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GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 

 

BÖLÜM 1 

1.RAPOR BİLGİLERİ 

 

1.1. DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN         : HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş 
 

1.2. TAŞINMAZIN NİTELİĞİ                        :  2 ADET DAİRE 

1.3. TAŞINMAZIN ADRESİ                    :  YENİŞEHİR MAHALLESİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 

CADDESİ, ÇINAR APARTMANI A BLOK  NO: 44  D.13-14 İSKENDERUN HATAY 
 

1.4. RAPOR TARİHİ                             : 16.12.2019 

1.5. RAPOR NO                                  : 400-109-12-19-0205 

1.6. DEĞERLEME TARİHİ                    : 12-13 /12/2019 

1.7. RAPORUN KONUSU                       :   Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen  

                                                                                           DAİRELERİN Uluslararası    

                                                                                           Değerleme Standartları  kapsamında    

                                                                                           Pazar değerinin tespitine yönelik hazırlanmıştır.                                                                                                                                                                                  

 

 

1.8. TAŞINMAZA AİT GERÇEKLEŞMİŞ SON ÜÇ  DEĞERLEME RAPOR BİLGİLERİ       
 

 
Şirketimiz tarafından taşınmazlarla ilgili daha önce yapılmış değerleme raporu bulunmamaktadır. 
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1.9. RAPORUN AMACI                 :  Bu rapor 6362 sayılı sermaye Piyasası Kanunu’nun  

1., 16/A Maddeleri ile 22. Maddesinin Birinci fıkrasının (e) Bendine dayanılarak hazırlanan  

“ Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında 

Tebliği”(Seri:IV No:41) nin “değerleme yükümlülüğü” ne ilişkin hükümlerinde atıf yapılan değerleme 

işlemini gerçekleştirecek kuruluşlara ilişkin olarak, Kurulun 2008748 Sayılı Haftalık bülteninde 

yayımlanmış olan “Seri: IV, No:41 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların 

Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’in Uygulanması Hakkındaki” duyurunun 1-a fıkrasında belirtilen 

“ İşlemin gayrimenkul değerlemesini içermesi durumunda, değerleme  hizmeti  ”SERMAYE 

PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA 

TEBLİĞ (III-62.3) , Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar “hükümleri 

çerçevesinde listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilecektir.” Kararı gereği 

ilgili mercilerde kullanılması amacıyla hazırlanmıştır.                                                                      

1.10. SÖZLEŞME TARİH VE NUMARASI   :  10.12.2019 tarih, 702 sayılı sözleşmeyle 

1.11. RAPORU  HAZIRLAYANLAR               :  AYHAN YILDIZ (SPK NO: 401315 )                                                                                                                                                                    

1.12. SORUMLU DEĞERLEME UZMANI     : NURİ ABDURRAHMAN IŞINBARK 

                                                                                                         ( SPK NO: 401474)       

 

                           

1.13. RAPORUN KAPSAMI           : Bu rapor 31.8.2019 tarihli ve 30874 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayımlanan ”SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL 

DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ (III-62.3) , Değerleme Raporlarında Bulunması 

Gereken Asgari Hususlar “ Tebliği uyarınca yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlara yaptırılması zorunlu 

tutulan gayrimenkul değerleme hizmeti faaliyeti kapsamında  , Sermaye Piyasası Kurulu‘nun 

01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı “Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası 

kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme 

faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esaslara dair düzenlemedir.”  

Tebliği  ”ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI”  çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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BÖLÜM 2 

2.ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ İLE DEĞERLEME KAPSAMI 

 

2.1. ŞİRKETİN BİLGİLERİ 
ŞİRKETİN ÜNVANI       : 1A GRUP GAYRIMENKUL DEĞERLEME VE  

        DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

ŞİRKETİN ADRESİ      : Karadeniz Mah. Venezia Mega Center Ofis J Blok No:408 D:66     

                                                                 Küçükköy- Gaziosmanpaşa / İSTANBUL  

KURULUŞ TARİHİ      : 05.11.2010 

TİCARET SİCİL NO      : 753293 

ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 300.000.- TL 

TELEFON NUMARASI      : 212 438 42 66 (pbx) 

FAALİYET  KONUSU      : Şirketimiz, 05.11.2010 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicil     

Gazetesinde  yayınlanan Şirket Ana  Sözleşmesi’ne göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak         

tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Şirketimizin; Başbakanlık Sermaye         

Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No:35 Sayılı “Sermaye Piyasası Çerçevesinde Değerleme Hizmeti        

Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i 

çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere, 08.04.2011 tarih ve 2011/14 sayılı toplantısında, 

Kurul’ca listeye alınmasına karar verilmiştir. Şirketimiz halen İstanbul Genel Merkezli olmak üzere 

faaliyetini sürdürmektedir. 

2.2 MÜŞTERİ  BİLGİLERİ 
 

ŞİRKETİN ÜNVANI   :HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ  A.Ş 

ŞİRKETİN ADRESİ      : YENİŞEHİR MAH.M.FEVZİ ÇAKMAK CD.ÇINAR APT.A BLOK D.13   
                                                         İSKENDERUN HATAY 

KURULUŞ TARİHİ  : 18.10.1973 

TELEFON NUMARASI  : Tel :90 326 451 2400 ( Pbx ) faks:  90 326 4412573 

FAALİYET  KONUSU : İPLİK VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 
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2.3 DEĞERLEMENİN TANIMI VE KAPSAMI 
DEĞERLEMENİN TANIMI: 

     Rapor konusu varlığın Pazar Değeri’nin uluslararası değerleme standartları çerçevesinde tahmin 

ve takdir edilmesidir. 

   Değer kavramı, satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmetin alıcıları ve satıcıları tarafından 

sonuçlandırılması muhtemel fiyat anlamına gelmektedir. Değer, mal veya hizmet için alıcılar veya 

satıcıların üzerinde uzlaşmaya varacakları varsayımsal veya hayali fiyatı temsil etmektedir. Bu 

nedenle, değer bir gerçeklik değil, belirli bir zaman zarfında satın almak üzere sunulan bir mal veya 

hizmet için ödenmesi olası bir fiyatın takdiridir. 

   Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir 

satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında 

kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerleme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde 

kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır.  

 

DEĞERLEME ÇALIŞMASINDA KISITLAMA : 

Değerleme çalışmasıyla ilgili olarak müşterinin herhangi bir kısıtlaması veya sınırlaması olmamıştır. 

 

DEĞERLEMEDE VARSAYIM VE KABULLER : 

 Pazar Değeri tanımındaki tüm varsayımların mevcudiyeti peşinen kabul edilmiştir. 

 Alım – Satım işlemlerinin gerçekleşmesi pazarın, Pazar dışı etkenlerce sınırlandırılmadığı 

varsayılmıştır. 

 Pazarlamanın doğru bir şekilde gerçekleştirildiği ve müzakerelerin de tamamlanması için 

makul bir süre boyunca mülkün pazara sunulmuş olduğu varsayılmıştır. 

 Taşınmazların yasal durumları, Müşteri’den elde edilen bilgi ve belgeler ile resmi kurumlarda 

yapılan incelemeler esnasında ulaşılan bilgi ve belgeler ışığında değerlendirilmiştir. 

 Gayrimenkulün herhangi bir hukuki probleminin olmadığı varsayılmıştır. 

 

UYGUNLUK BEYANI: 

 Raporda sunulan bulgular Değerleme Uzmanının sahip tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur. 

 Analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. 

 Değerleme Uzmanının değerleme konusunu oluşturan mülkle herhangi bir ilgisi yoktur. 

 Değerleme Uzmanının ücreti raporun herhangi bir bölümüne bağlı değildir. 

 Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 

 Değerleme Uzmanı, mesleki eğitim şartlarını haizdir. 

 Değerleme Uzmanının değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden 

deneyimi vardır. 

 Değerleme Uzmanı, mülkü kişisel olarak denetlemiştir. 

 Raporda belirtilerin haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda 

bulunmamıştır. 
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BÖLÜM 3 

3.DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKUL HAKKINDA  GENEL BİLGİLER 

3.1 GAYRİMENKULLERİN TAPU KAYITLARI 

***Taşınmazların konumlandığı binada kat irtifakına geçilmemiş 
olup daireler hisse tapuludur. 
 
ANA GAYRİMENKUL 
İLİ – İLÇESİ : HATAY-İSKENDERUN 

MAHALLESİ/KÖYÜ : 3.MINTIKA 

MEVKİİ : - 

ADA NO : - 

PARSEL NO : 1314 

NİTELİĞİ : İNŞAA HALİNDE ARSA 

CİLT NO : 12 

SAHİFE NO : 1322 

ARSA ALANI :  667,57 m2  

 

BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO            : 13 

BLOK                                       : A 

KAT                                         : ZEMİN 

NİTELİĞİ                                : MESKEN                

YEVMİYE NO                           : 797 

TAPU TARİHİ : 30.03.1984 

MALİK                                     : HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş 

HİSSE                                      : 33 / 750 

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO            : 14 

BLOK                                       : A 

KAT                                         : ZEMİN 

NİTELİĞİ                                : MESKEN                

YEVMİYE NO                           : 797 

TAPU TARİHİ : 30.03.1984 

MALİK                                     : HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş 

HİSSE                                      : 34 / 750 
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3.2 GAYRİMENKULLERİN TAKYİDAT BİLGİLERİ 
İskenderun ilçesi Tapu Sicil Müdürlüğü’nde, 10.12.2019 tarihi saat: 14:22 itibariyle yapılan 

araştırmada, rapor konusu taşınmazlar üzerinde ;  

Ana Taşınmazın; 

BEYANLAR HANESİNDE; 

* Beyan:27.10.1986 Tarih 3416 yevmiye ile “VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KESİLMİŞTİR.” 

*Beyan:22.03.1991 Tarih885 yevmiye ile “VERASET VE İNTİKAL VERGİ İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR.” 

*Beyan:06.09.2018 Tarih 12058 yevmiye ile KIRIKHAN Vegi dairesi lehine “Konusu:Halil oğlu 

Mehmet Akpınar’ın veraset ilişiği kesilmiştir.Tarih:05.09.2018 Sayı:e.76110 “ 

*Beyan:08.10.2018 Tarih 13588 yevmiye ile “2565 SK Md.Gereği yabancıların mal edinemiyecekleri 

ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır.” 

ŞERHLER HANESİNDE; 

Herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

REHİNLER HANESİNDE; 

Herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

 

Hateks hisseleri üzerinde herhangi bir Şerh ,Beyan yada Rehine rastlanmamıştır. 

 

 

3.3 TAŞINMAZIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ  
      Taşınmazlar, İskenderun ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Çınar 
Apartmanı A Blok 44 nolu binada zemin katta yer alan 13 ve 14 nolu dairelerdir. 
Taşınmazların yer aldığı bina N: 36,592651 E: 36,165676 coğrafi koordinatlarda konumlu olup 
karayolu toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanabilmektedir. 
Çevresi konut fonksiyonlu gelişmiş olup alt yapı hizmetlerinden istifadesi tamdır. Sahil yolu olan 
Atatürk Bulvarına 85m, İsmet İnönü Caddesine 550m, D-817 Karayoluna 1.1km, Ceyhan - 
İskenderun Otoyoluna 3km mesafede konumludur. İskenderun Belediyesine 200 m mesafededir.    
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3.4 TAŞINMAZIN KONUMU 
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3.5 KADASTRO,İMAR, RUHSAT VE PROJE BİLGİLERİ 

3.5.1 TAŞINMAZIN KADASTRAL DURUMU: 
KADASTRAL DURUMU  : Üzerlerinde ve çevresinde inceleme yapılmasını teminen Müşteri Temsilcisi 

tarafından yerleri gösterilen taşınmazın yaklaşık konumlarının, kadastral paftasındaki konumlarına 

uygun olduğu görülmüştür. 

Not: Parsel sınırlarının tam tespitine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. İncelemeler ve 

değerlendirmeler, Müşterinin gösterdiği yaklaşık yerlerin imar ve kadastral planlar ,Coğrafi Bilgi 

Sistemi ve  uydu fotoğrafları üzerinde yaklaşık olarak çakıştırılması yöntemiyle yapılmıştır. 

              

3.5.2 TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: 
 12.12.2019 Tarihinde İskenderun Belediyesinde 

yapılan incelemelerde taşınmazların yer aldığı 1314 
nolu parsel; 11.6.2013 tarih 67 sayılı İskenderun 
Belediyesi Meclis onayıyla 1/1000 ölçekli planlarda  
bitişik nizam beş kat yapılanma şartlarında “Konut” 
alanında kalmaktadır. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

3.5.2.1. TAŞINMAZIN SON ÜÇ YILDA MEYDANA GELEN  İMAR DEĞİŞİKLİĞİ 
 Taşınmazın imar durumunda son üç yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
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3.5.3 TAŞINMAZIN PROJE BİLGİLERİ : 
   12.12.2019 Tarihinde İskenderun Belediyesi imar müdürlüğünde yapılan araştırmalarda 

 İmar arşivinde yapılan incelemede taşınmazların imar dosyası bulunamamıştır. 

 Taşınmazların yer aldığı binada kat irtifakı kurulmamış paylı mülkiyet kapsamındadır. 

3.5.4 TAŞINMAZIN RUHSAT/ İSKAN BİLGİLERİ :  
       12.12.2019 Tarihinde İskenderun Belediyesi imar müdürlüğünde yapılan araştırmalarda 

 İmar arşivinde yapılan incelemede taşınmazların imar dosyası bulunamamıştır. 

 Taşınmazların yer aldığı binada kat irtifakı kurulmamış paylı mülkiyet kapsamındadır. 

3.6 YAPI DENETİME İLİŞKİN BİLGİLER : 
13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.06.2010 tarih ve 2010/624 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren 4708 sayılı Kanun tüm Türkiye genelinde 
uygulanmaya başlanmış ve bu kapsamda ; 
Taşınmaz üzerindeki yapılar kanun kapsamından önce inşa edilmiştir. 

3.7. SON 3 YILLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE 
HUKUKİ DURUMDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER 
 Taşınmazların son üç yıl içerisinde herhangi bir alım-satım işlemine rastlanmamıştır. 

3.8. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR 
TAKYİDAT (DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN BİR SINIRLAMA) OLUP OLMADIĞI 
HAKKINDA BİLGİ 

Rapora konu Taşınmazların Tapu Sicilinde yapılan incelemelerinde devredilmesine ilişkin 
herhangi bir sınırlama yada kayıt bulunmamaktadır. 

BÖLÜM 4 

4. GAYRİMENKULE İLİŞKİN BÖLGESEL GENEL VE ÖZEL VERİLER 

4.1 GAYRİMENKULLERİN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ 
   Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin en güneydeki 
ilidir. Akdeniz'in doğu şeridinde 35° 52' - 37° 4' 
kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları 
arasında yer alan Hatay'ın doğusunda ve 
güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, 
kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve 
kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur.      
    Hatay  6 Aralik 2012 Tarihinde  13 ilin 
büyükşehir statüsüne kazandırılmasını da içeren 



 

RN.400.109.12.19.0205                                                                                                                                         Sayfa 13 
Karadeniz Mah. Venezia Mega Center Ofis J Blok No:408 D:66 Küçükköy- Gaziosmanpaşa / İSTANBUL  
T. 0212 438 42 66 (Pbx)   F. 0212 438 42 89  www.1aggd.com 

 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısı Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmasıyla BÜYÜKŞEHİR 
olmuştur. 
Hatay'da  Antakya, Defne, Arsuz ,Payas ilçeleri kuruldu. 
Yüzölçümü 5.403 km² olup, il topraklarının %46,1’ini dağlar, %33,5’ini ovalar ve %20,4’ünü platolar 
oluşturur.                   
       Hatay ve çevresi, Anadolu’da yerleşmenin ilk görüldüğü alanlardan biridir. Burada ilk insan 
faaliyetlerine ait izler M.Ö. III. bine kadar uzanır. Tarihin belirli dönemlerindeki yoğun yerleşme ve 
nüfus özellikleriyle oldukça dikkat çekmiştir.  

Türkiye genelinde olduğu gibi, Hatay’da da nüfusun, dolayısıyla yerleşmelerin büyük oranda 
ovalarda toplandığı söylenebilir. Özellikle Dörtyol’dan Belen ve Arsuz’a kadar uzanan kuzey-güney 
yönündeki hat ile Samandağ’ından Antakya-Serinyol’a kadar uzanan güneybatı-kuzeydoğu 
yönündeki hatta yerleşmeler neredeyse kesintisiz devam ederken, diğer kesimlerde daha çok 
münferit bir yapıdadır. Bu iki hat yerleşmelerin ve nüfusun en yoğun olduğu yerlerdir. Nitekim 
Hatay’da şehir özelliği gösteren merkezlerin de (Antakya, İskenderun, Dörtyol, Kırıkhan ve 
Samandağ) bu iki hatta toplandığı rahatlıkla söylenebilir. Bunlardan özellikle Antakya, İskenderun, 
Dörtyol ve Kırıkhan iş imkânlarının fazla olması ve diğer şehirsel olanaklardan dolayı çevrelerinden 
göç almış ilin belli başlı şehirleridir. 

Buna karşın yükseltinin ve eğimin arttığı (özellikle Amanos Dağları) kesimlerde yerleşme 
yoğunluğu düşer. Bu alanlar sürekli yerleşmelerden çok yayla gibi mevsimlik yerleşmelerin yoğunluk 
kazandığı alanlar olarak insan yaşamına girmiştir. Bu genel çerçevenin dışında kalan tek yerleşme 
Belen olup, bu durum şehrin Amanos’ların karayolu ulaşımına uygun yerinde kurulmuş olmasıyla 
açıklanabilir. 

Hatay ilinin en önemli akarsuyu, kaynağını Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nden alan Asi Nehri’dir. 
Nehrin toplam uzunluğu 556 km olup, üç ülkeye yayılmış bulunan (Türkiye, Suriye, Lübnan) su 
toplama alanı ise 20.847 km²’dir. Diğer önemli akarsular ise; Asi Nehri’nin kolları olan Küçükkaraçay, 
Büyükkaraçay Afrin ve Karasu çaylarıdır. Amik Gölü kurutulduktan sonra ilde büyük doğal göl 
kalmamıştır. Balık (Gölbaşı) Gölü ve Yenişehir Gölü gibi küçük göller günümüzde de varlıklarını 
sürdürmektedirler. Ayrıca Yarseli ve Yayladağı baraj gölleri bulunur. 

İlde birçok şifalı su kaynağı yer alır. İçlerinde en çok Erzin içme ve kaplıcası ile Reyhanlı Hamamat 
kaplıcası dikkat çeker. Bunların dışında debisi düşük olan ve işletme tesisleri bulunmayan çok sayıda 
şifalı su kaynağı mevcuttur.  

Hatay ilinin ekonomik hayatına hakim sektörler; ticaret, tarım, sanayi, ulaştırma (nakliyecilik) ve 
inşaat sanayidir.  Hatay ili gerek coğrafi konumu gerekse tarım ve sanayi üretim potansiyeli ile bir iç 
ve dış ticaret merkezidir.  

Hatay ilinde; demir-çelik mamulleri, otomobil filtre imalatı, tarım araç ve gereçleri imalatı ve 
satışı ile tarımsal ürünlerden başta yaş sebze ve meyve ile narenciye üretim ve ihracatı yoğun olarak 
yapılmaktadır. Üretilen mamuller; öncelikle Ortadoğu'ya İskenderun limanı ile Cilvegözü Gümrük 
Kapısından ihraç edilmektedir.  

Hatay taşımacılık sektöründe İstanbul'dan sonra en fazla filoya sahip ikinci İl'dir. Hatay'daki 
taşımacılık (nakliye) firmalarına ait 4 binden fazla TIR (çekici) bulunmaktadır. Hatay'lı nakliyecilerin 
en çok ihraç taşımacılığı yaptığı ülkeler arasında; sırasıyla Suudi Arabistan, Romanya, Ürdün, Irak, 
Rusya, Suriye ve Almanya yer almaktadır. 
Tarım 

 Hatay ilinin toprakları verimli olup, sulanan ekim alanları çoktur. Modern tarım aletleri yaygındır. 
Bu bakımdan çok çeşitli ve bol ürün alınır. Asi deltası, Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun 
çevresindeki kıyı ovaları ile iç kesimdeki Amik ovası ilin belli başlı tarım alanlarıdır. Gerek bu 
alanların verimliliği ve gerekse yörede egemen olan Akdeniz ikliminin etkisiyle Hatay’da tarımsal 
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ürün yelpazesi geniştir. Amik Ovası başta olmak üzere ilin neredeyse genelinde yılda iki ya da üç 
ürün alınabilmektedir.  
Tahıl, sebze ve meyve ambarıdır. Buğday, arpa, pirinç, mercimek, pamuk, yerfıstığı, sebze (domates, 
patlıcan, biber, fasulye ve soğan), bol miktarda kavun-karpuz yetişir. Turunçgillerden (portakal, 
mandalina, limon, turunç ve altıntop), Dörtyol portakalı meşhurdur. Meyve olarak erik, kayısı, 
yenidünya, badem, incir ve üzüm bol olarak yetişir. Bu bölgede yetişen buğdayda nişasta miktarı 
fazladır.  Bu bağlamda Hatay’ın hemen her kesiminde tahıldan meyve-sebzeye kadar birçok tarım 
ürününü yetiştirmek mümkündür. Özellikle pamuk gibi endüstriyel bitkiler Amik ovası ve çevresinde 
Kırıkhan, Antakya ve Reyhanlı’da, meyve-sebze üretimi ise Dörtyol, İskenderun ve Samandağ’da, 
yapılmaktadır. 
Hayvancılık 

 Çayır ve mera’ların tarla haline getirilmesi ile hayvancılık gerilemiştir. Son senelerde yeniden 
hayvancılık gelişmektedir. Koyun, kıl keçisi, sığır beslenir. Arıcılık gelişmiştir. Hatay’ın 152 km’lik bir 
sahili olmasına rağmen balıkçılık gelişmemiştir. Yakalanan balıklar il içinde tüketilir, az bir kısmı da 
Suriye’ye satılır. 
Ormancılık 

 Hatay’ın orman varlığı zengin sayılır. % 38’i (210 bin hektar) orman ve makilerle kaplıdır. 114 köy 
orman kenarında ve içindedir. Her sene 50 bin ster yakacak odun ve 20 bin m³ sanayi odunu ile 250 
ton reçine elde edilir. 
Madenleri 

 Hatay ilinde krom, bakır, kurşun, demir, manyezit, mermer, manganez ve dolomit yatakları 
vardır. Fakat yalnız dolomit çıkarılır. Dolomit, demirin eritilmesinde, şişe ve cam, azot sanayi’nde 
kullanılır. Payas’ta 150 bin ton kapasiteli dolomit işletmesi vardır. İskenderun körfezinde petrol 
aranmaktadır. Bazı sondaj kuyularında petrola rastlanmışsa da işletmek için daha büyük yatakların 
aranmasına devam edilmektedir. 
Sanayi 

 Hatay’da sanayi sektörü gittikçe gelişmektedir. 1960 senesine kadar sanayi tarıma dayalı idi. 
Çırçır, sabun, yağ, un, gübre, dokuma, deri, mobilya ve tarım aletleri fabrikaları bulunuyordu. 
1960’tan sonra motorlu araç, yağ, mazot ve hava filtreleri ve fren balataları yapan fabrikalar ile 
ambalaj için teneke kutu imal eden fabrika ve karoser atölyeleri kuruldu. Son senelerde 10 iş 
yerinde elektrik aletleri, akü, otomobil yedek parça, treyler ve tanker imal eden fabrika ve atölyeler 
kurulmuştur. 
      Bunlara ilaveten tuğla, kiremit ve çimento fabrikaları vardır. Türkiye’nin en büyük demir ve çelik 
fabrikası olan İSDEMİR, İskenderun’da 15 milyon metrekarelik bir sahada kurulmuş olup, 20 bin kişi 
çalışmaktadır. Bu fabrikada ham demir, blok çelik, yuvarlak çelik, pik demir, kok, katran, amonyum 
sulfat, ham ferol, saf benzol, saf ksilol, fotvol, sovent ve sodyum fenolat gibi çeşitli maddeler îmal 
edilmektedir. 
Turizm 

Hatay turizm potansiyeli yüksek olan fakat bugüne kadar bu potansiyelin tam olarak 
değerlendirilemediği illerimizden biridir. Bu potansiyeli oluşturan değerlerden ilki ve en önemlisi, 
yörenin tarihsel, kültürel ve inanç özellikleridir. Antakya ve çevresinin tarih sürecindeki yeri ve 
önemi, Hristiyanlık için bazı ilkleri bünyesinde barındırması ve günümüzde dahi üç semavi din ve 
bunların mezheplerine mensup toplulukların barış içerisinde burada yaşıyor olması turizm açısından 
en büyük değerleri oluşturmaktadır. 

Hatay, şifalı suları, yaylaları ve kumsallarıyla yüksek sağlık turizmi potansiyeline sahiptir. Erzin 
içme ve kaplıcası ile Reyhanlı Hamamat kaplıcası birçok ziyaretçi kendine çeker. Bunun yanında 
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Antakya’ya 10 km uzaklıkta yapılan beş yıldızlı termal otel ildeki en önemli sağlık turizmi tesisini 
oluşturmaktadır.  

Hatay bir sınır ili olması nedeniyle Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden, Balkanlar ve Avrupa’ya 
uzanan güzergâhta transit geçiş noktası niteliğindedir. Bu nedenle Ortadoğu’dan Türkiye ve Hatay’a 
giriş yapan turist sayısı oldukça dikkat çekicidir. 2004 yılında Hatay’ı 479 578 yabancı turist ziyaret 
etmiştir.  
Boru Hattı 

Ham petrol, TPAO’nun Batman-İskenderun arasındaki boru hattı ile Batman’dan Dörtyol 
tesislerine, oradan da tankerlerle ülkemizin muhtelif yerlerine sevk edilir. Antakya-İskenderun 
yolunun on altıncı kilometresinde tarihi Belen Geçidi vardır. Güney Anadolu’nun kapısıdır. Osmanlı 
devrinde bu geçidi 250 muhafız (asker) beklerdi. Yanında cami, kervansaray ve Bakras Kalesi yer alır. 

İSKENDERUN  İLÇESİ 
İskenderun 35–55 kuzey enlemi ile 36–09 doğu boylamı 
mevkiindedir. İskenderun Körfezinin doğusunda Amanos dağları 
yükselmekte olup, İskenderun bu dağların eteğinde 5 km’lik yalı 
ovasında kurulmuştur. Kent Halep - Belen yolu bitiminde yer 
almaktadır. Aynı zamanda şiddetli lodos rüzgârlarından batıda 
meydana gelen bir burunla korunmaktadır. Körfezin güneyinde 
6840 hektar genişliğindeki Arsuz ovası ile körfezin doğusunda 
34920 hektar yer kaplayan ve 30 km uzunluğunda olan İskenderun 
ovası ile noktalanmaktadır. 
İskenderun gerçek anlamıyla MÖ.333 yılında, Asya seferine çıkmış 
olan Büyük İskender tarafından kurulmuştur. O zamanlar asıl adı 
“Alexandreia” idi. Roma hâkimiyeti başladıktan sonra, İranlıların 
istilasına uğrayan kalesi tahrip edilip, yeniden inşa edilen şehrin adı 
Peutinger tabularında bu bölgede cüzzam hastalığı yayılmış olduğu 

söylentileriyle “Alexandreia Scabiasa olarak gösterilmektedir. 
 Nihayet yine düzeltme amacıyla 4. yüzyıldan itibaren “Küçük İskenderiye” de denilmiştir. Kalesi 
muhtemelen Abbasi halifesi tarafından yeniden inşa ettirildi. İslam kaynaklarında ismi İskenderiye, 
İskenderun`a olarak geçen şehir Doğu Roma İslam rekabeti sırasında defalarca el değiştirmiş Büyük 
Selçuklu Devletine sonra Eyyubi’lere geçmiş, Birinci Haçlı Seferi sırasında Tancrede tarafından zapt 
edilmiştir(1907). Antakya Dukalığının Mısır Memlük Devleti tarafından ortadan kaldırılması üzerine 
14 ve 15. yüzyılda bu bölge Memlükler`in Halep Valileri ve bazen de Dulkadirliler emirliliğinin nüfuz 
sahasında kalmış, nihayet 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. 
Osmanlı yönetiminde seçkin bir hayat sürdüren İskenderun ve çevresi 1607 yılında Sadrazam 
Kuyucu Murat Paşa ile Celali Canbolatoğlu arasında Oruç ovasında meydana gelen savaş dolayısıyla 
hareketli olaylara şahit olmuştur. 17. yüzyılın başlarında ise Halep valisi Nasuh Paşa, bu günkü 
varyant yolu güzün deresi kanalının kesiştiği noktada hala bazı duvar kalıntılarının görüldüğü kalenin 
inşaatını başlatmıştır. Aynı zamanda, İskenderun, Osmanlı İmparatorluğu zamanında ticari ve 
stratejik özelliğini giderek arttıran bir yoğunlukla sürdürdü. Özellikle Doğu Akdeniz ticaretinde 
önemli bir liman vazifesi gören şehir, Orta Doğu ile olan ithalat ve ihracatta yerini almıştır. 
     1832 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın kumandasındaki Mısır ordusu, 
Ağa Hüseyin Paşa komutasında ki Osmanlı ordusunu Belen geçidinde ağır bir yenilgiye uğratınca 
İskenderun kısa bir süre için Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşanın yönetimine girmiştir. 1839`da 
Tanzimat ile birlikte yapılan idari düzenlemeyle İskenderun, Payas ve Belen ile birlikte Adana 
eyaletinebağlanmıştır. 
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    1872 depremi İskenderun`da çok hasara neden oldu. 1881 yılında Maliye Müfettişi Mesut Bey 
İskenderun hakkında detaylı bir bayındırlık raporu hazırlayarak maliye nezaretine sunmuştur. Bu 
rapor üzerine demir yolunun İskenderun`a bağlanması kararlaştırılmış, liman genişletilmiş ve 
İskenderun Halep şosesinin yapımı hazırlanmıştır. 
19. Yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarında ilk petrol İskenderun’un Çengen köyünde bulunmuş, 
bölgede sondajlarda bazı sonuçlar alınmışsa da açılan kuyulardan verim sağlanamamış çalışmalar 
durdurulmuştur. 
      1912 yılında Bağdat demiryolunun tali bir hattı olarak Toprakkale-İskenderun demiryolu 
işletmeye açılmış ve şehrin Anadolu ile olan ulaşımı yoğunluk kazanmıştır. Bu tarihlerde İskenderun 
4 mahalleden oluşan, 1 nahiyesi 24 köyü olan birinci sınıf kazadır. 
      1.nci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi’ni müteakip 12 Kasım 1918 
tarihinden itibaren İskenderun Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bir süre sonra Fransızların 
Suriye’ye bağımsızlık vermek istemeleri üzerine, Türk Hükümetinin müdahalesi sonucu 02.09.1938 
tarihinde Bağımsız Hatay Devleti kurulmuştur. Daha sonra 23 Haziran 1939’da Fransızlarla Hatay’ın 
Türkiye’ye iade anlaşması yapılmış, 30 Haziran 1939’da da, Hatay Meclisi aldığı tarihi bir kararla 
Hatay Bölgesinin Anavatana kavuşmasını sağlamıştır. 
      Arkasından TBMM tarafından çıkarılan 07.07.1939 gün ve 3711 sayılı kanunla Hatay Vilayeti 
kurulmuş, böylece Doğu Akdeniz’in incisi İskenderun’da Hatay İline bağlı bir İlçe olarak Ülkemiz 
içerisinde şerefli yerini almıştır. 
     Hatay’ın anavatana katılmasının ardında bölgede sanayileşme çalışmaları başlamıştır. 
Sanayileşme Ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyla üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre ise en 
büyük entegre demir ve çelik fabrikası olan, İSDEMİR 3 Ekim 1970 tarihinde İskenderun'un 17 km 
kuzeyinde Payas yöresinde yaklaşık 6,8 milyon m2 alan üzerine kurulmuş olup, TCDD İskenderun 
Limanı ve 7 adet özel liman kurulmuş olup beraberinde bu sanayi kolu ile ilgili özel yatırımlarda 
getirerek ilçe ekonomisinin kalkınmasına ve nüfusun hızla artışına neden olmuştur. 
Ulaşım 
İskenderun'un ana karayolu bağlantısı Mersin-Adana-İskenderun TEM otoyoludur.[47] Adana-
İskenderun-Hatay devlet yolu ise ikinci karayolu bağlantısıdır. Toprakkale'den ayrılan bu yol 
Dörtyol'dan geçerek İskenderun'a ulaşır ve oradan Belen Geçidi'yle Amik Ovası'na bağlanır. 
Kente en yakın havaalanı 30 km. uzaklıktaki Hatay Havaalanı'dır. Buradan İstanbul, Ankara ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Almanya'ya uçak seferleri vardır. Ayrıca İstanbul, Ankara dışındaki diğer 
kentlere ulaşım için 130 km. uzaklıktaki Adana Havaalanı kullanılmaktadır. Geçmiş dönemlerde 
oldukça işlek olan İskenderun Havaalanı günümüzde kullanılmamaktadır. 
İskenderun Türkiye'deki demiryollarının en güney noktasıdır. TCDD Adana 6. Bölge içerisinde yer alır. 
Ayrıca TCDD İskenderun Liman İşletmesi deniz ulaşımında etkilidir.  
Kent içi ulaşım belediye otobüsleriyle sağlanmaktadır. Belediye otobüsleriyle şehrin hemen hemen 
her yerine, bağlı beldelere ve köylere ulaşılabilir.   
İklim 
İskenderun’da tamamen Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazın yüksek sıcaklık 40, en düşük  sıcaklık  ise 
19 derece olmaktadır. Yılın 6-7 ayı  yazdır. Kışlar  ılık  geçtiğinden ısının sıfırın 
altına  düştüğü   görülmemiştir. Yıllık yağış ortalaması  877mm’yi bulurken, yıllık ortalama nem 
miktarı % 70 dolayındadır. Kentte kış ve ilk bahar aylarında güney doğu’dan zaman zaman 
hızı 140 km’yi bulan ve mahallen "Yarık kaya " adı verilen   kısa süreli  rüzgarlar estiğinde kentte 
hayat kısmen durur. 
Jeolojik Yapı 
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İskenderun topraklarının ana çatısını Nur Dağları oluşturur. Bu dağ sırası ile körfez arasında 
İskenderun düzlüğü uzanır. Bu arazinin jeolojik yapısını peridotit, serpantin, gabro gibi yeşil kütleler 
oluşturur. 
Bölgedeki tek ve en önemli dağ sırası, Torosların güney kolunu oluşturan Nur Dağları'dır. Bu dağlar 
Gavur ya da Amanos Dağları olarak da bilinir. Toros Dağları sisteminin en güneyindeki bölümünü 
oluşturan dağlardır. 
Kuzeyden güneye doğru uzanarak Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Samandağ deltasında sona 
erer. Bittiği noktanın karşısında kıyıda ve Suriye sınırındaki Keldağ vardır. Sıradağların büyük bir 
kısmı Hatay'da olup Amik Ovası ile Akdeniz'i birbirinden ayırır. Sıradağların en yüksek noktası 
Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mığır Tepesi'dir. Bu noktada yükseklik 2.262m'dir. 

İskenderun'da yer alan 53 bin ton toplam rezervli krom yataklarında üretim yapılmaktadır. Demir 
boksitin toplam rezervinin 264 bin tonluk bölümü İskenderun'da toplanmıştır. Hatay'da yer alan 
madenlerden biri de demirdir. 1 milyon 604 bin 400 ton toplam rezervli demir yatakları, Dörtyol, 
İskenderun, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerindedir. Demirin İskenderun'daki toplam rezervi 254 bin 
400 tondur. İlin asbest varlığının tümü İskenderun'a bağlı Arsuz yöresindedir. Asbestin toplam 
rezervi 3 milyon 523 bin 300 tondur. Hatay'daki mermer damarlarının rezervi bilinmemektedir. 
İskenderun'daki mermerler siyah renkli, ince beyaz kalsit damarlıdır. İlin diğer madenleri arasında, 
İskenderun'daki 50 milyon ton toplam, 100 milyon ton jeolojik rezervli çimento hammaddesidir. 

Nüfus Bilgileri 

 
 

Deprem Riski 
Antakya çevresi aktif Ölü Deniz Fayı’nın etki alanında yer 
alır. Bu nedenle tarihsel dönemde birçok yıkıcı depreme 
maruz kalmıştır. Ancak, son 135 yıldır bölgede gerilimi 
boşaltacak bir deprem olmamış tır. Bu durum, her geçen 
gün olabilecek yıkıcı deprem riskini artırmaktadır. Antakya 
ve çevresi morfotektonik açıdan Avrasya, Arabistan ve 
Afrika levhalarının göreceli hareketlerinin etkilerini yansı 
tır. Arap ve Afrika levhaları zayıf dirençli (akışkan) üst 
astenosfer üzerinde, mantodaki konveksiyonel akıntıların 
etkisiyle kuzeye doğru hareket etmektedirler. Bölgedeki 
depremlerin kayma vektörleri, fay sistemleri, okyanussal 
yayılmaya dayanan global kinematik modeller, Arap 
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levhasının kuzey-kuzeybatı  yönünde Avrasya’ya doğru yılda ortalama 25mm’lik bir hızla hareket 
ettiğini gösterir. Afrika levhası ise Avrasya ile ilişkili olarak kuzeye doğru yılda yaklaşık 10 mm hızla 
hareket etmektedir. 
Afrika ve Arabistan levhalarının kuzeye doğru hareketleri, Anadolu levhasının kuzey-güney yönünde 
sıkışmasına neden olmaktadır. Önceleri doğu-batı uzanımlı kıvrım ve bindirmelerle karşılanan bu 
sıkışma, Üst Miosen’de artık bindirme ve kıvrımlarla karşılanamaz hale gelmiş ve yanalatımlı 
faylanmalarla telafi edilmiştir. Böylece sağ yönlü Kuzey Anadolu Fayı ile sol yönlü Doğu Anadolu ve 
Ölü Deniz Fayları oluşmuştur. Aynı zamanda Afrika levhası, kuzeye doğru hareketi sonucunda Helen-
Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu levhasının altına dalmıştır. 

Antakya ve yakın çevresi, Ölü Deniz ve Doğu Anadolu Fayları ile Kıbrıs Yayı’nın etkisi altında 
gelişen Antakya-Kahraman Maraş grabeninin güneyinde yer alır. Grabeninin güneyi, Ölü Deniz Fayı 
tarafından şekillendirir. Ölü Deniz Fayı, Kızıldeniz-Aden Körfezi’nden başlar, kuzeye doğru Doğu 
Anadolu Fayı ile kesiştiği Türkoğlu’na kadar devam eder.. Genel doğrultusu kuzey-güney olan bu fay, 
ülkemizde Gharb ve Karasu segmentleri ile temsil edilir. Gharb Segmenti, Asi nehrinin ülkemiz 
sınırlarına giriş yaptığı alanda kuzey-güney yönünde uzanış gösterir. Karasu Segmenti ise 
Samandağ ’dan başlayıp kuzeyde Türkoğlu’na kadar devam eder. Karasu Segmenti ile Gharb 
segmenti arasında 20°’lik doğrultu farkı  ve 12 km genişliğinde Amik ovasını oluşturan çek-ayır 
havzası  yer alır.  

Antakya’nın da içinde yer aldığı graben alanı, Kretase ve Eosen sonu faylanmalar ile çökmüş 
Arabistan levhasının kuzeye doğru hareketi Ölü Deniz Fayı’nda gerilmelerin kümülatif olarak 
artmasına neden olur. Bu gerilme jeolojik birimlerin direnim gücünü aştığı  anda enerji aniden 
boşalır ve depremler ortaya çıkar. Bu durum Antakya ve yakın çevresinde oldukça yüksek deprem 
riski potansiyeli oluşturur. Tarihsel ve aletsel dönemlerdeki depremler de bunu ortaya koymaktadır. 
Bu nedenle Antakya ve yakın çevresi “Türkiye Deprem Bölgeleri” haritasında, birinci derecede 
deprem riski olan alanlar içinde yer almaktadır.   
 

4.2.MEVCUT EKONOMİK KOŞULLAR VE GAYRİMENKUL PİYASASININ ANALİZİ 
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 

Türkiye OECD (1961) ve G20 büyük ekonomilerinin (1999) bir kurucu üyesidir. 31 Aralık 1995 
yılından bu yana, Türkiye ayrıca AB Gümrük Birliği'nin bir parçasıdır. 
Birçok ekonominin son küresel mali durgunlukta kurtarılabilirliği mümkün olmakla birlikte, Türk 
ekonomisi, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olarak ayakta kalmış, 2010 yılında %9.2 ve 2011 
yılında %8,5 oranında genişlemiş ve Dünya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. Bu 
nedenle, Türkiye 2004 yılından bu yana "AB Maastricht kriterlerinde yüzde 60" kamu borç stoku 
karşılama oranına sahiptir. Benzer şekilde, 2002'den 2011'e bütçe dengesi AB Maastricht 
kriterlerinde bütçe açığı yüzde 3'den daha az, yüzde 10'dan daha fazla bir şekilde düşmüştür. 
Dünya Bankası, 2007 yılında kişi başına düşen GSYİH açısından Türkiye'yi üst-orta gelirli bir ülke 
olarak sınıflandırmıştır.  
Taşınmaz sektörü son yıllarda gelişen sektörlerin başında yer almaktadır. Bu gelişmeye etki eden 
faktörlerin başında sektörün karlılık oranının her geçen gün artması ve buna paralel olarak 
gayrimenkul ürünlerinin ülkemizde en belirgin yatırım araçlarından biri olması gelmektedir. 
Gayrimenkul ürünleri temel ihtiyaçlar hiyerarşisi bağlamında incelendiğinde, gayrimenkullerin 
barınma ihtiyacını karşıladığını ve dolayısıyla söz konusu sektörün de gıda sektörü gibi her zaman 
dinamik bir sektör olarak ayakta kalacağını görmekteyiz. Öte yandan, ülkemizdeki arz ve talep 
dengelerine bakarsak, konut fiyatlarının neden özellikle ülkemizde büyük şehirlerde çok yüksek 
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olduğunu analiz edebiliriz. Söz konusu Pazar, yüksek arz açığına rağmen, yüksek bedellerle satılan 
gayrimenkullere talebin yüksek olduğu bir pazardır. 
       Doğal bir afet olan deprem gayrimenkul sektöründe değişimi de beraberinde getirmiştir. İnşaat 
maliyetleri büyük ölçülerde artmış olsa da deprem sonrası yapılan ve satılan gayrimenkullerin 
fiyatları deprem öncesi fiyatlarla karşılaştırıldığında yaklaşık iki misli artmıştır. Deprem aslında bir 
kriz gibi gözükse de deprem sonrası gayrimenkul piyasası belli bir durgunluktan sonra deprem 
öncesinden bile daha canlı olmuştur. Bu yüzden literatür de bilindiği üzere bazı krizler bazı fırsatlar 
da yaratabilmektedir. Şu an itibarıyla arz açığı temeline bağlı kalarak yüksek fiyatlarla satılan 
gayrimenkuller bile çoğu zaman maket üzerinden satılmaktadır. Dolayısıyla, pazar dinamik bir 
yapıda gelişmektedir. 
       Ülkemizin yaşadığı 2001 yılı ekonomik krizinin etkileri tüm sektörlerde ciddi bir biçimde 
hissedilmiş ve yaklaşık 2003 yılına kadar gayrimenkul sektöründe de gerileme söz konusu olmuştur. 
Bu yıldan itibaren siyasi istikrar ve ekonomik koşullardaki iyileşme ile beraber gayrimenkul sektörü 
hızlı bir yükselişe geçmiştir, 2005 ve 2006 yıllarında en parlak dönemini yaşayan sektör, 2006 yılının 
ikinci yarısından itibaren tekrar bir duraklama içine girmiştir. 2007 yılının ilk aylarında ipotekli konut 
finansman sistemi olarak bilinen Mortgage sisteminin yasal düzenlemeleri onaylanmakla birlikte, 
olumlu etkileri 2008 yılında beklenirken, küresel ekonomiden kaynaklanan dalgalanmalar konut 
talebi önemli ölçüde azalma göstermiştir. 
      ABD mortgage krizinde, borçlulardan, kredi veren kuruluşlara, menkul kıymet ihraç edenlerden 
kredi derecelendirme ve yatırımcılara kadar tüm mortgage piyasası taraflarının sorumlu olduğu 
görülmektedir. Özellikle sorunlu kredilerin büyük kısmını oluşturan subprime mortgage kredilerinin 
hükümet tarafından desteklenmesi ve batık kredilerin hükümet politikaları gereği fonlanması, 
değerleme ve ölçümü zor olan bir sistemin oluşmasına neden olmuştur. 
       ABD’de başlayan sorunların diğer ülke piyasalarında domino etkisi yaratmasına neden olmuş, 
sonuçta ise ABD kaynaklı ortaya çıkan mortgage krizi tüm dünya piyasalarını derinden etkilemiştir.  
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler henüz mortgage sistemi uygulamasının çok başlarında oldukları 
için taşınmaz piyasalarında önemli ölçüde kırılmalar yaşamadılar. Ancak krizin etkileri ülkemizde de 
psikolojik olarak daha sonra belirginleşmeye başladı. Yakın geçmişte açıklanan rekor küçülme 
rakamları da bunu kanıtlamaktadır. 
 2009 yılında derinleşen ekonomik krizin etkisiyle inşaat sektörü daralmış, gayrimenkul piyasasında 
fiyatlar gerilemiştir. Ancak ekonomik krize rağmen yurtiçi faiz oranlarında düşüş yaşanmış, kredi faiz 
oranlarının düşük seviyelerde seyretmesi gayrimenkule olan talebin daha da fazla düşmesine engel 
olarak gayrimenkul fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlamıştır. 
      2010 yılında Türkiye inşaat sektörü ve gayrimenkul piyasası yeniden büyüme sürecine girmiş, 
konut piyasasında yeni başlangıçlar ve kredi kullanımında önemli gelişmeler yaşanırken ticari 
gayrimenkullerde AVM ve ofis piyasaları da canlanmıştır. Küresel finans krizi sebebiyle daralma 
yaşayan ekonominin yıl boyunca iyileşme gösterip nitelikli Konut projeleri sayısında artış izlenmiştir. 
Yine ofis ve alışveriş merkezi kiralama taleplerinde ve yeni yatırımlarda artış görülmüştür. 
     Hükümetimiz tarafından Ekim 2011’de açıklanan Orta Vadeli Ekonomik Programa paralel olarak, 
hükümetin özel sektör yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracatın gelişmesini 
desteklemek için çabalarının süreceğini, Türkiye’nin TL cinsinden notunu BBB-‘ye yükseltmesiyle 
birlikte uzun vadede yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notu görünümünün pozitif 
olacağının öngörüldüğünü, yatırım piyasalarına bakıldığında, yüksek arsa fiyatları, lojistik gelişiminin 
önündeki en önemli engellerden biri olmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye lojistik 
pazarında Türk lojistik yatırımcı veya geliştiricileriyle ortaklık kurarak büyümek isteyen bazı büyük 
küresel yatırımcıların olduğu bilinmektedir.  Fakat arsa fiyatları bu gibi ortak girişimlerin 
gelişmesinin önündeki en önemli engeli oluşturmaktadır. 
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      2011 yılının üçüncü çeyrek döneminde konut sektöründe alınan yapı ruhsatları ve yapı kullanım 
izni belgesi sayısı artmıştır Konut kredisi faiz oranları ikinci çeyrekte yüzde 1’in üzerine çıktıktan 
sonra artışını yılın üçüncü ve son çeyreğinde de sürdürmektedir. Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı 
önlemleri uyguladığı Ağustos ayından bu yana TL ticari ve tüketici kredisi faizleri yükselme eğilimine 
girmiştir. Buna bağlı olarak konut kredisi aylık ortalama faiz oranları da yükselmektedir. Tüketicilerin 
konut satın alma eğilimi 2011 yılı genelinde dalgalanma göstermektedir. Yılın ilk çeyrek döneminde 
artan satın alma eğilimi ikinci çeyrekte zayıflamış, üçüncü çeyrekte ise son dönemlerin en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır. Yılın dördüncü çeyrek döneminde ise Ekim ayı verilerine göre tüketicilerin 
konut satın alma eğilimi yeniden gerilemiştir. 
       Perakende yatırım pazarı, 2011 yılı içerisinde uluslararası yatırımcıların ilgisini yoğun bir şekilde 
çekmeye devam etmiştir. Ekonomideki ve perakende pazarındaki olumlu gelişim ve orta vadede 
Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesine yönelik beklentiler ile birlikte perakende yatırım 
pazarında artış beklenmektedir. 2011 yılında ekonomide yaşanan canlanmayla birlikte, lojistik 
pazarında kiracı talebinde gözle görülür bir düzelme görülmüş fakat bu düzelme henüz tam 
anlamıyla kira işlemleri ve kira oranları üzerinde etkili olamamıştır. Uluslararası piyasalarda görülen 
toparlanmayla beraber, Türkiye otel piyasasına olan ilgi de artmaktadır. 
        2012 de Avrupa piyasalarında ciddi bir belirsizlik söz konusu iken,  İstanbul geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da, birinciliğini koruyor ve Türkiye, kendi iç finansman sorunlarını çözmüş Avrupalı 
gayrimenkul yatırımcıları için Avrupa'da orta ve uzun vadedeki tek yatırım seçeneği olmaya devam 
ediyor. Kriz öncesindeki yoğun uluslararası yatırımcı talebi bunun en önemli göstergesiydi. Türkiye, 
sadece genç nüfus yapısı ve şehirleşme oranları ile değil artan ticaret ve finans imkânları ile de 
gayrimenkulde çok önemli bir yatırım hedefi olarak ortaya çıkıyor. Buna rağmen Türkiye hala 
gelişmekte olan bir pazar ve dolayısı ile hem mevzuat hem ekonomik koşullar ve hem de iş yapış 
tarzları açısından riskler barındırıyor. Yapılması gereken durgunluğun olduğu bu dönemlerde ileri 
sürülen bu riskleri en aza indirecek düzenlemeleri bir an önce hayata geçirip normal koşullar geri 
geldiğinde yatırımcılara hazır olmak.  
    Türkiye’de Gayrimenkul sektörü uzun yıllardan beri olduğu gibi 2013 yılında da cazibesini 
koruması beklenmekte, Özellikle konut sektörünün kentsel dönüşüm odaklı olarak önümüzdeki 15 
yıl gibi sürede önem kazanacağı beklenmektedir.  
2013 yılı itibariyle gelinen nokta konut kredilerinin bankacılık kesimi açısından önem taşımaya 
devam ettiğidir. Yılsonu itibariyle mevduat bankaları tarafından kullandırılan konut kredisi hacminin 
105 milyar TL’yi aşması beklenmekte ve buna karşılık takibe dönüşüm oranının %1’in altında 
oluşması kredi tarafında sağlıklı bir büyümeyi işaret etmiştir. Konut kredisi faiz oranları açısından 
yaklaştığımızda ise, yılın ilk yarısında tarihin en düşük oranları gözlemlenmiş, yılın ikinci yarısında ise 
özellikle Amerika’nın parasal politikalarından kaynaklanan unsurların etkisi ile yılsonunda aylık %1 
seviyelerini zorlamıştır. 
      Türkiye'de döviz piyasalarında 2014 yılında meydan gelen hareketliliğin gayrimenkul pazarını  
fiyatlanma anlamında yeni bir dengeye yönlendirdiği izlendi. Piyasaları 2013 yılı ile kıyaslayacak 
olursa neredeyse aynı seyirde olduğunu görüyoruz. Ancak farklılık yabancı alımlarının artmış olması. 
Bu artış belirgin şekilde gözlemlendi.  Fiyat artışlarına bakacak olursak geçtiğimiz %13-14 lere yakın 
olan konut fiyatı artışları 2014 yılı içinde aynı şekilde yükselme gösterdi. 
       Türkiye’nin çevresindeki belirsizlikler kısa vadede çözülmeyeceği izlenimi vermektedir. Bu 
durum Türk ekonomisi üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürebilir. Büyümenin 2014’e yakın seviyede 
olacağı beklentisi hakim. İnşaat sektöründeki hareketlilik 2015’te 2014’e yakın seviyede olacağı 
öngörülmektedir. Çünkü birçok inşaat firması kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalarını 
önümüzdeki dönemde hayata geçirmeye başlıyorlar. Bu süreç takip eden yıllarda da gözlemlenecek. 
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Ancak birçok firma yatırım konusunda yabancı ortaklıklara gidebilir, özellikle dönüşüm süreci çok 
maliyetli ve zorlu bir süreç olacağı düşünülmektedir. 
2016 yılında  Ortadoğu  ve ülkemizde yaşanan Terör olayları ,15 Temmuz da teşebbüs edilen darbe 
girişiminden sonra piyasalar ciddi şekilde daralma göstermiş belirsizlikler uzun süre devam etmiş ve 
etmeye devam etmektedir. 
 2018  yılında alınan erken seçim kararıyla birlikte piyasalarda ciddi belirsizlikler ve 
dalgalanmalar oluşmuştur.2018 yılının ilk çeyreğinde ülke genelinde büyümenin 7.4 olmasına 
rağmen 2019 yılında büyüme oranlarındaki düşüş, işsizlik rakamlarındaki yükseklik devam 
etmektedir.2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra piyasalardaki  kur ve faiz oranlarındaki 
gerilmeler ışığında konut faizlerinde indirimlere gidilmiş, bu durum konut sektöründe bir 
hareketlenme yaratmıştır.  
 

4.3. DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN VE SINIRLAYAN FAKTÖRLER 
Değerleme işlemini olumsuz etkileyen ve sınırlayan faktör bulunmamıştır.  
 
 

4.4. EN YÜKSEK VE EN İYİ KULLANIM DEĞERİ ANALİZİ 

Bir mülkün fiziki olarak uygun olan, yasalarca izin verilen, finansal olarak gerçekleştirilebilir ve 
değerlemesi yapılan mülkün en yüksek getiriyi sağlayan en verimli kullanımıdır.  
En etkin ve verimli kullanımı belirleyen temel unsurları olan “ Kullanım  makul ve olası bir kullanım 
olduğu”, “Kullanım yasallığı ve kullanım için bir yasal hak alabilme olasılığı”, ” Mülk fiziksel olarak 
kullanıma uygun olduğu veya uygun hale getirebilmesi” , “Önerilen kullanım finansal yönden 
gerçekleştirilebilir olması” koşullarını en iyi sağlayan kullanım “  EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIMI 
“ dır. 
Yasalarca izin verilmeyen ve fiziki açıdan mümkün olmayan kullanım yüksek verimliliğe sahip en iyi 
kullanım olarak kabul edilemez. Hem yasal olarak izin verilen hem de fiziki olarak mümkün olan bir 
kullanım, o kullanımın mantıki olarak niçin mümkün olduğunun değerleme uzmanı tarafından 
açıklanmasını gerektirebilir. Analizler, bir veya birkaç kullanımın mantıki olarak olası kullanımlar 
olduğunu belirlediğinde, bunlar artık finansal fizibilite bakımından test edilirler. Diğer testlerle 
birlikte en yüksek değerle sonuçlanan kullanım “  EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIMI “ dır. 
Gayrimenkul sektörünün hukuki ve teknik açıdan en belirleyici faktörlerinden biri olan imar planları 
ülkemizde şehirleşme, teknolojik gelişme ve iktisadi ilerlemeye paralel bir gelişme gösterememekte 
ve bu revizyon eksikliği nedeniyle genelde statik bir görünüm arz etmektedirler. Söz konusu 
olumsuz yapının doğal bir sonucu olarak bir gayrimenkul üzerinde mali ve teknik açıdan en yüksek 
verimliliği sağlayacak ve bunun yanı sıra finansmanı dahi temin edilmiş en optimum seçeneğin 
uygulama safhasına konulamaması gibi istenmeyen vakalar sektörümüzde sık sık oluşabilmektedir. 
Bir başka anlatımla, ülkemiz koşullarında en iyi proje en yüksek getiriyi sağlayan veya teknik olarak 
en mükemmel sonuçları sağlayan seçenek değil, aynı zamanda yasal mevzuatın gereklerini de yerine 
getiren projedir.  
  Taşınmazların mevcut durumunun etkin ve verimli kullanım olduğu düşünülmektedir. 
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BÖLÜM 5 
 

5.GAYRİMENKULÜN FİZİKSEL BİLGİLERİ 

5.1. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN TANIMI 
Taşınmazlar Hatay ili, İskenderun İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, Maraşel Fevzi Paşa caddesi No:44 
posta adresinde 667,57 m² arsa üzerinde bitişik nizamda, 5 katlı betonarme karkas tarzda A VE B 
Blok olarak inşa edilmiş  Çınar  apartmanının A Blok zemin katta yer alan 13 ve 14 numaralı 
dairelerdir. 

5.2. GAYRİMENKUL MAHALLİNDE YAPILAN TESPİTLER 
Taşınmazın mahallinde yapılan tespitlerde Zemin ve normal katlarında 2’şer adet daire bulunan ana 
taşınmazda toplam 20 daire bulunmaktadır.  
13 nolu daire A Blok  girişte sol tarafta yer almakta ve antre + koridor + salon + oda + mutfak ve 
banyo alanlarından oluşmakta brüt 110m²  dir. 
 14 nolu daire A Blok  girişte sağ tarafta yer almakta ve antre + koridor + salon + oda + mutfak + 
banyo + ebeveyn banyosu alanlarından oluşmakta brüt 100m² dir. 
 

5.3. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULUN YAPISAL İNŞAAT ÖZELLİKLERİ 
 Yapı Tarzı    :   BETONARME 
Yapı Sınıfı   :   III-B 
Yapının Yaşı               :  44 
Yapı Nizamı   :  BİTİŞİK  
Dış Cephe   :  DIŞ CEPHE BOYASI 

5.4. FİZİKSEL DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN VERİLER 
İnşaat Kalitesi  :   ORTA 
Malzeme Kalitesi  :   KÖTÜ 
Fiziksel Eskime  :   MEVCUT  
Altyapı  :   TAMAMLANMIŞ 
 

5.5. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULUN İÇ MEKAN İNŞAAT ÖZELLİKLERİ 
13 nolu daire’nin giriş kapısı ve pencere doğramaları ahşap, zeminler karo mozaik, duvarlar duvar 

kağıdı, tavanlar plastik boyalıdır. Mutfak zemini seramik, duvarları ve tavanı plastik boyalı, mutfak 
tezgahı beton üzeri seramik kaplama, dolapları ahşaptır. Banyo zemini seramik, duvarları fayans, 
tavanı plastik boyalı olup rezervuarlı klozet, asma lavabo bulunmaktadır. Bakımsız ve tadilat ihtiyacı 
vardır. 

14 nolu daire’nin giriş kapısı ve pencere doğramaları ahşap, zeminler halı kaplı, duvarlar ve tavan 
plastik boyalı, mutfak tezgahı mermer, dolapları MDF’dir. Banyo zeminleri seramik, duvarları fayans, 
tavanı plastik boyalıdır. Banyoda rezervuarlı klozet, ayaklı lavabo, ebeveyn banyosunda rezervuarlı 
klozet, ayaklı lavabo, gömme küvet bulunmaktadır. Bakımsız ve tadilat ihtiyacı vardır.  
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5.6. GAYRİMENKULUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN 
VERİLER 
 
 

 

 

Değerleme; gayrimenkulün yasal durumu, yapılanma hakları,  konumu, alanı, topoğrafyası, parsel şekli 
bölgedeki emsal tarla satışları ve sokak rayiç bedelleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır.  

 
 

5.7. DEĞERLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER  
Uygun bir değer esasına göre tanımlanan bir değerlemeye ulaşabilmek amacıyla, bir veya birden çok 
değerleme yaklaşımı kullanılabilir. Uluslararası Değerleme Standartı çerçevesi kapsamında tanımlanan ve 
açıklanan üç yaklaşım değerlemede kullanılan temel yaklaşımlardır. Bunların tümü ekonomi teorisinde geçen 
fiyat dengesi, fayda beklentisi veya ikame ilkelerine dayanmaktadır. Tek bir yöntem ile güvenilir bir karar 
üretebilmek için yeterli sayıda gerçeklere dayalı veya gözlemlenebilen girdinin mevcut olmadığı hallerde, 
birden çok sayıda değerleme yaklaşımı veya yöntemi kullanılması özellikle tavsiye edilir. 
 
A. Pazar Yaklaşımı Yöntemi: 
 Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla 
karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. 

            Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini 
dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi 
yapılan mülk, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen 
fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir. Gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir ve 
gerçekçi yaklaşım piyasa  yaklaşımıdır. Bu değerleme yönteminde bölgede değerlemesi istenilen 
gayrimenkul ile ortak temel özelliklere sahip karşılaştırılabilir örnekler incelenir.  
 
 
 
 

Pazar Yaklaşımı aşağıdaki varsayımlara dayanır.  

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

 Bu piyasadaki alıcı ve satıcıların gayrimenkul hakkında oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu 
ve bu nedenle zamanın önemli bir faktör olmadığı kabul edilir.  

 Gayrimenkulün piyasada makul bir satış fiyatı ile makul bir süre için kaldığı kabul edilir.  

 Seçilen karşılaştırılabilir örneklerin değerlemeye konu gayrimenkul ile ortak temel özelliklere 
sahip olduğu kabul edilir. 

 Seçilen karşılaştırılabilir örneklere ait verilerin, fiyat düzeltmelerinin yapılmasında günümüz 
sosyo-ekonomik koşulların geçerli olduğu kabul edilir. 

 
 
 

Topografya Düz Elektrik Var 

Parsel Şekli Dikdörtgen  Su Var 

Deprem Derecesi  1. Derece Kanalizasyon Var 

Yol Mevcut  Doğalgaz Var 
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B. Gelir Yaklaşımı Yöntemi:  

 Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere 
dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan 
gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.  

              Varlığın değeri, yalnızca getirecekleri gelire göre saptanabiliyorsa- örneğin kiralık konut ya da 
iş yerlerinde- sürüm bedellerinin bulunması için gelir yönteminin uygulanması kuraldır. Gelir 
yöntemi ile üzerinde yapı bulunan bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde ölçüt, elde edilebilecek 
net gelirdir. Bu net gelir; yapı, yapıya ilişkin diğer yapısal tesisler ve arsa payından oluşur. Arsanın 
sürekli olarak kullanılma olasılığına karşın, bir yapının kullanılma süresi kısıtlıdır. Bu nedenle net 
gelirin parasal karşılığının saptanmasında arsa, yapı ve yapıya ilişkin diğer yapısal tesislerin değerleri 
ayrı kısımlarda belirlenir.  

Net gelir, gelir getiren taşınmazın yıllık işletme brüt gelirinden, taşınmazın boş kalmasından 
oluşan gelir kaybı ve işletme gelirlerinin çıkarılması ile bulunur. Net gelir, yapı gelir ve arsa 
gelirinden oluşmaktadır. Arsa geliri, arsa değerinin bölgedeki taşınmaz piyasasında geçerli olan 
taşınmaz faiz oranınca getireceği geliri ifade eder. Yapı geliri yapının kalan kullanım süresi boyunca 
bölgedeki taşınmaz piyasasında geçerli olan taşınmaz reel faizi oranında getirdiği gelir ile yapının 
kalan kullanım süresi temel alınarak ayrılacak yıllık amortisman miktarının toplamından 
oluşmaktadır.  

 
 

C.  Maliyet Yaklaşımı Yöntemi:  
         Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu 
olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya 
sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin 
uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame 
maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde 
gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.  

          Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında yeniden inşa edilme 
maliyeti gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi 
kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, "Hiçbir şahıs ona karşı istek duymasa veya onun 
değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır" şeklinde tanımlanmaktadır.  

Bu yöntemde gayrimenkulün önemli bir kalan ekonomik ömür beklentisine sahip olduğu kabul 
edilir. Bu nedenle gayrimenkulün değerinin fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik açıdan 
demode olmasından dolayı zamanla azalacağı varsayılır. Bir başka deyişle, mevcut bir 
gayrimenkulün bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden fazla olamayacağı 
kabul edilir. 
 
 
 
 

5.8. DEĞERLEMEDE ESAS ALINAN BENZER SATIŞ ÖRNEKLERİNİN TANIM VE 
SATIŞ BEDELLERİ İLE BUNLARIN SEÇİLMESİNİN NEDENLERİ 
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SIRA 
NO 

İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ KONUM VE NİTELİĞİ 
FİYAT  
KDV 

HARİÇ 

 
ALAN 
(m²) 

BİRİM DEĞERİ  

1 
MISIRLI GAYRİMENKUL                             

0(536) 5040606 
Taşınmazla aynı binada 5.kat  

3+1 daire satılık 
300,000 ₺ 150 2,000 (TL/m²) 

2 
NURTAÇ SAĞIROĞLU                             

0(536) 2142020 
Taşınmaza yakın konumda 4. kat  

4+1  daire satılık 
205,000 ₺ 170 1,206 (TL/m²) 

3 
ALPER BAKIROĞLU                                

0(532) 4950203 
Taşınmaza yakın konumda 5. kat  

3+1  daire satılık 
240,000 ₺ 150 1,600 (TL/m²) 

4 
İSMAİL KAHVECİOĞLU                              

0 (530) 4358296 
Taşınmaza yakın konumda 2. kat  

3+1  daire satılık 
230,000 ₺ 110 2,091 (TL/m²) 

5 
ERHAN BEREKET                     
0(533) 5214655 

Taşınmaza yakın konumda 3. kat  
3+1  daire satılık 

310,000 ₺ 160 1,938 (TL/m²) 

6 
SEDAT YEŞİLDAĞ                       
0(555) 3215868 

Taşınmaza yakın konumda yeni binada   
 2. kat 2+1  daire satılık 

320,000 ₺ 90 3,556 (TL/m²) 

 
Yukarıdaki emsallerin irdelenmesi sonucu;  Dairelerin konumları, yapılanma şartları, satış kabiliyetleri, 
mülkiyet hakları, yasal, mevcut durumları ve manzara özellikleri değerlendirilerek alınan emsaller 
doğrultusunda eski dairelerin birim satış değerlerinin 1.200-TL/m² ile 2.200-TL/m² aralığında değiştiği bu 
tespitler doğrultusunda  dairelerin Yapılanma şartları, konumları, emsallerin pazarlık payı, ülke 
ekonomisindeki gelişmeler, bölgedeki arz ve talep eğilimleri, şerefiyeleri dikkate alınarak ve gerekli 
düzeltmeler yapılarak  Daire  birim satış değerinin  2.000 TL/m²  olabileceği kanaatine varılmıştır. 
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5.9. FARKLI DEĞERLEME METOTLARININ VE ANALİZİ SONUÇLARININ 
UYUMLAŞTIRILMASI VE BU AMAÇLA İZLENEN YÖNTEMİN VE NEDENLERİNİN 
AÇIKLAMASI 
Taşınmazların  Pazar Değerlerine ulaşılırken esas olarak Pazar yaklaşımı Yöntemi kullanılmıştır. 

5.10. KULLANILAN DEĞERLEME TEKNİKLERİNİ AÇIKLAYICI BİLGİLER VE BU 
YÖNTEMLERİN SEÇİLMESİNİN NEDENLERİ 

Taşınmazın Değerlemesinde Pazar Yaklaşımı Yöntemi kullanılarak sonuca ulaşılmıştır. 

       Pazar Yaklaşımı Yönteminde ;yakın dönemde satılmış ve  pazara çıkarılmış benzer 
gayrimenkuller dikkate alınarak pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat 
ayarlaması yapılmakta ve konu gayrimenkul için birim fiyat belirlenmektedir. Bulunan emsaller 
görüle bilirlik, konum, büyüklük, fiziksel özellik ve imar durumu gibi kriterler dahilinde 
karşılaştırılmakta, Çevredeki emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama 
firmaları ile görüşülmekte ve yanı sıra ofisimizdeki mevcut bilgilerden faydalanılmaktadır. 
 

DEĞER TABLOSU 1314 PARSEL 

SIRA 
NO 

NİTELİK BLOK KAT 
BAĞ. BÖLÜM 

NO 
  ALAN M2 

BİRİM DEĞER 
TL/M2 

BAĞ.BÖL. DEĞERİ TL 

1 MESKEN A ZEMİN 13 110.00 2000 220,000 TL 

2 MESKEN A ZEMİN 14 100.00 2000 200,000 TL 

     

TOPLAM 420,000 TL 

 

5.11. DEĞERLEME İŞLEMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER(SWOT ANALİZİ) 
GÜÇLÜ YANLAR 

 İskenderun’unun iyi bölgesinde konumlu olması 

 Ulaşım kolaylığı, 

 Tamamlanmış altyapı, 

 Merkezi konumda olması 

  ZAYIF YANLAR 

 Fonksiyonel demodelik 

 Dairelerin bakıma ihtiyaçları olması 

 Binaya ait belgelerin kaybolmuş olması 

  FIRSATLAR 

 İskenderun’unun iyi bölgesinde konumlu olması 

  TEHDİTLER 

 Gayrimenkul piyasasındaki daralma 
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BÖLÜM 6    

6.SONUÇ 

6.1 SORUMLU DEĞERLEME UZMANIN GÖRÜŞÜ 
 Taşınmazlar genel olarak Liman, sanayi, tarım, bağ, bahçe sektörünün yaygın olduğu bölgede, 
Konut yapılanması da bu sektörlere paralel bir gelişme sergilemiştir. Taşınmazın mevcut kullanımı 
itibarıyla “ Konut İmarı” nda kalan imar hakları bölgesel gelişmelere paralel olarak önemli bir 
potansiyel oluşturmaktadır. 

6.2 NİHAİ DEĞER TAKDİRİ 
               Yerinde yapılan inceleme neticesinde, çevre koşulları, genel ekonomik koşullar, taşınmazın 
imar durumu, konum, satılabilme kabiliyeti dikkate alınarak işbu değerleme raporuna konu 
oluşturulan Dairelerin değeri 16.12.2019 tarihi itibariyle incelenerek hesaplanmış geçerli değerlerdir. 
 

Taşınmazların Toplam Pazar Değeri  420.000 TL 

(Dörtyüzyirmibin Türk Lirası)kıymet tahmin ve takdir edilmiştir. (*) 

(420.000- TL    ÷ 5,83 TL/USD (**)    72.040 USD) 

(420.000- TL    ÷ 6,49 TL/Euro (**)   64.715 Euro) 
(*)   Tahmin ve takdir edilen değer KDV hariçtir. 

(**) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 6,49 TL; 1,- USD = 5,83 TL’dir. 
Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 

 
İşbu rapor HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş ‘nin talebi üzerine ve 2 adet orijinal olarak 
düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu 
değildir. Bilgilerinize Sunulur. 
                                                                                                             Saygılarımızla,                                          

1A GRUP GAYRIMENKUL DEĞERLEME 
VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 

RAPOR EKLERİ 

 Taşınmaza ait fotoğraflar  

 İmar Durumu 

 Tapu Kayıt Örnekleri 

 Değerleme uzmanlarının değerleme lisansı örneği 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı                                        Sorumlu  Değerleme Uzmanı 
                   AYHAN YILDIZ                                                                   NURİ ABDURRAHMAN IŞINBARK 
                SPK NO: 401315                                                                                  SPK NO: 401474                                 
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 RAPOR EKLERİ 

 

TAŞINMAZA AİT FOTOĞRAFLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 14 
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13 NOLU DAİRE 
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14 NOLU DAİRE 
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DEĞERLEME UZMANLARININ  LİSANS ÖRNEĞİ 

 

 


