Kat Değişkenine Göre Ortalama Birim 

Değer 
2361,02 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. Birim 

değerde %16 kullanım alanı düzeltmesi yapılmıştır. Düzeltme sonucu ortalama değer 

2738,78-TL/m2'dir. 
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Şekil 5.4 Katlar arası değer değişim grafikleri 

 

Şekil 5.5 Katlar arası değer değişim grafikleri 

ii. Konut tipi değişkeninin değer etki oranının hesaplanması: Gayrimenkullerin 

bulunduğu bölge genellikle yazlık olarak kullanılan evlerin yer aldığı bir bölge 

olduğundan inşa edilen ve tercih edilen gayrimenkul tipleri çoğunlukla 1+1 ve 2+1 tipinde 

meskenlerdir. Emsaller üzerinde, tarih, konum, yaş, ana yapı kat sayısı, bağımsız bölüm 

katı, kullanım alanı, manzara, cephe, balkon sayısı, teras sayısı, banyo sayısı, açık ve 

kapalı otopark olanağı, havuz ile çocuk oyun alanı düzeltmeleri yapılmıştır. Yapılan 

düzeltmeler sonucu, 1+1 kullanım tertibine sahip meskenlerin ortalama metrekare birim 

değeri 1.798,39 TL/m², 2+1 kullanım tertibine sahip meskenlerin ortalama metrekare 

birim değeri 1.855,96 TL/m², 3+1 kullanım tertibine sahip meskenlerin ortalama 

metrekare birim değeri 1.760,24 TL/m² ve 4+1 kullanım tertibine sahip meskenlerin 

ortalama metrekare birim değeri 1.662,08 TL/m² olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.7).  
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Çizelge 5.7  Konut tipi değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1. – 16. emsal satışlar 1/4 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  1. Satış  2. Satış  3. Satış  4. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 5 8 13 4 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken Mesken Mesken Mesken 

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 780 550 200 250 

Binanın Yaşı 0 1 2 1 

Binadaki Kat Sayısı 7 7 6 6 

Konutun Bulundu Kat * -1 -1 -1 -1 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  1+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 45 50 55 42 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-B K-B K-B K-B 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 75.500,00 87.500,00 85.000,00 75.000,00 

Satış Tarihi 02.02.2017 12.06.2017 21.02.2017 10.08.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 244,60 267,81 248,26 276,72 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

        

85.165,86    

        

90.145,79    

        

94.466,89    

        

74.779,94    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

1.892,57    

          

1.802,92    

          

1.717,58    

          

1.780,47    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Konut Tipi Değişkenine Göre Ortalama 

Birim Değer 
1798,39 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
 



57 

 

Çizelge 5.7  Konut tipi değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1. – 16. emsal satışlar 2/4 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  5. Satış  6. Satış  7. Satış  8. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 11 25 8 7 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 275 500 450 400 

Binanın Yaşı 0 0 1 2 

Binadaki Kat Sayısı 7 7 6 7 

Konutun Bulundu Kat * 0 0 0 0 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  1+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 68 100 85 75 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-B K-D K-D K-B 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR  VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 125.000,00 160.000,00 135.000,00 140.000,00 

Satış Tarihi 15.05.2017 02.02.2017 21.02.2017 01.06.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 264,97 244,60 248,26 265,52 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

130.163,07    

      

180.483,95    

      

150.035,65    

      

145.478,31    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

1.914,16    

          

1.804,84    

          

1.765,13    

          

1.939,71    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Konut Tipi Değişkenine Göre Ortalama 

Birim Değer 
1855,96 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.7  Konut tipi değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1. – 16. emsal satışlar 3/4 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  9. Satış  10. Satış  11. Satış  12. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 15 21 5 3 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 250 500 235 222 

Binanın Yaşı 1 1,5 2 2 

Binadaki Kat Sayısı 7 6 7 7 

Konutun Bulundu Kat * 1 1 1 1 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  3+1 3+1 3+1 3+1 

Kullanım Alanı (m²) 98 95 110 125 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-D K-B K-D K-D 

Balkon Sayısı 2 2 2 2 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 169.000,00 170.000,00 185.000,00 195.500,00 

Satış Tarihi 14.05.2017 01.07.2017 12.06.2017 17.04.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 263,25 271,25 267,81 256,76 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

177.125,16    

      

172.920,55    

      

190.593,96    

      

210.081,57    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

1.807,40    

          

1.820,22    

          

1.732,67    

          

1.680,65    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Konut Tipi Değişkenine Göre Ortalama 

Birim Değer (TL/m²) 
1760,24 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.7  Konut tipi değişkeninin hesaplamasında kullanılan 1. – 16. emsal satışlar 4/4 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  13. Satış  14. Satış  15. Satış  16. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 1 1 1 1 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi 

Ç.A. 

Mesken Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 150 285 247 320 

Binanın Yaşı 0 0 1 0 

Binadaki Kat Sayısı 8 7 8 8 

Konutun Bulundu Kat * 6+Ç.A. 6+Ç.A 6+Ç.A 6+Ç.A 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  4+1 4+1 4+1 4+1 

Kullanım Alanı (m²) 125 145 155 138 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-D K-B K-D K-D 

Balkon Sayısı 2 2 2 2 

Teras Sayısı 1 1 1 1 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 205.000,00 233.500,00 255.000,00 230.000,00 

Satış Tarihi 16.05.2017 21.07.2017 30.10.2017 1.10.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 263,46 274,32 276,02 275,91 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

214.684,54    

      

234.854,51    

      

254.895,99    

      

230.000,00    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

1.717,48    

          

1.619,69    

          

1.644,49    

          

1.666,67    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Konut Tipi Değişkenine Göre Ortalama 

Birim Değer 
1662,08 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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İnceleme sonuçlarına göre 1+1 kullanım tertibine sahip meskenler ile 2+1 kullanım 

tertibine sahip meskenler arasındaki değer değişim oranının % 3,10 olduğu, 2+1 kullanım 

tertibine sahip meskenler ile 3+1 kullanım tertibine sahip meskenler arasındaki değer 

değişim oranının % -5,44 olduğu, 3+1 kullanım tertibine sahip meskenler ile 4+1 

kullanım tertibine sahip meskenler arasındaki değer değişim oranının % -5,91 olduğu, 

1+1 kullanım tertibine sahip meskenler ile 3+1 kullanım tertibine sahip meskenler 

arasındaki değer değişim oranının % -2,17 olduğu, 1+1 kullanım tertibine sahip 

meskenler ile 4+1 kullanım tertibine sahip meskenler arasındaki değer değişim oranının 

% -8,21 olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5.8). Konut tipi etmeninin değere olan etki oranı 

ise yapılan hesaplamaya göre %8,21 olarak tespit edilmiştir.   

Çizelge 5.8 Konut tipi değişkeninin etki değer oranı hesaplaması 

Emsal 
Brüt Kullanım 

Alanı (m²) 
Kullanım Tertibi Satış Değeri (TL) 

Birim 

Değer 

(TL/m²) 

1 45 1+1 85.165,86 1.892,57 

2 50 1+1 90.145,79 1.802,92 

3 55 1+1 94.466,89 1.717,58 

4 42 1+1 74.779,94 1.780,47 

Ortalama 1.798,39 

5 68 2+1 130.163,07 1.914,16 

6 100 2+1 180.483,95 1.804,84 

7 85 2+1 150.035,65 1.765,13 

8 75 2+1 145.478,31 1.939,71 

Ortalama 1.855,96 

9 98 3+1 177.125,16 1.807,40 

10 95 3+1 172.920,55 1.820,22 

11 110 3+1 190.593,96 1.732,67 

12 125 3+1 210.081,57 1.680,65 

Ortalama 1.760,24 

13 125 4+1 214.684,54 1.717,48 

14 145 4+1 234.854,51 1.619,69 

15 155 4+1 254.895,99 1.644,49 

16 138 4+1 230.000,00 1.666,67 

Ortalama 1.662,08 

      

1+1 tertipli mesken ile 2+1 tertipli mesken arasındaki değer Değişim oranı %3,10 

2+1 tertipli mesken ile 3+1 tertipli mesken arasındaki değer değişim oranı %-5,44 

3+1 tertipli mesken ile 4+1 tertipli mesken arasındaki değer değişim oranı %-5,91 

1+1 tertipli mesken ile 3+1 tertipli mesken arasındaki değer değişim oranı %-2,17 

1+1 tertipli mesken ile 4+1 tertipli mesken arasındaki değer değişim oranı  %-8,20 

 



61 

 

iii. Kullanım alanı değişkeninin değere etki oranının tespiti: Gayrimenkullerin kullanım 

alanı küçüldükçe birim metrekare değerlerinin yükseldiği, kullanım alanı büyüdükçe 

birim metrekare değerinin düştüğü tespit edilmiştir. Konut kullanım tertibi tespitinde 

kullanılan emsallerin, kullanım tertibi etki değerleri de dikkate alınarak, tarih, konum, 

yaş, ana yapı kat sayısı, bağımsız bölüm katı, manzara, cephe, balkon sayısı, teras sayısı, 

banyo sayısı, açık ve kapalı otopark olanağı, havuz, çocuk oyun alanı düzeltmeleri 

yapılmıştır.  Emsal satışlar en küçük kullanım alanından başlayarak en büyük kullanım 

alanına doğru sıralanmış ve kullanım alanı değişim etkileri saptanmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre kullanım alanı en küçük gayrimenkul ile en büyük gayrimenkul 

arasındaki değişim oranı % 19,92, kullanım alanına göre ortalama değişim oranı % -2,52 

olarak hesaplanmıştır (Çizelge 5.9).  

Şerefiye değer hesabına esas gayrimenkullerin kullanım alanları dikkate alınarak yapılan 

regresyon analizi sonucu, değer değişim oranları 73 m² ile 79 m² arasında % -1,05, 79 m² 

ile 113 m² arasında % -6,03, 113 m² ile 127 m² arasında % -2,64, 127 m² ile 133 m² 

arasında % -1,16, 133 m² ile 199 m² arasında % -12,95 olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.10). 

Kullanım alanı değişkeninin değere etki oranı % 12,95 olarak tespit edilmiştir.   

Çizelge 5.9 Kullanım alanı azalım oranları 

Emsal 
Brüt Kullanım 

Alanı (m²) 

Satış Değeri 

(TL) 
Birim Değer (TL/m²) 

Değişim 

Oranları         

% 

4 42 85.000,00 2.023,81 - 

1 45 85.000,00 1.888,89 -%7,14 

7 85 155.000,00 1.823,53 -%3,58 

10 95 173.000,00 1.821,05 -%0,14 

9 98 177.000,00 1.806,12 -%0,83 

6 100 180.000,00 1.800,00 -%0,34 

11 110 190.000,00 1.727,27 -%4,21 

12 125 210.000,00 1.680,00 -%2,81 

16 138 230.000,00 1.666,67 -%0,80 

14 145 235.000,00 1.620,69 -%2,84 

Kullanım alanı en büyük emsal taşınmaz ile en küçük emsal taşınmaz arasındaki fark -%19,92 

Kullanım alanlarına göre ortalama değişim oranı  -%2,52 
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Çizelge 5.10 Kullanım alanı azalım oranları 

Şerefiye Değeri Tespitine Esas Gayrimenkullerin Kullanım Alanına Göre 

Değişim Oranları 

Brüt Kullanım Alanı (m²) Değişim Oranları (%) 

73 - 

79 -1,05 

113 -6,03 

127 -2,64 

133 -1,16 

199 -12,95 

iv. Manzara değişkeninin değere etki oranının saptanması: Bölgede yer alan değerlemeye 

esas meskenler ile benzer nitelikli sitelerde yer alan meskenlerin bazıları hem orman hem 

de deniz manzaralıdır. Bölgede sadece deniz, sadece orman manzarasına sahip 

meskenlerde mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değerlemeye konusu site içerisinde yer alan 

meskenlerden bazıları deniz, bazıları ise orman manzaralı, bazılarının ise site içi bahçe 

alanına manzaralı olması nedeniyle, emsal satışlardan, manzarası deniz olan, manzarası 

orman olan ve site içi diğer alanlara bakan 16 adet emsal satış incelenmiştir. Emsal satışlar 

üzerinde diğer etmenler için düzeltmeler yapılarak, deniz manzaralı meskenlerin ortalama 

birim metrekare değerleri hesaplanmıştır. Deniz manzaralı meskenlerin ortalama birim 

metrekare değeri 2.634,96 TL/m², orman manzaralı meskenlerin ortalama birim 

metrekare değeri 2.097,61 TL/m² ve site içi diğer alanlara manzaralı olan meskenlerin 

ortalama birim metrekare değeri 1.717,68 TL/m² olarak bulunmuştur. Deniz manzaralı 

meskenler ile orman manzaralı meskenler arasındaki değer değişim oranı % 20,39, deniz 

manzaralı meskenler ile site içi diğer alanlara manzaralı meskenler arasındaki değer 

değişim oranı % 34,81, orman manzaralı meskenler ile site içi diğer alanlara manzaralı 

meskenler arasındaki değer değişim oranı % 18,11 olarak hesaplanmıştır. En yüksek 

değişim oranı olan % 34,81, şerefiye değer etki oranı olarak kabul edilerek işlem 

yapılmıştır (Çizelge 5.11). 
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Çizelge 5.11 Manzara değişkeninin hesaplanmasında kullanılan 1.-16. emsal satışlar 1/3 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  1. Satış  2. Satış  3. Satış  4. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 5 8 13 4 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken Mesken Mesken Mesken 

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 780 550 200 250 

Binanın Yaşı 0 1 2 1 

Binadaki Kat Sayısı 7 7 6 6 

Konutun Bulundu Kat * 5 5 5 5 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  1+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 45 50 55 42 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-B K-B K-B K-B 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 121.000,00 124.500,00 141.000,00 115.500,00 

Satış Tarihi 30.10.2017 12.06.2017 23.08.2017 10.08.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 276,02 267,81 277,95 276,72 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

120.950,65    

      

128.264,58    

      

139.966,92    

      

115.161,11    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

2.687,79    

          

2.565,29    

          

2.544,85    

          

2.741,93    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Manzara Değişkenine Göre Ortalama 

Birim Değer 
2634,97 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.11 Manzara değişkeninin hesaplanmasında kullanılan 1.-16. emsal satışlar 2/3 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  5. Satış  6. Satış  7. Satış  8. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 11 25 8 7 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 275 500 450 400 

Binanın Yaşı 0 0 1 2 

Binadaki Kat Sayısı 7 7 6 6 

Konutun Bulundu Kat * 5 5 5 5 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  1+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 45 50 55 42 

Manzarası Orman Orman Orman Orman 

Cephesi G-B G-B G-B G-B 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR  VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 92.500,00 93.500,00 99.000,00 86.500,00 

Satış Tarihi 15.05.2017 02.02.2017 21.02.2017 01.06.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 264,97 244,60 248,26 265,52 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

        

96.320,67    

      

105.470,31    

      

110.026,14    

        

89.884,81    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

2.140,46    

          

2.109,41    

          

2.000,48    

          

2.140,11    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Manzara Değişkenine Göre Ortalama 

Birim Değer 
2097,61 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.11 Manzara değişkeninin hesaplanmasında kullanılan 1.-16. emsal satışlar 3/3 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  9. Satış  10. Satış  11. Satış  12. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 15 21 5 3 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 250 500 235 222 

Binanın Yaşı 1 1,5 2 2 

Binadaki Kat Sayısı 7 6 7 7 

Konutun Bulundu Kat * 1 1 1 1 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  1+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 45 50 55 42 

Manzarası 
Site içi 

diğer 

Site içi 

diğer 

Site içi 

diğer 

Site içi 

diğer 

Cephesi G G G G 

Balkon Sayısı 2 2 2 2 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 76.500,00 81.750,00 82.500,00 73.500,00 

Satış Tarihi 14.05.2017 01.07.2017 12.06.2017 17.04.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 263,25 271,25 267,81 256,76 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

        

80.177,96    

        

83.154,44    

        

84.994,60    

        

78.982,08    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

1.781,73    

          

1.663,09    

          

1.545,36    

          

1.880,53    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Manzara Değişkenine Göre Ortalama 

Birim Değer 
1717,68 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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v. Cephe değişkeninin değere olan etki oranının saptanması: Cephe etmenini 

matematiksel olarak hesaplamak için yeterli sayıda emsal satışa ulaşılamamıştır. Bölgede 

yerleşik durumda olan, mülk sahipleri, emlak komisyoncuları, yapı müteahhitleri ile 

yapılan görüşmelere istinaden; bölgenin dönemsel ikamet bölgesi olması nedeniyle 

ikametin yoğun olarak, yaz aylarında gerçekleşmesi, denizin kuzey cephede yer alması 

ve deniz gören meskenlerin tercih edilmesi ve kışın bölgede ikamet oranın düşük olması 

nedeniyle cephe etmeninin, manzara etmeni etkisinde kaldığı saptanmıştır. Cephe 

değişkeninin, %34,81 olan manzara değişkeni değer oranının, ¼’üne isabet eden %8,70 

olduğu kestirimi yapılmıştır.  

vi. Balkonun değişkeninin değere olan etki oranının tespiti: Bölge yazlık olarak kullanılan 

bir bölge olduğundan genellikle bir masa konularak oturulabilecek nitelikte balkona sahip 

meskenlerin tercih edildiği, yine bu balkonların mümkünse deniz manzarasına sahip 

olmasının tercih sebebi olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Balkon etmeninin 

hesaplanmasında, balkonu bulunan meskenler ile balkonu olmayan meskenler arasındaki 

değer değişimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ulaşılan gerçekleşmiş satışlarda, kullanım 

tertibi, tarih, konum, yaş, ana yapı kat sayısı, bağımsız bölüm katı, manzara, cephe, teras 

sayısı, banyo sayısı, açık ve kapalı otopark olanağı, havuz, çocuk oyun alanı düzeltmeleri 

yapılmıştır. Balkonu bulunmayan meskenlerin ortalama metrekare birim değeri 2399,85 

TL/m², balkonlu meskenlerin ortalama metrekare birim değeri 2617,67 TL/m² olduğu 

tespit edilmiştir. Balkon değişkeninin, değer etki oranı (2617,67 – 2399,85) - 2617,67 =  

0,0832 = % 8,32 olarak tespit edilmiş olup, söz konusu oranlar kullanılarak işlem 

yapılması uygun bulunmuştur (Çizelge 5.12).  
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Çizelge 5.12 Balkon değişkeni hesabında kullanılan 1.-8. emsal satışlar 1/2 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  1. Satış  2. Satış  3. Satış  4. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 4 8 1 21 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken Mesken Mesken Mesken 

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 500 250 125 500 

Binanın Yaşı 1 1 1 1 

Binadaki Kat Sayısı 7 7 7 7 

Konutun Bulundu Kat * 3 3 3 3 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  1+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 45 43 38 42 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-B K-B K-B K-B 

Balkon Sayısı 0 0 0 0 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 

      

110.450,00    

      

101.200,00    

        

93.500,00    

        

95.250,00    

Satış Tarihi 22.10.2017 02.06.2017 15.08.2017 08.08.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 276,92 265,90 277,19 276,53 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

110.045,88    

      

105.008,96    

        

93.067,26    

        

95.035,22    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

2.445,46    

          

2.442,07    

          

2.449,14    

          

2.262,74    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Kat Değişkenine Göre Ortalama Birim 

Değer 
2399,85 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.12 Balkon değişkeni hesabında kullanılan 1.-8. emsal satışlar 2/2 

Veriler ve Düzeltme Etmenleri  5. Satış  6. Satış  7. Satış  8. Satış  

Tapuda kayıt Var Var Var Var 

Ada No -- -- -- -- 

Parsel No 11 25 8 7 

Mahalle C C C C 

Tapudaki Cinsi Mesken  Mesken  Mesken  Mesken  

Konu Taşınmaza Uzaklığı (m) 275 500 450 400 

Binanın Yaşı 1 1 1 1 

Binadaki Kat Sayısı 7 7 7 7 

Konutun Bulundu Kat * 3 3 3 3 

Konut Tipi ( 3+1, 2+1, 1+1)  1+1 1+1 1+1 1+1 

Kullanım Alanı (m²) 50 55 60 53 

Manzarası Deniz Deniz Deniz Deniz 

Cephesi K-B K-B K-B K-B 

Balkon Sayısı 1 1 1 1 

Teras Sayısı 0 0 0 0 

Banyo Sayısı 1 1 1 1 

Açık Otopark VAR VAR  VAR VAR 

Kapalı Otopark YOK YOK YOK YOK 

Havuz VAR VAR VAR VAR 

Çocuk Oyun Alanı VAR VAR VAR VAR 

Gerçek Satış Fiyatı (TL) 

      

129.750,00    

      

129.000,00    

      

139.450,00    

      

125.700,00    

Satış Tarihi 11.05.2017 12.02.2017 18.02.2017 17.04.2017 

Konut Fiyat Endeksi (Değerleme Tarihi - 

01.10.2017) 275,91 275,91 275,91 275,91 

Konut Fiyat Endeksi (Satış Tarihindeki) 264,40 246,52 247,68 256,76 

Değerleme Tarihindeki Konut Bedeli 

(01.10.2017) 

      

135.399,81    

      

144.376,81    

      

155.343,30    

      

135.075,47    

Değerleme Tarihindeki Birim Konut 

Bedeli (01.10.2017) 

          

2.708,00    

          

2.625,03    

          

2.589,05    

          

2.548,59    

Bölgedeki Ortalama Satış Süresi (ay) 8 8 8 8 

Kat Değişkenine Göre Ortalama Birim 

Değer 
2617,67 

* -1: bodrum kat, 0: zemin kat, 1,2,3,……6: normal katları ifade etmektedir. 
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Çizelge 5.13 Balkon değişkeninin etki puanının hesaplanması 

Emsal 
Brüt Kullanım Alanı 

(m²) 

Balkon Sayısı 

(Adet) 

Satış Değeri 

(TL) 

Birim Değer 

(TL/m²) 

1 45 0 110.045,88 2.445,46 

2 43 0 105.008,96 2.442,07 

3 38 0 93.067,26 2.449,14 

4 42 0 95.035,22 2.262,74 

Ortalama 2.399,85 

5 50 1 135.399,81   2.708,00 

6 55 1 144.376,81   2.625,03 

7 60 1 155.343,30   2.589,05 

8 53 1 135.075,47   2.548,59 

Ortalama 2.617,67 

Balkonlu Meskenler ile Balkonsuz Meskenler arasındaki değer değişim oranı 8,32% 

 

vii. Teras değişkeninin değer oluşumuna etki oranının saptanması: Bölgedeki meskenler 

genellikle 1+1 ve 2+1 tertibinde inşa edilmiş olsa da müteahhitler tarafından, bölge imar 

yönetmeliğinde izin verilmesinden dolayı 5. ve 6. katlarda (en üst kat) yer alan 

meskenlerin çatı arası katları yapılarak 3+1 ve 4+1 tertibinde çatı aralı (dubleks) mesken 

olarak düzenlendikleri ve teras hacimleri inşa edildiği görülmüştür. Proje analizi ve saha 

çalışmasının sonuçlarına göre meskenlerde teras hacimlerinin genellikle çamaşır kurutma 

amaçlı kullanıldığı, bu alanların direk güneş alması nedeniyle ancak gece vakitlerinde 

tercih edildiği, gün içinde kullanılmadıkları veya üst kısımlarının kapatılarak kullanıldığı, 

bu tip meskenlerde oda sayısının fazla olması nedeniyle birey sayısı fazla olan aileler 

tarafından tercih edildiği tespit edilmiştir. Emsal satışlar üzerinde, kullanım tertibi, tarih, 

konum, yaş, ana yapı kat sayısı, bağımsız bölüm katı, manzara, cephe, sayısı, banyo 

sayısı, açık ve kapalı otopark olanağı, havuz ile çocuk oyun alanı düzeltmeleri yapılmıştır. 

Gerçekleşmiş satışlara konu olan, terası olmayan meskenlerin ortalama metrekare birim 

değerleri 1.757,05 TL/m², terası bulunan meskenlerin ortalama metrekare birim değerleri 

1.792,41 TL/m² olarak tespit edilmiştir. Terası bulunan meskenler ile terası bulunmayan 

meskenlerin ortalama metrekare birim değerleri arasındaki fark; (1792,41-1757,05) / 

1.792,41 = 0,0197 = %1,97 olarak saptanmıştır (Çizelge 5.14). 
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Çizelge 5.14 Teras değişkeninin etki puanının hesaplanması 

Emsal Brüt Kullanım Alanı (m²) Teras Sayısı Satış Değeri (TL) 
Birim Değer 

(TL/m²) 

1 125 0 220.000,00   1.760,00 

2 135 0 230.000,00   1.703,70 

3 130 0 230.000,00   1.769,23 

4 127 0 228.000,00   1.795,28 

Ortalama 1.757,05 

5 199 1 355.000,00   1.783,92 

6 175 1 315.000,00   1.800,00 

7 182 1 325.000,00   1.785,71 

8 165 1 297.000,00   1.800,00 

Ortalama 1.792,41 

Teraslı Meskenler ile Terası bulunmayan Meskenler arasındaki değer değişim 

oranı 
%1,97 

 

viii. İkinci banyonun bulunması değişkeninin değere olan etki oranın saptanması: Bölge 

yazlık bölgesi olması nedeni ile denize giren aile bireylerinin evlerine döndükten sonra, 

yıkanma ihtiyaçlarını bir an önce gidermeleri için site şeklinde yapılmış alanlarda bina 

girişlerinde duş alanlarının bulunduğu, 1+1 ve 2+1 tertibe sahip meskenlerde genellikle 

1 adet banyonun yer aldığı, çatı aralı nitelikli olan 3+1 ve 4+1 nitelikli meskenlerde ikinci 

bir banyo hacminin bulunduğu tespit edilmiştir. Çatı aralı meskenleri tercih edenlerin aile 

birey sayılarının fazla olması nedeniyle yıkanma ihtiyaçlarını daha hızlı gidermek 

istediğine paralel olarak ikinci bir banyosu olan meskenleri tercih ettikleri anlaşılmıştır. 

Çatı aralı meskenlerin genel olarak birim metrekare değerleri, yapılan araştırmalarda 

düşük olarak gözükse de söz konusu unsurun kullanım alanı büyüklüğünden 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. İkinci bir banyonun meskenlerde yer almasının özellikle 

aile birey sayısı fazla olan aileler tarafından tercih sebebi olduğu belirlenmiştir.  

Emsal satışlar üzerinde, kullanım tertibi, tarih, konum, yaş, ana yapı kat sayısı, bağımsız 

bölüm katı, manzara, cephe, sayısı, teras, açık ve kapalı otopark olanağı, havuz ile çocuk 

oyun alanı düzeltmeleri yapılmıştır. Gerçekleşmiş satışlara konu olan, 1 adet banyosu 

bulunan meskenlerin ortalama metrekare birim değerleri 1.799,01 TL/m² ve 2 adet 
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banyosu bulunan meskenlerin ortalama metrekare birim değerleri 1.835,83 TL/m² olarak 

saptanmıştır. 1 adet banyosu bulunan meskenler ile 2 adet banyosu bulunan meskenlerin 

ortalama metrekare birim değerleri arasındaki fark; (1835,83-1799,01) / 1835,83 = 0,0201 

= %2,01 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.15). 

Çizelge 5.15 Banyo sayısı değişkeninin değer etki oranı hesabı 

Emsal 
Brüt Kullanım Alanı 

(m²) 

Banyo Sayısı 

(adet) 

Satış Değeri 

(TL) 

Birim Değer 

(TL/m²) 

1 110 1 195.000,00   1.772,73 

2 120 1 215.000,00   1.791,67 

3 108 1 195.000,00   1.805,56 

4 115 1 210.000,00   1.826,09 

Ortalama 1.799,01 

5 168 2 310.000,00   1.845,24 

6 175 2 320.000,00   1.828,57 

7 177 2 325.000,00   1.836,16 

8 162 2 297.000,00   1.833,33 

Ortalama 1.835,83 

Banyolu Meskenler ile Banyosuz Meskenler arasındaki değer değişim oranı 2,01% 

ix. Gürültü değişkenin değere olan etki oranın tespiti: Değerleme esas gayrimenkullerin 

bulunduğu bölgede, yapılaşmalar genellikle site şeklinde olup site içerisinde sosyal 

ihtiyaçlara istinaden, açık havuz, çocuk oyun alanı, basket ve tenis sahaları ile oturma 

alanları düzenlendiği görülmüştür. Belirtilen alanlar genellikle site içinde ikamet eden, 

ailelerin çocukları tarafından kullanıldığı, çocuk tabiatı gereği bu alanlarda gürültünün 

yüksek olduğu, yine akşam vakitlerinde site sakinleri tarafından oturma alanlarının 

kullanılması nedeniyle bu alanlara bakan meskenlerde gürültü unsurunun alt katlardan 

başlayarak üst katlara doğru diğer cephelere bakan meskenlere göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Bu nedenle mesken alımlarında bilinçli alıcılar tarafından söz konusu 

alanlara bakan meskenlerin daha az tercih edileceği aşikardır. Yapılan hesaplama sonucu 

değer etkisi oluşturan etmenlerin toplamı %97,97 olarak bulunmuştur. Gürültü etmeninin 

sayısallaştırılması için yeterli veri olmaması, civarda yapılan araştırmalarda bulunan 

emsal satışlarda bu etmenin satış değerlerinden ayrıştırılmasının zor olması nedeniyle 

yapılan gözlemler dikkate alınarak değer oluşumunu sağlayan son değerin yani %100 – 

%97,97 = %2,03’ün gürültü etmeninin etki oranı olduğu tespit edilmiştir.   
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5.3.3 Bağımsız Bölümlerin Değerlerini Etkileyen Etmenlerin Etki Büyüklüğü  

Gayrimenkullerin bulunduğu bölgede ve gayrimenkuller üzerinde yapılan incelemede 

gayrimenkullerin değerine etki edecek etmenlerin etki oranları tespit edilerek ağırlık puan 

tablosu düzenlenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre kat etmeninin ağırlık yüzdesi %21, 

konut tipi etmeninin ağırlık yüzdesi %8,21, konut alanı etmeninin ağırlık yüzdesi %12,95, 

manzara etmeninin ağırlık yüzdesi %34,81, cephe etmeninin ağırlık yüzdesi %8,70, 

balkon etmeninin ağırlık yüzdesi %8,32, teras etmeninin ağırlık yüzdesi %1,97, ikinci 

banyo etmenini ağırlık yüzdesi %2,01, gürültü etmeninin ağırlık yüzdesi %2,03 olarak 

hesaplanmıştır. Bulunan ağırlık yüzdeleri ve hesaplamalarda tespit edilen değişim 

oranları dikkate alınarak her etmen bağımsız bölüm bazında değerlendirilerek şerefiye 

puanları olarak saptanmıştır (Çizelge 5.16).  

Çizelge 5.16 Etmenlerin ağırlık puanları 

Etmenler 

Ağırlık 

Puanları  

% 

Kat  21 

Konut Tipi 8,21 

Konut Alanı 12,95 

Manzara 34,81 

Cephe 8,7 

Balkonunun Bulunması 8,32 

Terasının Bulunması 1,97 

İkinci Banyo 2,01 

Gürültü 2,03 

Toplam 100 

İncelenen proje alanında ortalama yönteminde, bağımsız bölüm bazında bulunan şerefiye 

puanlarının ortalaması alınarak ortalama şerefiye puanı 72,60 olarak elde edilmiştir 

(Çizelge 5.17, Çizelge 5.18). Taşınmazların ortalama şerefiye; “bağımsız bölüm 

bazındaki şerefiye puanları toplama / bağımsız bölüm sayısı” formülü kullanılarak tespit 

edilmiş olup, bağımsız bölümlerin ortalama şerefiye puanlarına göre tespit edilen şerefiye 

bedellerinin yerel piyasa koşullarında geçerli olduğu ortaya konulmuştur.   
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Çizelge 5.17 A blok şerefiye puanları 1/2 

TAŞINMAZLARIN 

NİTELİKLERİ  
ŞEREFİYE DEĞERİNİ ETKİ EDEN ETMENLER 
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(Ortalama) 
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GENEL 

PUANTAJ 
21 8,2 12,95 34,81 8,7 8,3 1,97 2,01 2,03 100 

               72,60    

Puan Farkları 

A 

4. B.  

1 PUAN 55,48 100        56,78                  -          100,00    100 0 0 0     44,22    -              28,38    

A 2 PUAN 55,48 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 0     72,51    -                0,09    

A 3 PUAN 55,48 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 0     71,83    -                0,77    

A 4 PUAN 55,48 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 0     63,90    -                8,70    

A 

3. B. 

5  PUAN  60,43 100        56,78                  -          100,00    100 0 0 0     45,26    -              27,34    

A 6  PUAN  60,43 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 0     73,55                      0,95    

A 7  PUAN  60,43 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 0     72,87                      0,27    

A 8  PUAN  60,43 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 0     64,94    -                7,66    

A 

2.B.  

9 PUAN 65,38 100        56,78                  -          100,00    100 0 0 0     46,30    -              26,30    

A 10 PUAN 65,38 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 0     74,59                      1,99    

A 11 PUAN 65,38 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 0     73,91                      1,31    

A 12 PUAN 65,38 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 0     65,98    -                6,62    

A 

1.B 

13  PUAN  70,32 100        56,78                  -          100,00    100 0 0 0     47,34    -              25,26    

A 14  PUAN  70,32 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 0     75,63                      3,03    

A 15  PUAN  70,32 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 0     74,94                      2,34    

A 16  PUAN  70,32 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 0     67,01    -                5,59    

A 17  PUAN  70,32 96,9        39,70           65,19           75,00    100 0 0 0     65,39    -                7,21    

A 

ZEMİN 

18 PUAN 75,27 100        56,78           65,19        100,00    100 0 0 0     71,07    -                1,53    

A 19 PUAN 75,27 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 0     76,67                      4,07    

A 20 PUAN 75,27 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 0     75,98                      3,38    

A 21 PUAN 75,27 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 0     68,05    -                4,55    

A 22 PUAN 75,27 96,9        39,70           65,19           75,00    0 0 0 0     58,11    -              14,49    

A 

1. 

23  PUAN  80,22 100        56,78           79,61        100,00    100 0 0 27     77,68                      5,08    

A 24  PUAN  80,22 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 27     78,26                      5,66    

A 25  PUAN  80,22 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 27     77,57                      4,97    

A 26  PUAN  80,22 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 27     69,64    -                2,96    

A 27  PUAN  80,22 96,9        39,70           79,61           75,00    0 0 0 27     64,72    -                7,88    
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Çizelge 5.17 A blok şerefiye puanları 2/2 

TAŞINMAZLARIN 

NİTELİKLERİ  

ŞEREFİYE DEĞERİNİ ETKİ EDEN ETMENLER 

  

Şerefiye Puanı 

(Ortalama) 
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GENEL 

PUANTAJ 
21 8,2 12,95 34,81 8,7 8,3 1,97 2,01 2,03 100 

               72,60    

Puan Farkları 

A 

2. 

28 PUAN 85,16 100        56,78           79,61        100,00    100 0 0 41     79,01    
                  6,41    

A 29 PUAN 85,16 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 41     79,58    
                  6,98    

A 30 PUAN 85,16 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 41     78,90    
                  6,30    

A 31 PUAN 85,16 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 41     70,97    
-                1,63    

A 32 PUAN 85,16 96,9        39,70           79,61           75,00    0 0 0 41     66,04    
-                6,56    

A 

3. 

33  PUAN  90,11 100        56,78           79,61        100,00    100 0 0 60     80,43    
                  7,83    

A 34  PUAN  90,11 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 60     81,01    
                  8,41    

A 35  PUAN  90,11 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 60     80,32    
                  7,72    

A 36  PUAN  90,11 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 60     72,39    
-                0,21    

A 37  PUAN  90,11 96,9        39,70           79,61           75,00    0 0 0 60     67,47    
-                5,13    

A 

4. 

38 PUAN 95,05 100        56,78           79,61        100,00    100 0 0 81,25     81,90    
                  9,30    

A 39 PUAN 95,05 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 81,25     82,48    
                  9,88    

A 40 PUAN 95,05 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 81,25     81,79    
                  9,19    

A 41 PUAN 95,05 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 81,25     73,86    
                  1,26    

A 42 PUAN 95,05 96,9        39,70           79,61           75,00    0 0 0 81,25     68,94    
-                3,66    

A 

5. 

43  PUAN  100 100        56,78           79,61        100,00    100 0 0 87,5     83,07    
               10,47    

A 44  PUAN  100 100        56,78        100,00           25,00    100 0 0 87,5     83,64    
               11,04    

A 45  PUAN  100 96,9        36,68        100,00           50,00    100 0 0 87,5     82,96    
               10,36    

A 46  PUAN  100 96,9        39,70        100,00           50,00    0 0 0 87,5     75,03    
                  2,43    

A 47  PUAN  100 96,9        39,70           79,61           75,00    0 0 0 87,5     70,11    
-                2,49    

A 

6. 

48 PUAN 87,44 89,55     100,00           79,61        100,00    100 100 100 100     89,41    
               16,81    

A 49 PUAN 87,44 89,55     100,00        100,00           25,00    100 100 100 100     89,98    
               17,38    

A 50 PUAN 87,44 94,84        63,82        100,00           50,00    100 50 100 100     86,92    
               14,32    

A 51 PUAN 87,44 94,84        66,83        100,00           50,00    0 0 100 100     78,00    
                  5,40    

A 52 PUAN 87,44 94,84        66,83           79,61           75,00    0 0 100 100     73,08    
                  0,48    
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Çizelge 5.18 B blok şerefiye puanları 1/2 

TAŞINMAZLARIN 

NİTELİKLERİ  
ŞEREFİYE DEĞERİNİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

  

Şerefiye 
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(Ortalama) 
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GENEL 

PUANTAJ 
21 8,21 12,95 34,81 8,7 8,3 2 2,01 2,03 100          79,46    

B 

3. B 

1 PUAN 60,43 100 95,26 0 100 100 0 0 0 50,26 -        29,20    

B 2 PUAN 60,43 100 95,26 100 25 100 0 0 0 78,54 -          0,92    

B 3 PUAN 60,43 96,9 100,00 100 50 100 0 0 0 81,08            1,62    

B 

2.B 

4 PUAN 65,38 100 95,26 0 100 100 0 0 0 51,30 -        28,16    

B 5 PUAN 65,38 100 95,26 100 25 100 0 0 0 79,58            0,12    

B 6 PUAN 65,38 96,9 100,00 100 50 100 0 0 0 82,12            2,66    

B 

1.B 

7 PUAN 70,32 100 95,26 0 100 100 0 0 0 52,33 -        27,13    

B 8 PUAN 70,32 100 95,26 100 25 100 0 0 0 80,62            1,16    

B 9 PUAN 70,32 96,9 100,00 100 50 100 0 0 0 83,15            3,69    

B 10 PUAN 70,32 96,9 100,00 100 50 0 0 0 0 74,83 -          4,63    

B 11 PUAN 70,32 96,9 100,00 0 75 0 0 0 0 42,20 -        37,26    

B 

ZEMİN 

12 PUAN 75,27 100 95,26 65,19 100 100 0 0 0 76,07 -          3,39    

B 13 PUAN 75,27 100 95,26 100 25 100 0 0 0 81,66            2,20    

B 14 PUAN 75,27 96,9 100,00 100 50 100 0 0 0 84,19            4,73    

B 15 PUAN 75,27 96,9 100,00 100 50 0 0 0 0 75,87 -          3,59    

B 16 PUAN 75,27 96,9 100,00 65,19 75 0 0 0 0 65,93 -        13,53    

B 

1. 

17 PUAN 80,22 100 95,26 79,61 100 100 0 0 27 82,67            3,21    

B 18 PUAN 80,22 100 95,26 100 25 100 0 0 27 83,25            3,79    

B 19 PUAN 80,22 96,9 100,00 100 50 100 0 0 27 85,78            6,32    

B 20 PUAN 80,22 96,9 100,00 100 50 0 0 0 27 77,46 -          2,00    

B 21 PUAN 80,22 96,9 100,00 79,61 75 0 0 0 27 72,54 -          6,92    

B 

2. 

22 PUAN 85,16 100 95,26 79,61 100 100 0 0 41 83,99            4,53    

B 23 PUAN 85,16 100 95,26 100 25 100 0 0 41 84,57            5,11    

B 24 PUAN 85,16 96,9 100,00 100 50 100 0 0 41 87,10            7,64    

B 25 PUAN 85,16 96,9 100,00 100 50 0 0 0 41 78,78 -          0,68    

B 26 PUAN 85,16 96,9 100,00 79,61 75 0 0 0 41 73,86 -          5,60    

B 

3. 

27 PUAN 90,11 100 95,26 79,61 100 100 0 0 60 85,42            5,96    

B 28 PUAN 90,11 100 95,26 100 25 100 0 0 60 85,99            6,53    

B 29 PUAN 90,11 96,9 100,00 100 50 100 0 0 60 88,53            9,07    

B 30 PUAN 90,11 96,9 100,00 100 50 0 0 0 60 80,21            0,75    

B 31 PUAN 90,11 96,9 100,00 79,61 75 0 0 0 60 75,28 
-          4,18    
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Çizelge 5.18 B blok şerefiye puanları 2/2 

 

TAŞINMAZLARIN 

NİTELİKLERİ  
ŞEREFİYE DEĞERİNİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
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(Ortalama) 
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GENEL 

PUANTAJ 
21 8,21 12,95 34,81 8,7 8,3 2 2,01 2,03 100          79,46    

B 

4. 

32 PUAN 95,05 100 95,26 79,61 100 100 0 0 81,25 86,89            7,43    

B 
33 PUAN 95,05 100 95,26 100 25 100 0 0 81,25 87,46            8,00    

B 
34 PUAN 95,05 96,9 100,00 100 50 100 0 0 81,25 90,00          10,54    

B 
35 PUAN 95,05 96,9 100,00 100 50 0 0 0 81,25 81,68            2,22    

B 
36 PUAN 95,05 96,9 100,00 79,61 75 0 0 0 81,25 76,75 -          2,71    

B 

5. 

37 PUAN 100 100 95,26 79,61 100 100 0 0 87,5 88,05            8,59    

B 
38 PUAN 100 100 95,26 100 25 100 0 0 87,5 88,63            9,17    

B 
39 PUAN 100 96,9 100,00 100 50 100 0 0 87,5 91,16          11,70    

B 
40 PUAN 100 96,9 100,00 100 50 0 0 0 87,5 82,84            3,38    

B 
41 PUAN 100 96,9 100,00 79,61 75 0 0 0 87,5 77,92 -          1,54    

B 

6. 

42 PUAN 87,44 89,55 81,57 79,61 100 100 100 100 100 87,02            7,56    

B 
43 PUAN 87,44 89,55 81,57 100 25 100 100 100 100 87,59            8,13    

B 
44 PUAN 87,44 94,84 89,47 100 50 100 50 100 100 90,24          10,78    

B 
45 PUAN 87,44 94,84 89,47 100 50 100 0 100 100 89,26            9,80    

B 
46 PUAN 87,44 94,84 89,47 79,61 75 100 0 100 100 84,33            4,87    

Değere etki eden etmenler dikkate alınarak, A ve B blokta yer alan her bağımsız bölüm 

için değerleme tablosu hazırlanmıştır.  Buna göre bağımsız bölümlerin bulunduğu blok, 

bulunduğu kat, bağımsız bölüm numarası, cepheleri, manzarası, kullanım tertibatı (tipi 

2+1 veya 3+1 gibi), bağımsız bölüm değerinde kullanılan bulundukları bölgedeki 

değerlemeye konu bağımsız bölümlere emsal olarak kabul edilebilecek bağımsız 

bölümlerin en yüksek ve en düşük değerleri, değere etki eden etmenlerin ağırlık puanları, 

her bağımsız bölümün şerefiye puan yüzdesi, ortalama şerefiye puanı, şerefiye puan 

farkları, şerefiye değerleri, bağımsız bölümleri net değerleri ve yuvarlanmış değerleri yer 

almaktadır (Çizelge 5.19-5.22). Değerler dikkate alındığında kooperatif tarafından 

verilen arsa payı oranlarının düzeltilmesi gerektiği görülmüştür. Değerlerle orantılı olarak 

yapılan arsa payı düzenlemesi yapılmıştır (Çizelge 5.23-5.24). 
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Çizelge 5.19 A blok ortalama değer hesap yöntemine göre şerefiye değerleri 
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Çizelge 5.20 A blok temel değer hesap yöntemine göre şerefiye değerleri 
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Çizelge 5.21 B blok ortalama değer hesap yöntemine göre şerefiye değerleri 
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Çizelge 5.23 A blok arsa payı dağılımı 1/2 

 

ARSA PAYI TABLOSU 

BLOK KAT 
BAĞIMSIZ 

BÖLÜM NO 

KULLANIM 

ALANI          

(m²) 

DEĞER (TL) TİPİ 
ARSA PAYI 

PAY  PAYDA 

A 

4. BODRUM KAT 

1 113 220.000 2+1 220 13450 

A 2 113 295.000 2+1 295 13450 

A 3 73 190.000 1+1 190 13450 

A 4 79 185.000 1+1 185 13450 

A 

3. BODRUM 

5 113 225.000 2+1 225 13450 

A 6 113 300.000 2+1 300 13450 

A 7 73 190.000 1+1 190 13450 

A 8 79 185.000 1+1 185 13450 

A 

2.BODRUM  

9 113 225.000 2+1 225 13450 

A 10 113 300.000 2+1 300 13450 

A 11 73 195.000 1+1 195 13450 

A 12 79 190.000 1+1 190 13450 

A 

1.BODRUM 

13 113 230.000 2+1 230 13450 

A 14 113 305.000 2+1 305 13450 

A 15 73 200.000 1+1 200 13450 

A 16 79 195.000 1+1 195 13450 

A 17 79 190.000 1+1 190 13450 

A 

ZEMİN KAT 

18 113 295.000 2+1 295 13450 

A 19 113 305.000 2+1 305 13450 

A 20 73 200.000 1+1 200 13450 

A 21 79 195.000 1+1 195 13450 

A 22 79 170.000 1+1 170 13450 

A 

1.KAT 

23 113 310.000 2+1 310 13450 

A 24 113 310.000 2+1 310 13450 

A 25 73 205.000 1+1 205 13450 

A 26 79 200.000 1+1 200 13450 

A 27 79 185.000 1+1 185 13450 

A 

2.KAT 

28 113 315.000 2+1 315 13450 

A 29 113 315.000 2+1 315 13450 

A 30 73 210.000 1+1 210 13450 

A 31 79 205.000 1+1 205 13450 

A 32 79 190.000 1+1 190 13450 

A 

3.KAT 

33 113 315.000 2+1 315 13450 

A 34 113 320.000 2+1 320 13450 

A 35 73 210.000 1+1 210 13450 

A 36 79 205.000 1+1 205 13450 

A 37 79 195.000 1+1 195 13450 
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Çizelge 5.23 A blok arsa payı dağılımı 2/2 

ARSA PAYI TABLOSU 

BLOK KAT 
BAĞIMSIZ 

BÖLÜM NO 

KULLANIM 

ALANI           

(m²) 

DEĞER (TL) TİPİ 
ARSA PAYI 

PAY  PAYDA 

A 

4.KAT 

38 113 320.000 2+1 320 13450 

A 39 113 325.000 2+1 325 13450 

A 40 73 215.000 1+1 215 13450 

A 41 79 210.000 1+1 210 13450 

A 42 79 200.000 1+1 200 13450 

A 

5.KAT 

43 113 325.000 2+1 325 13450 

A 44 113 325.000 2+1 325 13450 

A 45 73 220.000 1+1 220 13450 

A 46 79 215.000 1+1 215 13450 

A 47 79 200.000 1+1 200 13450 

A 

6.KAT 

48 199 565.000 4+1 565 13450 

A 49 199 570.000 4+1 570 13450 

A 50 127 370.000 3+1 370 13450 

A 51 133 365.000 3+1 365 13450 

A 52 133 350.000 3+1 350 13450 

 

Çizelge 5.24 B blok arsa payı dağılımı 1/2 

ARSA PAYI TABLOSU 

BLOK KAT 
BAĞIMSIZ BÖLÜM 

NO 

KULLANIM ALANI            

(m²) 

DEĞER 

(TL) 
TİPİ 

ARSA PAYI 

PAY  PAYDA 

B 

3. BODRUM 

1 100 185.000 2+1 185 11195 

B 2 100 260.000 2+1 260 11195 

B 3 73 195.000 1+1 195 11195 

B 

2.BODRUM  

4 100 190.000 2+1 190 11195 

B 5 100 265.000 2+1 265 11195 

B 6 73 200.000 1+1 200 11195 

B 

1.BODRUM 

7 100 190.000 2+1 190 11195 

B 8 100 265.000 2+1 265 11195 

B 9 73 200.000 1+1 200 11195 

B 10 73 180.000 1+1 180 11195 

B 11 73 95.000 1+1 95 11195 

B 

ZEMİN KAT 

12 100 255.000 2+1 255 11195 

B 13 100 270.000 2+1 270 11195 

B 14 73 205.000 1+1 205 11195 

B 15 73 180.000 1+1 180 11195 

B 16 73 155.000 1+1 155 11195 
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Çizelge 5.24 B blok arsa payı dağılımı 2/2 

ARSA PAYI TABLOSU 

BLOK KAT 
BAĞIMSIZ 

BÖLÜM NO 

KULLANIM 

ALANI            

(m²) 

DEĞER (TL) TİPİ 
ARSA PAYI 

PAY  PAYDA 

B 

1.KAT 

17 100 270.000 2+1 270 11195 

B 18 100 275.000 2+1 275 11195 

B 19 73 210.000 1+1 210 11195 

B 20 73 185.000 1+1 185 11195 

B 21 73 175.000 1+1 175 11195 

B 

2.KAT 

22 100 275.000 2+1 275 11195 

B 23 100 275.000 2+1 275 11195 

B 24 73 210.000 1+1 210 11195 

B 25 73 190.000 1+1 190 11195 

B 26 73 175.000 1+1 175 11195 

B 

3.KAT 

27 100 280.000 2+1 280 11195 

B 28 100 280.000 2+1 280 11195 

B 29 100 285.000 1+1 285 11195 

B 30 73 195.000 1+1 195 11195 

B 31 73 180.000 1+1 180 11195 

B 

4.KAT 

32 100 280.000 2+1 280 11195 

B 33 100 285.000 2+1 285 11195 

B 34 73 220.000 1+1 220 11195 

B 35 73 200.000 1+1 200 11195 

B 36 73 185.000 1+1 185 11195 

B 

5.KAT 

37 100 285.000 2+1 285 11195 

B 38 100 285.000 2+1 285 11195 

B 39 73 225.000 1+1 225 11195 

B 40 73 200.000 1+1 200 11195 

B 41 73 190.000 1+1 190 11195 

B 

6.KAT 

42 178 485.000 4+1 485 11195 

B 43 178 490.000 4+1 490 11195 

B 44 133 380.000 3+1 380 11195 

B 45 133 375.000 3+1 375 11195 

B 46 133 360.000 3+1 360 11195 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER   

Bir değerleme çalışmasında gayrimenkuller arasındaki değer farklılıkları belirleyen 

şerefiye değer tespit çalışmaları, Türkiye’de uzun yıllardan bu yana kooperatifler 

tarafından kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda özellikle kentsel dönüşüm projelerinin 

artması sonucu, kentsel dönüşüme konu olan, alan içerisinde yer alan mevcut 

gayrimenkullerin tespit edilen değerleri ile kentsel dönüşüm sonucu oluşacak yeni 

yerleşim alanlarında hak sahiplerine verilecek gayrimenkuller arasında doğrusal bir orantı 

olması gerekliliğine bağlı olarak şerefiye değerlemesi önem kazanmıştır. Hızla gelişen 

bir sektör olan gayrimenkul değerleme sektörü açısında da sokak bazında mevcut 

yapıların incelenerek şerefiye değer haritalarının oluşturulması, değerleme çalışmalarının 

doğru ve kabul edilebilirliklerini arttırıcı bir unsurdur. Bu değer haritalarının mevcut 

olması durumda değerleme uzmanı tarafından yapılacak değerleme çalışmasında 

kullanılan emsallerin, emsal tablosundaki düzeltme oranları (sektörde şerefiye düzeltmesi 

olarak belirtilen) belli olacaktır.  

Şerefiye değerlemesinde doğru ve kabul edilebilir sonuçlara ulaşılması, itirazların 

minimize edilmesi, hak kayıplarının oluşmaması için değerleme çalışmasına esas 

gayrimenkulün ve/veya gayrimenkullerin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren bir uzman 

tarafından incelenmesi, gayrimenkulün ve/veya gayrimenkullerin değerlerine etkisi 

olabilecek ve her hak sahibi tarafından kabul görebilecek etmenlerin analiz edilerek, bu 

etmenlerin bölge şartları da dikkate alınarak gayrimenkul değerlerine olan etkilerinin 

tespit edilmesi gereklidir. Şerefiye değerine etki eden etmenlerin tespitinde; her birey 

tarafından azami ölçüde kabul görebilecek somut etmenler dikkate alınmalı, her birey için 

farklılık gösterebilecek öznel etmenler göz ardı edilmelidir. Çünkü somut olmayan 

etmenler her birey için farklılık arz edeceğinden ve her bireyde aynı fayda ve beklentiyi 

oluşturması mümkün olmadığından, matematiksel olarak formüle edilmesi mümkün 

değildir. Değerleme çalışması esnasında incelemeyi yapan uzman tarafından, hak 

sahipleri ve/veya alıcı kitlesinin istek ve arzuları, satın alma eğilimleri, fayda beklentileri 

iyi analiz edilmeli, varsa bölgede yapılmış daha önceki çalışmalarla da karşılaştırılarak 

değere etkisi olan somut etmenler tek tek belirlenmelidir. Bu nedenle analiz çalışmasının 

konusunda uzman bir kişi tarafından yapılması, ikinci bir uzman tarafından kontrol 
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edilmesi ve teslim edilmeden önce talep eden kişilerin isteklerinin de gözden geçirilmesi, 

daha sonra oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından gereklidir.  

Türkiye’de şerefiye değer tespitleri genellikle kooperatifler tarafından, gerek ilgili kanun 

ve yönetmeliklerin emretmesi, gerekse gayrimenkullerin üyeler arasında eşit şekilde 

dağıtıldığına dair bir kanıt oluşturması yönünde, çeşitli meslek grubunda faaliyet gösteren 

kişilere hazırlatılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de iki tip hesaplama 

yöntemi kullanıldığı görülmektedir. Birinci yöntem olan aritmetik ortalama yöntemidir. 

Bu yöntem, kooperatifin amacına yönelik olarak oluşturulan gayrimenkullerin üyelere 

tahsisi aşaması öncesinde, üyelerin toplam aidat ödemeleri ile elde etmiş oldukları varlık 

değerleri arasında oluşan farkın hak sahipleri arasında eşitlenmesi amacı ile son aşamada 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu yöntemde; gayrimenkul değeri düşük olan hak sahipleri, 

tüm üyeler tarafından yapılan eşit ödeme sonucu oluşan toplam bedel üzerinden 

kendilerine tahsis edilen gayrimenkulün değeri düşülerek bulunan bedeli, değeri yüksek 

gayrimenkule sahip olan üyeler tarafından yapılan ek ödemelerle tahsil edebilmektedir. 

Bu yöntemde, yapılan ödemeler ve alınan bedellerin sonucunun sıfır olması nedeniyle 

herhangi bir hak kaybı oluşmamaktadır. Bu nedenle itirazların ödenen bedellere değil 

gayrimenkul değerlerine olacağı aşikardır.  

İkinci yöntem olan temel değer yönteminde ise, değerlemeye esas gayrimenkullerden en 

düşük değerli gayrimenkulün hak sahibi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaması 

(kooperatif aidatları haricinde), diğer gayrimenkul sahipleri tarafından ek ödemeler 

yapılması esasına dayanmaktadır. Bu yöntemin, daha çok yeni kurulan henüz bir varlık 

ve/veya yapı oluşturmamış kooperatifler tarafından, finansman üretmek amacıyla 

üyelerden aidat harici ek ödeme alarak, kooperatifin daha hızlı ve kolay şekilde amacına 

ulaşması için kullanıldığı görülmektedir. Bu ödemelerin, bazen toplu, bazen ise aidatlara 

ek ücret olarak yansıtılarak belirli sürelerde alındığı görülmektedir. Bu yöntemin 

kooperatifler tarafından bazen ek gelir kaynağı olarak görüldüğü ve tahsil edilen 

ödemelerin amaç dışı kullanıldığı, bazen de projesine aykırı olarak tamamlanan 

gayrimenkullerde şerefiye değerlemesindeki değerlere ulaşılamadığı yönünde itirazların 

olduğu görülmektedir. 
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Değerleme çalışması sırasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, bölgedeki benzer 

nitelikli gayrimenkullerin, niteliklerinin (kullanım alanı, iç mekân özellikleri, satış 

fiyatlarının gibi) hak sahipleri ve malikler tarafından bilinmemesi veya kasıtlı olarak 

yanlış beyan edilmesi sonucu değerleme çalışmasında kullanılacak emsal birim değerlere 

ulaşımdaki zorluktur. Gerek kooperatifler, gerekse yüklenici firmalar tarafından 

maliyetlerin abartılarak beyan edilmesi değerleme çalışmalarında doğru sonuçlara 

ulaşılmasını engellemektedir. Diğer bir etmen ise proje aşamasında olan taahhütlerin 

abartılı olarak ifade edilmesidir. Bu hususlar gayrimenkul değerlerini doğrudan 

etkilediğinden, değerleme çalışmasını yapan uzman tarafından detaylı irdelenmelidir.  

Türkiye’de gayrimenkullerin tapu sicilinde satış fiyatı üzerinden işlem görmediği, 

satışlarda genellikle belediyeler tarafından verilen emlak vergisine esas beyan 

değerlerinin kullanıldığı, emlak vergisine esas değerlerde hak sahiplerinin beyanlarının 

dikkate alınması nedeniyle de gayrimenkullerin niteliklerinin genellikle hatalı olduğu 

gözlemlenmektedir. Bir gayrimenkul bilgi bankasının bulunmaması nedeniyle saha 

çalışması sırasında değerlemeyi yapan uzman tarafından emsal kabul edilen 

gayrimenkullerin niteliklerinin, ancak kendisi veya çalıştığı kurum tarafından yapılan 

çalışmalarda aynı gayrimenkul yer alıyor ise bu niteliklerin doğru olarak belirlenebildiği, 

tanımlanan nitelikte bilimsel çalışmaların olmaması halinde ise, ancak alınan sözlü 

beyanların dikkate alındığı görülmektedir. Alınan beyanlarda, hak sahiplerinin yetersiz 

veya hatalı bilgiye sahip olmaları ve/veya kasıtlı olarak yanlış beyan etmelerinden 

kaynaklı olarak değerleme çalışmalarına esas olan emsal karşılaştırma tablolarında 

hatalar oluşmaktadır. Bu koşullarda Türkiye’de gayrimenkul temelli bir bilgi bankasının 

oluşturulması, gayrimenkule ilişkin bütün bilgilerin değer veya bilgi bankasında 

tutulması ve işlenmesi, gerekli düzenlemeler yapılarak gayrimenkullerin gerçek satış 

değerleri üzerinden satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucu, bölgesel ve hatta sokak 

bazında değer haritalarının oluşturulması ve gayrimenkullerin değerine etki eden 

etmenlerin analiz edilmesi mümkün olacaktır.  

Önceki araştırmalarda da vurgulandığı üzere, başta yapı kooperatifleri olmak üzere bütün 

toplu yapılar, siteler ve korunaklı sitelerde şerefiye bedellerinin analizi; uzmanlık isteyen 

bir çalışma alanı olarak görülmektedir (Balaban 2006, Tanrıvermiş 2017, İnce Parıldar 
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2018). İlke olarak taşınmaz değerinin analizinde; proje, tasarım, uygulama ve çevre 

koşullarının birlikte analizi, piyasanın gözlenmesi ve değerlendirilmesine dayalı 

değerleme yapılması ve şerefiye bedellerini rasyonel olarak tespiti işlemlerinin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında yürütülmesi ve bu 

konu ile ilgili olarak açılacak bütün davalarda bilirkişi olarak mahkemelerce gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görevlendirilmesi zorunlu görülmektedir. Ayrıca 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve Uygulama 

Yönetmeliklerde şerefiye tespitinin yeniden düzenlenmesi ve belirtilen amaçla kurulacak 

komisyonların gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarından oluşturulması 

yönünde düzenleme yapılması, iyi uygulama yapılması ve sağlıklı işleyen değerleme 

sisteminin kurulması bakımından zorunlu görülmektedir. Son olarak Tanrıvermiş (2017) 

tarafından da vurgulandığı üzere, şerefiye uygulamalarının manuel sistem ve kişisel 

kanaate dayalı uygulamalar yerine matematiksel modeller ve paket programların 

kullanımı ile yapılması ve özellikle yapay sinir ağları ve bulanık mantık gibi ileri derecede 

matematik ve modelleme bilgisi ve uygulama becerisi gerektiren yaklaşımların da 

mutlaka pratikte yapılan uygulama çalışmalarına entegre edilmesi ve uygulama 

çalışmalarının kalitesinin yükseltilmesi zorunlu olduğu vurgulanmalıdır.    

 

 

 



88 

 

KAYNAKLAR 

Anonim. 1969. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu. 

Anonim. 1981. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu. 

Anonim. 2001. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme 

Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına 

İlişkin Tebliğ Seri: VIII, No: 35. 

Anonim 2017 a. Uluslararası Değerleme Standartları, Türkiye Değerleme Uzmanları 

Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

Anonim 2017 b. Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII 

No: 45. 

Anonim 2017 c. Güncel Türkçe Sözlük, Web Sitesi: www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 

16.01.2017. 

Anonim 2017 d. Kanunlar, Tebliğler ve Yönetmelikler, www.mevzuat.gov.tr Erişim 

Tarihi: 09.02.2018. 

Acar, F. ve Aydın F., 2013. Tüm Yönleri ile Belediye Gelirleri, Türkiye Belediyeler 

Birliği Yayını, Ankara. 

Açlar, A. ve Çağdaş, V. 2002 Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB, Ankara. 

Aliefendioğlu, Y. ve Tanrıvermiş, H. 2015. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Gayrimenkul ve 

Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde 

Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39): 736-769. 

Bal, C., 2003. Yüksek Bina Yapım Sistemlerinin Tasarım Kısıtlamaları Üzerine Bir 

Araştırma, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık 

Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.   

Balaban, H., 2006. Konut Yapı Kooperatiflerinde Şerefiyeler Hesaplanması ve Muhasebe 

Düzeni, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim 

Dalı Kooperatifçilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

 Büyükbaş Umut, F. 2010. Gayrimenkul Değerlemede Şerefiye Kriterlerinin Belirlenmesi 

ve Şerefiyelendirme Uygulamaları, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Disiplinler arası Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

İnce Parıldar, B.S., 2017. Taşınmaz Geliştirmede Şerefiye Kriterlerinin Belirlenmesi ve 

Konut Yapı Kooperatiflerinde Şerefiye Uygulamaları, Ankara Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 

Dönem Projesi, Ankara.  



89 

 

Mısırlıoğlu, İ.U. 2001. Türkiye ve Uluslararası Muhasebe Uygulamalarında Şerefiye, 

Yaylım Yayıncılık, 7 s. İstanbul.  

Mülayim, Z.G. 2013. Kooperatifçilik, Yedinci Baskı, Yetkin Yayınları, 457-458 s., 

Ankara. 

Nebi, Y. 2008. Bir Otokontrol Sistemi Olarak Belediyelerde Harcamalara Katılma Payı. 

Sayıştay Dergisi, 71:1-75. 

Seyhan, M. M. 2010. Konut Yapı Kooperatiflerinde Ödemelerin Yapılandırılması, 

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 

Kooperatifçilik Bilim Dalı, 2-32-39 s., İstanbul. 

Tanrıvermiş, H. 2008. Taşınmaz Değerlemede Gelir Çarpanları Yaklaşımı ve Türkiye’de 

Kentsel ve Kırsal Taşınmaz Değerleme Uygulamalarında Kullanım Olanakları, 

Vergi Sorunları Dergisi, 241:106-148, İstanbul. 

Tanrıvermiş, H., 2016. Türkiye Ekonomisinde İnşaat ve Gayrimenkul Sektörleri, 

Kurumsallaşma ve Yeni İşletme Modelleri, IBBAS 2016, I. Uluslararası 

Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, Giresun, s.665-690.  

Tanrıvermiş, H. 2017. Gayrimenkul Değerleme Esasları, Lisanslama Sınavları Çalışma 

Kitapları. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, 500, Ankara. 

Tanrıvermiş, H., Öcal, A.Ş. ve Demir, E. 2017. Gayrimenkul Mevzuatı. Sermaye Piyasası 

Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, 372, Ankara. 

 

 

http://www.sayistay.gov.tr/dergi/Default.asp?sayfa=3&id=565


90 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı   : Hasan Cem UTKU  

Doğum Yeri   : Ankara 

Doğum Tarihi  :  15.05.1978 

Medeni Hali   : Evli 

Yabancı Dili   : İngilizce  

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)  

 

Lise   : Fatih Sultan Mehmet Lisesi 1995. 

Ön Lisans  : Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu 1998. 

Lisans   : Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi 2004. 

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı 2017. 

 

Çalıştığı Kurum / Kurumlar ve Yıl 

 

T. Garanti Bankası A.Ş 2000-2006. 

GEDAŞ A.Ş.  2006-2007. 

Saner Gayrimenkul Değerleme ve Danışma A.Ş. 2007-2008. 

Adil Gayrimenkul Değerleme Adi Ortaklığı 2008-2010.  

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2010-Devam Ediyor. 


