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Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda bütün piyasalarda rekabet koşulları 

artmıştır. Piyasalarda sürdürülebilirlik sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek isteyen kuruluşlar 

için müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik yüksek standartlarda hizmet sunmak ve ürün temin 

etmek önemli bir hedef halini almıştır. Bu hedefe ulaşma noktasında, müşterilerini kaliteli ürünler ve 

hizmetler ile memnun edilebileceğini fark eden bütün kuruluşlar için kalite yönetim sistemleri önemli 

bir odak noktası haline gelmiştir. Bu kapsamda, kalite, kalite yönetim sistemi ve kalite yönetim 

sistemlerinin küresel kabul görmüş standartlara uygunluğu örgütler açısından önemli çalışma 

alanlarından biri olmuştur. Kalite ve kalite yönetim sistemleri, ölçek ve sektör farkı gözetmeksizin 

tüm örgütler açısından önemli kavramlardır. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye gayrimenkul 

sektöründe önemli paydaşlardan biri olan gayrimenkul değerleme şirketlerinde uygulanan kalite 

yönetim sistemlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda Türkiye’deki gayrimenkul değerleme 

şirketlerinin kalite yönetim sistemlerine yönelik algısını ölçmek amacıyla değerleme firmalarına 

anket uygulanmış ve örnek uygulama yardımı ile şirketlerin kalite algısı ve uygulamaları açıklanmaya 

çalışılmıştır. Sonuç olarak, anket çalışması ve örnek uygulamaların değerlendirilmesi çerçevesinde, 

Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme şirketlerinde kalite yönetim sistemi belgesinin 

bulunduğu ancak, kalite yönetim sisteminin ne şekilde uygulanacağına ve sürdürülebilir kılınacağına 

ilişkin tam anlamı ile bilgi sahibi olan şirket sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. Gayrimenkul 

değerleme şirketlerinde kalite yönetim sistemlerinin sürdürülebilir olması ve gayrimenkul 

değerlemesine yönelik çıktıların standart, adil, tarafsız ve son kullanıcıların en iyi şekilde 

yararlanacağı veriler içermesi noktasında son derece önemi olan standardizasyon ve 

belgelendirmenin, Türk mevzuatı çerçevesinde bütün gayrimenkul değerleme şirketlerine yasal 

zorunluluk haline getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Buna ilave olarak gayrimenkul 

değerleme şirketlerinin kalite yönetim sistemleri ve bu sistemlere yönelik prosedürleri en az yılda bir 

defa haberli denetimler kapsamında ve yılda bir defadan fazla olmamak koşuluyla habersiz denetim 

metoduyla denetlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.   

 

 

Ocak 2018, 100 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kalite, kalite yönetim sistemi, ISO 9001, gayrimenkul değerleme ve 

gayrimenkul değerleme şirketleri. 
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ABSTRACT 
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As a result of globalization and advances in information technology, competition conditions have 

increased in all markets. For organizations seeking to achieve sustainability and competitive 

advantage in the marketplace, it has become an important goal to provide services and products at a 

high standard for the needs and desires of customers. Quality management systems have become an 

important focus for all organizations that realize that they can be satisfied with quality products and 

services at the point of achieving this goal. In this context, the compatibility of quality, quality 

management system and quality management systems with globally accepted standards has become 

one of the important working areas for organizations. Quality and quality management systems are 

important concepts for all organizations regardless of scale and sector difference. The main aim of 

this study was to evaluate the quality management system implemented in Turkey real estate valuation 

firms, which is one of the major stakeholders in the real estate sector. In this context, a questionnaire 

applied to valuation organizations to measure the perception of the quality management system of 

real estate valuation firms in Turkey and have tried to explain the best practices to help companies 

with perceived quality and application. As a result, in the framework of the evaluation of the survey 

and sample applications, however, where the real estate valuation firms in the quality management 

system documentation operating in Turkey, that are implemented in the quality management system 

and the number of companies who have knowledge literally on whether sustainability was found to 

be considerably less. It is considered that the standardization and certification which is very important 

in terms of the sustainability of the quality management systems in real estate valuation firms and 

that the outputs for real estate valuation include the standard, fair, neutral and end users best benefited 

from, should be made legal requirement for all real estate valuation companies within the framework 

of Turkish legislation. In addition, real estate valuation firms’ quality management systems and 

procedures for these systems have been audited at least annually within the context of informed 

inspections, and not more than once a year, through unannounced audit methods. 

 

January 2018, 100 pages 

Key Words: Quality, quality management system, ISO 9001, real estate valuation, and real 

estate valuation organizations.  
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları 

Küreselleşme ile birlikte dünya üzerinde mevcut olan piyasalar tek bir piyasa halini 

almıştır. Müşteriler, teknolojideki ve bilgi iletişim sistemlerindeki gelişmeler sayesinde 

ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilere istedikleri anda ulaşabilmekte olup, bu sayede, 

müşteriler, satın alma kararlarını vermeden önce ürün ya da hizmet ile karşılaştırma 

yapabilmektedir. Yapılan karşılaştırma sayesinde müşteriler, düşük maliyetli yüksek 

kaliteli ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu noktada, örgütler için önemli 

olan, müşterilerin tercih ettiği kaliteli ve düşük maliyetli ürün ve hizmetleri müşterilere 

sunabilmektedir. Müşteri paylarını ve sürdürülebilirliklerini koruma amacında olan 

örgütler için bu önem arz eden bir durumdur. Müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek, 

sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin memnun kalması için de örgütlerin müşteri 

odaklı üretim süreçleri geliştirmesi ve kaliteli ürün ve hizmet sunması gerekmektedir. Bu 

kapsamda değerlendirildiğinde kalite tüm piyasalarda faaliyet gösteren örgütler için 

önemli bir kavramdır. Kalite kavramı yalnızca örgütlerin karlılıklarını artırması ve 

maliyetlerini minimize etmesi için gerekli olan bir kavram değildir. Aynı zamanda kalite 

kavramının geliştirilmesi ile birlikte örgütler rekabet avantajı elde etmektedir. Rekabet 

yoğun piyasalarda, rekabet avantajı elde eden örgütler devamlılıklarını 

koruyabilmektedir. Bu nedenle kalite ve kaliteye yönelik tüm süreçler örgütler açısından 

önemlidir. Dolayısıyla, örgütler, kaliteye yönelik süreçlerini sürdürülebilir kılmak ve 

verimli sonuçlar elde edebilmek için politikalar belirlemekte ve bu politikalara dayanarak 

geliştirilen stratejik planlar ile kaliteye yönelik süreçleri oluşturmaktadır.  

Kalite yönetim sistemleri, kalitenin önemi doğrultusunda, örgütler tarafından uygulanan 

sistemlerdir. Kalite yönetim sistemleri ile önceden belirlenmiş kurallar ve kabuller 

çerçevesinde örgüt sistemleri denetlenmekte ve standardizasyonun sağlanması 

hedeflenmektedir. Kalite yönetim sistemlerinin standartlaşmasının sonucunda, örgütlerin 



2 

 

üretim süreçlerinde daha az hata ve fire oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, kalite yönetim 

sistemleri sayesinde örgütler düşük maliyet ile yüksek kaliteli ürünler üretebilmekte ve 

müşteri memnuniyetini sağlayabilmektedir. Bütün belirtilen olumlu yanları nedeni ile 

kalite yönetim sistemleri, sektör ve örgüt büyüklüğü farkı gözetilmeksizin uygulanması 

gereken sistemler olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifade ile kalite yönetim sistemleri 

sadece üretim işletmelerinde uygulanması gerekli olan sistemler değildir. Kalite yönetim 

sistemleri, özellikle ekonomiye katma değeri yüksek olan lokomotif sektörlerde faaliyet 

gösteren örgütler tarafından uygulanmalıdır. Gayrimenkul sektörü, gerek Türkiye, 

gerekse dünya için önemli lokomotif sektörlerden bir tanesidir. Gayrimenkul sektöründe 

faaliyet gösteren örgütlerin, kalite açısından standardizasyonu sağlaması ve önceden 

belirlenmiş kurallar çerçevesinde sistemlerini sürdürmesi ekonomiler açısından 

önemlidir. Gayrimenkul sektöründe yer alan birçok farklı aktör içerisinde en 

önemlilerinden bir tanesi, gayrimenkul değerleme şirketleridir. Gayrimenkul değerleme 

şirketleri, gayrimenkul alım satım süreçlerinde değer belirleme, vergi matrahı belirleme, 

şirket aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin gerçek değerlerini belirleme gibi birçok 

amaca yönelik hizmet veren örgütlerdir. Tüm bu hizmetlerin kaliteli olması gerek 

hizmetlerden birebir yararlanan müşteriler için gerekse ekonominin geneli için oldukça 

önemlidir. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul 

değerleme şirketlerinde kalite yönetim sistemlerine yönelik uygulamalar incelenmiş ve 

gayrimenkul değerleme şirketlerinin kalite yönetim sistemlerine yönelik algısı örnek 

uygulama yardımı ile ölçülmüştür.  

1.2 Araştırmanın Kapsamı, Sınırlılıkları, Materyal Yöntemler 

Gayrimenkul değerleme şirketlerinde var olan kalite çalışmalarının belirlenmesi için nicel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemleri, sürdürülen tutum ve 

davranışlar ile ilgili olarak gözlem, deney ve testler yardımı ile nesnel bir ölçümlemeyi 

mümkün kılan ve hedefleyen araştırma yöntemleri olarak kabul edilmekte ve geniş 

kitlelere uygulanabilmektedir. Nicel araştırma yöntemleri çerçevesinde çalışmanın 

amacına yönelik sayısal verilerin toplanması için anket uygulaması yapılmıştır. Anket 
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soruları katılımcılara internet üzerinden gönderilmiş olup, anket içerisinde açık uçlu soru 

bulunmamaktadır.  

Yürütülen çalışmada, çalışmanın örneklem grubunun evreni temsil ettiği ve çalışmada 

kullanılan anket sorularına yanıt veren katılımcıların gerçek durumu yansıtacak şekilde 

soruları yanıtladığı varsayılmıştır. Çalışmanın evreni, Türkiye’de faaliyet gösteren 

gayrimenkul değerleme şirketleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacına yönelik 

bulguları elde edebilme noktasında anket yardımı ile veri toplanmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS 22.0 Paket Programı ve Microsoft Office Excel uygulamaları ile analiz edilmiştir. 

Kalite 1990’lı yılların başlarından itibaren gerek örgütler gerekse ekonomiler açısından 

önem arz eden bir kavramdır. Kalite, örgütlerin rekabet avantajı elde edebilmesi, müşteri 

odaklı üretim süreçleri yürütebilmesi ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmesi için gerekli 

olan bir kavramdır. Kalite en temel anlamda, ürün veya hizmet veya süreç ile ilgili olarak, 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını en maksimal düzeyde tatmin edebilmektir. Kalite, talep 

yönlü istek ve ihtiyacı karşılayabilme derecesidir. Diğer bir ifade ile kalitenin bilimsel 

temelleri olan yönetim anlayışı çerçevesinde yönetilmesi önemlidir. Bu önem ile paralel 

olarak kalite yönetim sistemi kavramı ve toplam kalite yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır. 

Kalite yönetim sistemleri, toplam kalite uygulamalarının sistematik hale gelmesi için, 

örgütün tüm paydaşlarının kalite süreçlerine dâhil olması anlamını taşımaktadır. Kalite 

yönetim sistemleri, müşteri odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde gelişmiş olan 

sistemlerdir. Bu sistemlerin temel amacı, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının minimum 

maliyet ve fire ile maksimum düzeyde tatmin etmektir. Kalite yönetim sistemleri, 

toplumsal ve ekonomik anlamda örgütlerden beklenti içerisinde olan tüm paydaşların 

istek ve beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayan sistemlerdir. Kalite yönetim sistemleri, 

katılımcı yönetim anlayışını benimsemiş olan ve örgüt amaçlarına yönelik süreçlere 

olumlu katma değer sağlayan sistemlerdir. Kalite yönetim sistemlerinden maksimum 

verim elde edebilmek için, kalite yönetim sistemlerinin belirli standartlara uygun olarak 

kurulması, yönetilmesi, sürdürülmesi ve denetlenmesi önemlidir. Kalite yönetim 
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sistemlerinin uyması gereken önceden belirlenmiş ve genel kabul görmüş standartlar 

kalite yönetim standartları olarak adlandırılmaktadır.  

Kalite yönetim standartları, kalite yönetim sistemlerinin etkin ve verimli çıktılar vermesi 

ve sürdürülebilir kılınmasına yönelik olarak yol haritası niteliğindeki standartlardır. 

Kalite yönetim standartları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren farklı büyüklükteki 

örgütlerin kolaylıkla adapte olabileceği nitelikte standartlardır. Kalite yönetim 

sistemlerine yönelik standartların özellikle, ekonomilerin amiral gemisi niteliğindeki 

sektörlerde faaliyet gösteren örgütler tarafından uygulanması önem arz etmektedir. Bu 

çerçevede, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren örgütlerin kalite yönetim 

sistemlerini kalite standartları ile uyumlu şekilde kurması, yürütmesi, sürdürmesi ve 

denetlemesi gereklidir. Çünkü gayrimenkul sektörü hem dünyada hem de Türkiye’de 

ekonomiye yüksek katma değer sağlayan bir sektördür. Gayrimenkul sektöründe faaliyet 

gösteren gayrimenkul değerleme şirketleri, gerçek kişilere, tüzel kişilere, bankalara, 

devlete yönelik hizmetler sunan şirketlerdir. Gayrimenkul değerleme şirketleri farklı 

müşterilere sunduğu değerleme hizmetlerine yönelik süreçlerin kalite standartları 

çerçevesinde sürdürülmesi doğru ve şeffaf değerleme raporlarının sunulması hususunda 

önemlidir. Kalite yönetim standartları ve gayrimenkul değerleme ilkeleri kapsamında 

yapılan değerleme süreçleri hem müşteriler hem de ekonomiler açısından etkin ve verimli 

sonuçlar doğurmaktadır. 

Çalışma dört bölümden oluşmakta olup, çalışmanın birinci bölümünde araştırmanın 

önemi ve amaçları ile sınırlılıkları ve materyal yöntemler verilmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde, kalite yönetim sistemi kavramı açıklanmış, kalite kavramı ve tarihsel 

gelişimi, kaliteyi oluşturan unsurlar ve kalite kavramının önemi, kalite kontrolü ve 

standardizasyon kavramları, kalite yönetiminin öncüleri ve kalite yönetim sistemi, 

Dünya’da ve Türkiye’de kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve 

toplam kalite yönetim ilişkisine yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde 

gayrimenkul değerlemenin tanımı ve kavramsal çerçevesi, Türkiye’de gayrimenkul 

değerlemeye bakış açısı, gayrimenkul değerleme standartlarını belirleyen ulusal ve 



5 

 

uluslararası kuruluşlar verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde gayrimenkul 

değerleme şirketlerinde kalite çalışmalarına yönelik yapılan örnek uygulamaya ilişkin 

bilgilere yer verilmiş ve yapılan anket çalışması kapsamında katılımcıların anket 

sorularına verdikleri cevaplar çizelgeler ve grafikler yardımı ile analiz edilmiştir. 

Gayrimenkul değerleme şirketlerinde kalite çalışmalarına yönelik uygulama kapsamında 

elde edilen bulgular sonuç ve öneriler olarak değerlendirilmiştir. 
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2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

2.1 Kalite Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 

Kalite kelimesi, gündelik hayat içerisinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Kalite 

kavramının temelleri Latinceye dayanmaktadır ve “qualitas” kelimesinden türemiştir 

(Şimşek 1998). Kalite kavramına ilişkin tanımlamalar incelendiğinde kavramın çok boyutlu 

bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Kalite, bir ürünün ya da hizmetin belirlenmiş olan 

amacına ve kullanımına uygunluğu şeklinde tanımlanmaktadır (Tekin 2007). Diğer bir 

tanımlamaya göre ise kalite, ürün ve hizmetlerin tüketicilerinin ürün ve hizmetlerden 

beklentileri ile paralel olarak ürün ve hizmetlere yönelik yargılarıdır (Parlak 2013). Koçel 

(2010) ise kaliteyi, ürün ya da hizmetlere yönelik mükemmeliyetçilik yaklaşımına yönelik 

bir sistematik şeklinde tanımlamaktadır (Koçel 2010).  

Kalite kavramına daha geniş bir bakış açısı ile bakan tanımlamaya göre kalite, tüketicilerin 

beklenti ve isteklere uygun olmak, tüketicileri memnun etmek ve bu uygunluk ile 

memnuniyeti sürdürülebilir kılmaktır (Parlak 2013). Kalite, ekonomik, kullanılabilir, tatmin 

duygusu geliştiren ürün ve hizmetlerin tasarlanmasını, üretilmesini, satılmasından sonraki 

hizmetleri kapsayan çok boyutlu bir sistematik yaklaşımdır (Güney 2004). Kalite kavramına 

yönelik tanımlamalar incelendiğinde, genel kabul görmüş bir kalite tanımlaması olmadığı ve 

fakat içerdikleri anlamlar itibariyle kalite kavramının çok boyutlu bir kavram olduğu 

görülmektedir. Kalite kavramının daha iyi anlaşılabilmesi noktasında kalitenin tarafları 

açısından ele alınması yararlı olacaktır. Müşteriler açısından ele alındığında kalitenin belirli 

orta özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Kaliteli bir ürün ya da hizmetin müşteri 

ihtiyaçlarını tatmin etmesi gerekmektedir. Bir ürün ya da hizmetin kaliteli olarak 

adlandırılabilmesi için ürün ya da hizmetin müşterileri memnun etmesi gerekmektedir. 

Kaliteli bir ürünün herhangi bir eksikliği, yetersizliği ya da kusurunun olmaması 

gerekmektedir (Parlak 2013). Kalite kavramı, kavramın bir diğer tarafı olan örgütler 

açısından incelendiğinde ortaya çıkan kavrama ilişkin ortak özellikler bulunmaktadır. Ürün 
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ve hizmetler ile ilgili tüketicilerden olumsuz geri bildirim alınmaması gerekmektedir. 

Dağıtım kanallarında yer alan iş ortaklarının ürün ve hizmetlere yönelik olumsuz geri 

bildirimlerinin olmaması gerekmektedir. Ürünlerin fire oranının minimize edilmiş olması ve 

ürün stok miktarının minimize edilmiş olması gerekmektedir (Parlak 2013). 

Kalite kavramının temelinde müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam anlamı ile tatmin edecek 

ürün ve hizmetlerin üretilmesi yatmaktadır. Bu odak noktası, kalite kavramının tarihsel 

süreçteki gelişiminde de var olan bir odak noktası olarak değerlendirilmektedir. Kalitenin 

tarihi incelendiğinde, kavramın insanlık tarihi kadar eski bir kavram olduğu görülmüştür. 

Kalite kavramının ilk olarak adlandırıldığı dönemlerdeki kapsamı ile günümüzdeki kapsamı 

arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen kalite her zaman en iyi olmayı hedeflemek 

anlamını taşımıştır. Kalite kavramının gelişmesindeki en önemli zaman dilimi yirminci 

yüzyılın başlarıdır. Yirminci yüzyılın başlarında kalite kavramının ivmelenmesinin en temel 

nedeni bu yüzyılın başlarından itibaren hâkim olan istatistiki düşünce yapısıdır (Çoruh 1996). 

Yirminci yüzyıla kadar geçen sürede kalite kavramının örgütsel anlamda ilk olarak önem 

kazanması sanayi devrimi zamanına denk gelmektedir. Bilindiği gibi sanayi devrimi ile 

birlikte makineleşme artmış, emek yoğun üretim yerini makine yoğun üretime bırakmıştır. 

Makine yoğun üretim sonucunda üretilen ürünler emek yoğun üretim de üretilen ürünlerden 

oldukça fazla olduğu için örgütlerin ürettikleri ürünleri saklama ihtiyacı ortaya çıkmıştır ve 

bu ihtiyaç kalite işlevinin de başlangıcı olmuştur. İkinci dünya savaşından sonra savaş sonrası 

yaralarını saran ve ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmaya çalışan ülkeler için üretim 

süreçlerinin olabildiğince hatasız olması maliyet açısından önem kazanmıştır ve bu noktada 

da kalite kavramının önemi artmıştır. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren hızlı bir şekilde 

gelişen kalite kavramı günümüzde Toplam Kalite yönetimi olarak tanımlanan bir yaklaşım 

ile bilimsel araştırmalara konu olan ve örgütlerin üzerine önemli eğildiği bir kavram halini 

almıştır. Toplam Kalite yönetimi yaklaşımı, kalitenin tarihsel sürecinde geçirmiş olduğu tüm 

aşamaları kapsayan; liderlik, bilimsel yaklaşım, takım çalışması, sürekli eğitim, yetki, 

sorumluluk, uzun zamana odaklanma ve müşteri konularını bir bütün içerisinde ele alarak en 

kaliteli ürün / hizmet üretimini hedefleyen bir yaklaşımdır (Çoruh 1996).  
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Kalite kavramının günümüzdeki kapsamına ulaşması, teknolojik, toplumsal gelişmeler ve 

küreselleşmenin etkileri ile olmuştur. Kalite tarihsel süreçte ilk önce muayene ile eş anlamlı 

olarak kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde kalite kontrol ve önleme çerçevesinde ele 

alınmıştır. Kalite güvence kavramı ve toplam kalite yönetimi anlayışının benimsenmesi ile 

kalite günümüzde sahip olduğu kapsama ulaşmıştır (Şekil 2.1). 

 
 

Şekil 2.1 Kalite kavramının tarihsel gelişimi (Boyacıoğlu 1999) 

Yirmi birinci yüzyıl iş dünyası için önemli bir rekabet avantaj unsuru olarak kabul edilen 

kalite kavramının günümüzdeki halini alması ve kalitenin bir süreç olarak sistematik bir 

şekilde takip edilmesi uzun bir süre almıştır. Günümüzde kalite ile eş değer öneme sahip 

toplam kalite kavramının doğuşu ile birlikte kalite, örgütler açısından önemli bir sistematik 

halini almıştır. Toplam kalite kavramı, Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve 

oradan tüm dünyaya yayılan bir kavram olarak kabul edilmektedir. Toplam kaliteye yönelik 

önemli katkıları olan bir diğer ülke II. Dünya Savaşı sonrası yaralarını sarmak ve 

sanayileşmiş ülke statüsüne ulaşmak için yoğun çaba sarf eden Japonya olmuştur. Toplam 

kalite yönetimine yönelik yürütülen sistematik çabalar ile birlikte, günümüzde örgüt amaç ve 

hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir yaşam biçimi, müşteri odaklı olmanın en önemli 

aktörlerinden biri ve sistematik bir örgüt kaynağı olarak kabul edilmektedir.  

Kalite / 
Muayene

Kalite 
Kontrol 

(önleme / 
istatistik)

Kalite 
Güvencesi 
(önleme, 

ISO, 
İstatistik)

Toplam 
Kalite 

Yönetimi 
(yaşam 

biçimi, sorun 
çözme, yetki 
devri, müştri 

odaklılık, 
süreç 

geliştirme)
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2.2 Kaliteyi Oluşturan Unsurlar ve Kavramın Önemi  

Kaliteyi oluşturan unsurlar ya da diğer bir ifade ile kalitenin boyutlarına ilişkin olarak altını 

çizmek gereken en önemli husus, kalitenin nesnel bir takım ölçütlerinin olmadığı noktasıdır. 

Diğer bir ifade ile kalite doğası gereği karşılaştırmaya dayanan bir kavramdır ve bu özelliği 

nedeni ile kalite tüm boyutları ile bütünseldir. Kalitenin boyutlarına ilişkin olarak Garvin 

(1988) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kaliteye ilişkin sekiz boyut belirlenmiştir. 

Bu boyutlar; performans, uygunluk, güvenilirlik, dayanıklılık, hizmet görürlük, estetik, itibar 

ve diğer unsurlar olarak sıralanmaktadır (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1 Garvin’in kalite boyutları (Garvin 1988) 

Boyut Açıklama 

Performans Temel işlev özellikleri 

Diğer Unsurlar Çekiciliği sağlayan diğer tüm unsurlar 

Uygunluk Belgelere, standartlara uygunluk 

Güvenilirlik 
Kullanım ömrü boyunca performans özelliklerinin 

sürekliliği 

Dayanıklılık Kullanım ömrünün uzunluğu 

Hizmet Görürlük Sorunların kolay çözümlenmesi 

Estetik Duyulara seslenebilmesi 

İtibar Geçmiş performans 

Garvin tarafından tanımlanan bu boyutlar zaman içerisinde geliştirilmiş ve farklı açıklamalar 

ile bugünkü hallerini almıştır. Kalitenin güvenilirlik boyutu, ürünün, görevini istenen 

zamanda ve herhangi bir bozulma olmadan yerine getirmesi ve ürünün daha önceden 

belirlenmiş yaşam süresi içinde etkinliğini yitirmesine neden olabilecek teknik hatalar ortaya 

çıkmaması durumu olarak tanımlanmaktadır (Duffin 1995). Uygunluk ise; önceden 

belirlenmiş olan kalite standartlarına uygun olup olmama durumudur. Diğer bir ifade ile 

uygunluk istatistiksel olarak yapılan kalite kontrol süreçlerinde ürün ile ilgili olan özelliklerin 

nominal değerlerden sapma oranıdır (Tütüncü 2009). Kalitenin performans boyutu 

ürünlerdeki birincil özelliklerin temel işlevleri yerine getirebilme kabiliyeti olarak 
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tanımlanmaktadır. Ürünün kendisinden beklenen görevi tam, eksiksiz ve etkin bir şekilde 

yerine getirmesi kalitenin performans boyutu ile ilgilidir (Duffin 1995).   

Kalite boyutlarının genel anlamda ürün / mamuller ile ilgili olduğu görülmektedir. Bilindiği 

gibi hizmetler, sahip oldukları bazı temel özellikler nedeni ile ürünlerden ayrılmaktadır. 

Dolayısıyla, hizmete ilişki kalite kavramı ürün kalitesinden farklılaşmaktadır. Hizmet 

kalitesinin boyutları, hizmet işletmeleri açısından önem teşkil eden kavramların başında yer 

alır. Hizmet işletmeleri hizmet kalitesine ilişkin olan boyutları, hizmet süreçlerine ne denli 

iyi adapte edebilir ise, müşteri memnuniyetini sağlama hususunda o denli başarılı olması 

beklenmektedir. Diğer bir ifade ile hizmet kalitesinin boyutlarının süreçlere etkin 

adaptasyonu, hizmet işletmeleri için rekabet avantajı yaratacak bir husustur (Ersöz 2009). 

Hizmet kalitesinin boyutları; fiziki özellikler, güvenilirlik, heves, güvence ve duyarlılık 

olarak beş kategoride tanımlanmaktadır (Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.2 Hizmet kalitesinin boyutları (Ersöz 2009) 

Boyut Tanım 

Fiziki Özellikler 
Hizmet işletmelerinde kullanılan malzemelerin, aletlerin, 

personelin ve hizmet işletmesinin fiziki görünümü 

Güvenilirlik Hizmet işletmelerinin vaat ettiği sözleri yerine getirmesi 

Heves 
Zamanında, çabuk ve etkin hizmet sunabilmek için heves 

sahibi olma 

Güvence 
Hizmet işletmelerinde çalışan bireylerin bilgili, nazik, 

güvenilir olması ve bu özelliklerini müşterilere aktarabilmesi 

Duyarlılık 

Hizmet işletmelerinde çalışan bireylerin kendilerini 

müşterilerin yerine koyması ve müşteriler ile kişisel iletişimi 

etkin bir şekilde kurması 

Ürünler ve hizmetler açısından bakıldığında kalite kavramının boyutlar itibariyle farklılaştığı 

görülmektedir. Bu farklılaşmanın temelinde ürün ve hizmetlerin arz açısından birbirlerinden 

farklı olması yatmaktadır. Ancak her ne kadar farklı boyutlar içerseler de kalite kavramı 

gerek ürünler gerekse hizmetler açısından oldukça önem arz eden bir kavram olarak kabul 

edilmektedir. Kalite kavramı, özellikle küresel dünyada rekabet yoğun sektörlerde 
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karlılıklarını, sürdürülebilirliklerini ve pazar paylarını ellerinde tutma amacında olan örgütler 

açısından son derece önemli bir kavramdır. Kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi ve bu durumun 

sürdürülebilir kılınması, örgütler açısından önemli bir rekabet avantajı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Kalite üzerinde etkili olan faktörlerin bilinmesi ve kaliteye yönelik süreçlerin 

ve kalite sistematiğinin bu faktörler de göz önünde tutularak geliştirilmesi ve sürdürülebilir 

kılınmasıdır. Kalite kavramı, piyasa, para, örgütün yönetsel süreçleri, insan, motivasyon gibi 

birçok faktörden direkt olarak etkilenebilme potansiyeli olan bir kavramdır. Kalite 

kavramının etkilendiği faktörlerin bilinmesi, kavrama yönelik olarak geliştirilecek süreçlerin 

de etkin ve verimli bir sistematiğe oturtulması noktasında yararlı olacaktır. Çünkü temel 

olarak kalite üzerinde etkisi olan faktörlerin kalite yönetim sistemleri, kalite yönetim 

süreçleri üzerinde de endirekt olarak etki sahibi olması kaçınılmazdır (Şimşek 2000). 

Kalite üzerinde etki sahibi olan faktörler incelendiğinde piyasa, para, yönetim, insan (işgücü) 

ve motivasyon olarak tanımlanmıştır.  

Piyasa: İşletmeler, faaliyet gösterdikleri pazarda yer alan müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına 

yönelik olarak yeni ürünleri piyasaya sunarlar. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı 

piyasalarda, hangi işletme müşteri istek ve ihtiyaçlarını etkin ve etkili bir şekilde tatmin 

ederse, müşteri payını o kazanır. Dolayısıyla, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin 

edebilmek için kaliteli ürün üretmek bir gerekliliktir (Şimşek 2000). 

Para: Yaşanan küresel finansal krizler, işletmelerin kâr marjlarının düşmesine neden 

olmuştur. Ayrıca, müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik olarak geliştirilen 

otomasyon ve üretim sistemleri işletmelerin maliyetlerini arttırmıştır. Kalite maliyet ile ilişki 

içerisinde olduğu için kalitenin korunması ve maliyet kayıplarının azaltılması için işletmeler 

yönetsel önlemler almaya başlamıştır (Şimşek 2000).  

Yönetim: Küreselleşmenin önemli etkilerinden bir tanesi de geleneksel yönetim 

anlayışlarından sıyrılmak ve işletmelerin belirlenmiş amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için 
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daha etkin modern yönetim anlayışlarının benimsenmiş olmasıdır. Bu modern yönetim 

anlayışları, kalite oluşturma süreçlerinde de geçerli olmuş ve günümüzde kaliteden sorumlu 

tek bir departman yerine kaliteli ürünlerin üretilmesi genel bir yönetsel süreç halini almıştır 

(Efil 1999). 

İnsan (İşgücü): Bilgi ile ilgili alanların genişlemesi ve aynı zamanda içerik olarak da 

büyümesi, uzmanlaşmanın bir şart halini almasına neden olmuştur. Uzmanlaşmış insan 

kaynakları, kaliteli ürün üretme sürecinde önemli etkenlerden bir tanesidir. Çünkü kaliteli 

ürün üretmenin temelinde insan kaynaklarının, etkin, sentez yapabilen ve yenilikçi olması 

yatmaktadır (Efil 1999). 

Motivasyon: Bir işletmenin en önemli kaynaklarından bir tanesi olan çalışanlarının, işletme 

amaç ve hedeflerine doğru yönelmesi için motive olması gerekmektedir. Motivasyonu, gerek 

içsel gerekse dışsal olarak sağlanmamış çalışanların kalite süreçlerinde etkin ve verimli 

olması beklenmemelidir (Efil 1999). 

2.3 Kalite Kontrolü Kavramı ve Standardizasyon 

Kalitenin kontrol edilmesi kavramı, kalite yönetim sistemlerinin temel unsurlarından bir 

tanesi olarak ele alınmalıdır. Kalite kontrolü en temel anlamda, kaliteye yönelik olarak 

gelişen isteklerin gerçekleştirilmesini amaçlayan tüm teknik ve sistematik faaliyetler olarak 

adlandırılabilir. Kaliteye yönelik olarak tüketici ihtiyaçlarını ve isteklerini ekonomik bir 

yaklaşımla sürdürülebilir olarak karşılamak ve bu süreçleri bir sistematiğe oturtmak kalite 

kontrolü kavramının temelinde yatan çabalar olarak kabul edilmektedir. Kalite kontrolü, 

tüketicileri çeşitli açılardan (kullanım, maliyet, tasarım) tatmin edecek ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesi, üretilmesi, satılması ve kontrol edilmesi eylemlerinin tamamını kapsayan 

süreçler bütünüdür şeklinde tanımlanmaktadır (Çelik 2010).  
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Kaliteli ürün ve hizmetlere yönelik satın alma davranışı geliştiren tüketicilerin önemli bir 

oranı olduğu düşünüldüğünde, kalitenin sürdürülebilir kılınması için kontrol edilmesinin son 

derece önemli bir değişken olduğu söylenebilir. Diğer bir ifade ile kalite kontrolü artık, 

tüketicilerin ihtiyaçlarını minimum maliyet ve maksimum kalite ile karşılanması noktasında 

kritik öneme sahiptir. Kalite kontrolü, ürünlerin ve hizmetlerin sistematik olarak kontrol 

edilmesi, analiz edilmesi ve var olan hataların en erken şekilde fark edilerek ortadan 

kaldırılması ile ilgilidir. Kalitenin kontrol edilmesinin en önemli çıktılarından bir tanesi 

standardizasyonun sağlanması olarak kabul edilmektedir.  

Standardizasyon, kalite kavramı açısından da oldukça önemli bir kavramdır. Birçok ulusal 

ve uluslararası kuruluş kaliteye yönelik standartlara ilişkin küresel çalışmalar yapmaktadır. 

Bu çalışmalar sonucunda standardizasyon belirlenmiş faaliyetlere ilişkin olarak, ekonomik 

katma değer yaratmak amacı ile faaliyete konu tüm tarafların işbirliği ile ortaya çıkan 

kuralların uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Belirli faaliyetlere, ürünlere ve hizmetlere 

yönelik standartlaşma hareketinin temelinde sonsuz tüketici istek ve ihtiyaçlarını en 

maksimal şekilde tatmin etmek ve eş zamanlı olarak da bu süreçlerdeki faaliyetleri ekonomik 

anlamda verimli kılmak ve toplumsal fayda sağlamak yatmaktadır (Küçük 2012). 

Standardizasyon ile ilgili önemli olan belirlenen şartların sağlanabilmesi için örgütler 

tarafından nasıl sistemlerin kurulmasına ilişkin gerekliliğin belirlenmesi, belirlenen 

sistemlerin sürdürülebilir kılınması ve eş zamanlı olarak süreçlere ilişkin dokümantasyonun 

yapılmasıdır (Doğan vd. 2003). Standardizasyona ilişkin gerekliliklerin tamamlanması 

sonucunda sisteme ilişkin gerekliliklerin dokümante edildiği belge standart olarak 

adlandırılmaktadır. Standart belgesi, örgütlerin kaliteye yönelik çabaları için özellikle önem 

arz eden bir kavram olarak kabul edilmektedir. Standart belgesi ile standardizasyon 

süreçlerinin etkinliği tüketiciler ve kanun koyucular nezdinde kanıt niteliğindedir. 

Standardizasyon, örgütler, tüketiciler ve ekonomiler açısından fayda yaratan bir kavramdır 

(Çizelge 2.3). 
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Çizelge 2.3 Standardizasyonun faydaları (Parlak 2013) 

Tüketiciye 

Faydaları 
Üreticiye Faydaları Ekonomiye Faydaları 

Güvenliği (can 

güvenliği, mal 

güvenliği) sağlar. 

Üretim süreçlerinin belirli 

plan ve programlar dâhilinde 

sürdürülmesine yardımcı 

olur. 

Üretimde kalitenin gelişmesi ile 

paralel olarak, işgücü, 

hammadde ve zaman israfı 

ortadan kalkar. 

Karşılaştırma 

imkânı sunar. 

Kaliteli seri üretime olanak 

sağlar. 

Rekabetin artmasına ve bu 

süreçte kalitesiz malın 

piyasadan çekilmesine katkı 

sağlar. 

Tüketicinin 

bilinçlenmesine 

olumlu katkı sağlar. 

Fire ve atıkları minimize 

eder. 

Arz ve talep dengesinin 

kurulmasına katkı sağlar. 

Fiyat ve kalite 

açısından aldatıcılığı 

önler. 

Maliyeti minimize eder. 
Sanayi sektörünün belirlenmiş 

hedeflere yönelmesini sağlar. 

Standardizasyonun mikro boyutta tüketici ve üreticiye makro boyutta ise ülke ekonomilerine 

olumlu katkıları bulunmaktadır. Bu kapsamda, gerek mikro gerekse makro boyutta olumlu 

katma değere sahip olan standardizasyon süreçlerinin hem ulusal hem de uluslararası 

platformlarda ele alındığı görülmektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda kalite, kalite 

yönetim sistemleri ve standardizasyon konularında sürdürülebilir süreçler yönetilmektedir.  

2.4 Kalite Yönetiminin Öncüleri  

Kalite yönetiminin öncülleri ve kalite yönetimine ilişkin yaklaşımlar, kalite kavramının farklı 

uygulamalar ve felsefeler kapsamında sistematik olarak uyarlanmasına etki etmektedir (Halis 

2013). Kalite yönetim sisteminin öncüleri, kalite kavramının kapsamına ulaşması sürecinde 

önemli etki sahibi olan araştırmalar olarak kabul edilmekte olup, farklı araştırmacılar 

tarafından farklı dönemlerde yürütülen araştırmalar ve araştırma sonuçlarının kalite 

yönetimine sağladığı katkılar belirtilmiştir (Çizelge 2.4).  
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Çizelge 2.4 Kalite yönetiminin öncüleri (Ersoy ve Ersoy 2015, Çetin vd. 1998, Sarp 2014) 

Araştırmacı Kalite Yönetimine Katkıları 

Edwards Deming 

(Doğum Tarihi:14 Ekim 1900, 

Ölüm Tarihi    :20 Aralık 1993) 

 

- Zincirleme etki süreci ve bu süreçte üst yöneticilerin 

sahip olduğu roller açıklanmıştır.  

- Kalite yönetim sistemlerinin maliyeti düşürdüğü, 

gecikme, hata sayısını azalttığı ve sürdürülebilirlik 

sağladığı belirtilmiştir.  

Joseph Juran 

(Doğum Tarihi: 24 Aralık 1904,  

Ölüm Tarihi    : 28 Şubat 2008) 

- Kalite için planlamanın ve yönetim anlayışının 

önemli olduğu açıklanmıştır.  

- Kalitenin geliştirilmesi için ortamın, hedeflerin 

belirlenmesinin önemli olduğu ve tüm örgüt 

paydaşlarının kalite yönetim sistemlerine yönelik 

eğitim almasının gerekliliği kanıtlanmıştır.  

Kauro Ishikawa 

(Doğum Tarihi:13 Temmuz 1905,  

Ölüm Tarihi    : 16 Nisan 1989) 

- Kalite kontrol çemberleri ile kalite yönetim 

sistemlerine katkı sağlamıştır 

- İstatistiksel yöntemler aracılığı ile kalite geliştirme 

süreçlerinin entegrasyonuna katkı sağlanmıştır.  

Philip Crosby 

(Doğum Tarihi: 18 Haziran 1926,  

Ölüm Tarihi    : 18 Ağustos 2001) 

- Kalite alan yazınına sıfır hata kavramının 

kazandırmıştır. 

- Sıfır hatanın gerçekleşebilmesi için kalitenin herkes 

tarafından aynı şekilde algılanması gerektiğini, 

kalitenin ancak bir sistemle sağlanabileceğini 

savunulmuştur. 

Armand Feigenbaum 

(Doğum Tarihi: 6 Nisan 1922,  

Ölüm Tarihi : 13 Kasım 2014) 

- Toplam kalite kontrol ve kalite maliyeti 

kavramlarını alan yazına katılmıştır.  

- Kalitenin sadece üretim süreçleri için değil örgütün 

tüm süreçleri için uygulanabilir bir kavram olduğu 

savunulmuştur. 

Masaaki Imai 

(Doğum Tarihi: 1930) 

- Alan yazına sürekli gelişme kavramı 

kazandırılmıştır. 

Walter Shewhart 

(Doğum Tarihi:18 Mart 1891,  

Ölüm Tarihi : 11 Mart 1967) 

- Alan yazına “Control Charts-Kontrol Grafikleri” 

kavramını kazandırılmıştır. 

- Kontrol grafikleri, sübjektif ve objektif olarak 

tanımlanan iki farklı kaliteyi süreç iyileştirme için 

istatistiksel yöntemler vasıtası ile sistemlere entegre 

etmeye dayalıdır. 

Kalite sistemlerine katkı sağlayan öncü araştırmaların etkileri ile kalite yönetim sistemleri 

günümüzdeki kapsamına ulaşmıştır. Yürütülen araştırmalar, kaliteye yönelik ihtiyaçların 

giderilmesi ve kalitenin sistematik temellere oturtulması açısından önemli araştırmalar olarak 

kabul edilmektedir.  
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2.5 Kalite Yönetim Sistemi Genel İlkeler ve Prensipleri 

Kalite yönetim sistemlerinin en temel prensibi müşteri odaklı olmaktır. Kalite yönetim 

sistemleri, müşteri tatmin ve memnuniyetini sağlayacak düzeyde kaliteli ürünü minimum 

maliyet ile üretmeyi amaçlayan sistemler olarak tanımlanmaktadır. Kalite yönetim sistemleri; 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri, ihtiyaca yönelik olarak tam 

zamanında, en etkin ve hızlı şekilde, maksimal kalite minimum maliyet prensibi ile 

tüketiciler ile buluşturmaktır. Kalite yönetim sistemleri, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak nitelikte ürün ve hizmetlerin üretilmesini ve eş zamanlı olarak bu ürün ve 

hizmetlerde farklılaşmayı sağlayan sistemler olarak kabul edilmektedir (Moghaddam ve 

Moballeghi 2008). Müşteri odaklı kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve sürdürülebilir 

kılınması sistemde yer alan tüm insan kaynağının, müşteri odaklılığı bir bakış açısı olarak 

kabul etmesi ve bu yönde bir örgüt kültürü oluşturması ile mümkün olmaktadır (Öztürk ve 

Gür 2001).  

Kalite yönetim sistemlerinin müşteri odaklılık prensibinde dikkate alınması gereken müşteri 

tipi sadece dış müşteriler ya da diğer bir ifade ile ürün ya da hizmetin tüketicisi konumunda 

olan, ürün ve hizmetleri satın alan müşteriler değildir. Kalite yönetim sistemlerinin müşteri 

odaklılık prensibi kapsamında iç müşteri olarak adlandırılan müşteri kitlesinin da odak 

noktasında olması gerekmektedir. İç müşteriler yani bir ürün ya da hizmetin üretilmesi 

sürecine direkt ya da endirekt olarak katkı sağlayan şirket çalışanları da kalite yönetim 

sistemlerinin müşteri odaklılık prensibi kapsamında göz önünde tutulması gereken 

müşterilerdir. Hem iç hem de dış müşteri memnuniyetine önem veren, iç ve dış müşterilerinin 

istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden şirketler tam anlamı ile “kazanan” olarak 

nitelendirilebilmektedir. Kalite yönetim sistemlerinin bir diğer önemli ilkesi üst yönetim ile 

ilgilidir. Kalite yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinde ve etkinliğinde üst yönetim 

liderliği son derece önemli bir konudur (Bolat 2009). 

 Kalite yönetim sistemlerinin süreçlerinde çalışanlar direkt olarak katkı sağlamaktadırlar ve 

fakat çalışanların sisteme ne denli dahil oldukları ve kalite anlayışını ne denli 
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benimseyebildikleri tamamen üst yönetimin örgüt kültürü çerçevesinde yürüttükleri 

politikalar ile ilgilidir. Kalite kavramını ve kalite yönetim sisteminin öneminin örgütün tüm 

kademelerindeki çalışanlar tarafından benimsenmesi ancak, üst yönetimin bu kapsamdaki 

liderliği ile mümkün olacak bir durumdur. Üst yönetim tarafından düzenlenen eğitimler, 

motivasyon süreçleri kalite yönetim sistemlerinin etkin ve verimli çıktılar vermesi hususunda 

değerli çabalar olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak, üst yönetim tarafından liderlik 

edilmeyen bir kalite yönetim sisteminin, örgüt kültürü olarak benimsenmesi ve sürdürülebilir 

çıktılar alınması mümkün olmamaktadır. Kalite yönetim sistemlerinin başarılı olmasında 

önemli role sahip olan üst yönetim kademelerinin gerçekleştirmesi gereken eylemler 

sıralandığında kalite yönetim sistemlerinde görünür bir şekilde aktif rol oynaması, tutarlı ve 

sürdürülebilir bir toplam kalite kültürü oluşturması, kalite uygulamalarının etkin bir şekilde 

devam etmesi için gerekli kaynakları zamanında sağlaması, öğrenen örgüt kültürünü 

yaratması ve devamlılığını sağlayacak politikaları, prosedürleri hayata geçirmesi olarak 

sıralanmaktadır (Bolat 2009). 

Kalite yönetim sistemleri kapsamında ele alınması gereken bir diğer önemli ilke, katılım 

ilkesidir. Katılım, grup çalışması, katılımcılık, çalışan katılımı olarak da adlandırılan bu ilke; 

kalite yönetim süreçlerine her kademedeki çalışanın dahil olmasını sağlamak şeklinde 

özetlenebilir. Çalışanların kalite yönetim sistemlerine dahil olması ve belirlenen amaç ile 

hedeflere yönelik olarak sinerji meydana getirecek şekilde takım çalışmasında bulunması ile 

sistemler devamlılığını sağlayabilmektedir. Bu noktada, çalışanların sistemlere gönüllü 

olarak katılmalarının her zaman mümkün olmadığının altını çizmekte fayda vardır. 

Katılımcılığın sağlanması için, üst yönetimin, çalışanları motive etmesi ve takım çalışmasına 

yönlendirmesi gerekebilmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de, üst yönetim tarafından 

katılımcı bir yönetim tarzının benimsenmesi önemli bir ön şarttır. Katılımcı bir yönetim 

tarzının benimsenmesi ile birlikte, sadece belirli bir çalışan grubunun değil, tüm çalışanların 

kalite standartları çerçevesinde kalite sistemlerine entegre olması sağlanmaktadır ve bu 

sayede hem sistematik anlamda sürdürülebilirlik korunmaktadır hem de müşteri istek ve 

ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler daha etkin ve verimli bir şekilde üretilmektedir. Kalite 

yönetim sistemleri kapsamında ele alınması gereken bir diğer genel prensip, önleyici 
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yaklaşım prensibidir. Önleyici yaklaşım temel olarak, planlamaların sorun ortaya 

çıkartmayacak şekilde yapılması ve uygulanması anlamını taşımaktadır (Topal 2000). Kalite 

yönetim sistemlerinin temelinde, hataları minimize etmek ve sıfır hata ile ürün / hizmet 

üretmek anlayışı yatmaktadır. Bu nedenle de sistemlerin en başından hatayı önleyici şekilde 

tasarlanması gerekmektedir. Önlemeye dönük yaklaşım ile kurulan ve sürdürülen sistemler 

sayesinde hataların oluşmadan engellenmesi mümkün olmakta, hatalı ürünler oluşmamakta, 

fire ve işçilik maliyetleri düşmekte ve müşterilere hatalı ürün gönderilmesinden kaynaklı 

müşteri güven kaybının oluşması engellenmektedir (Kıngır 2006). 

Kalite yönetim sistemlerine yönelik olarak ele alınması gereken bir diğer önemli ilke sürekli 

iyileştirme ve gelişimdir. Daha öncede belirtilmiş olduğu üzere sürekli iyileştirme, gelişim 

kavramı Masaaki Imai tarafından kalite alan yazınına kazandırılmış bir kavramdır ve kalite 

yönetim sistemlerinin en temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sürekli 

iyileştirme, gelişim kavramının temelinde kalitenin sürekli iyileştirilmesi, müşteri 

memnuniyet düzeyinin maksimal seviyede tutulması yatmaktadır. Kalite yönetim sistemleri 

sürekli iyileştirmeyi ve çalışan bağlılığı oluşturmayı amaçlayan sistemler olarak 

tanımlanmaktadır (Moghaddam ve Moballeghi 2008).  

Kalite yönetim sistemlerinin bir diğer önemli prensibi tedarikçiler ile işbirliği prensibidir. Bir 

örgütün kaliteli ürün sunabilmesi için, tedarikçilerin kalite sistemlerine dahil edilmesi 

gerekmektedir. Tedarikçiler ile yakın ve iyi ilişkilerin kurulamaması, kaliteyi elde etmek 

noktasında önemlidir. Tedarikçiler ile iş ortağı şeklinde çalışmak, geleneksel tedarikçi 

yaklaşımından sıyrılmak ve geniş kapsamlı bir anlayış ile tedarikçileri değerlendirmek 

gerekmektedir. Kalite yönetim sistemlerinde uygulanması gereken geniş kapsamlı tedarikçi 

yaklaşımına ilişkin önemli noktalar sıralandığında tedarikçiler ile uzun dönemli ilişkiler 

kurulmalı, sipariş süreçlerindeki bürokrasi minimize edilmeli, her bir parça için tek bir 

tedarikçi ile çalışılmalı ve tedarikçilerin tesislerine yakınlık maliyet düşürücü bir etken olarak 

değerlendirilmelidir (Efil 2010). Sonuç olarak, kalite yönetiminin genel ilke ve prensipleri, 

örgütlerin kalite yönetim sistemlerinin etkin ve verimli çıktılar oluşturmasını ve 

sürdürülebilir sistemler olmasını sağlamaktadır.  
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2.6 Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi ve Yayılımları 

Tüketici odaklı pazarlama ve sosyal pazarlama anlayışı, hem tüketici tatmininin ve 

memnuniyetini şirketler için ön planda olmasını hem de tüketici tatmini ile birlikte çevre ve 

topluma karşı olan duyarlılığın artmasını bir gereklilik haline getirmiştir. Tüketicilerin tatmin 

ve memnuniyet düzeylerini arttırmak ve bunu yaparken de çevresel ve sosyal 

sorumluluklarından ödün vermemek zorunda olan işletmeler için bu hedefleri başarmak 

ancak ve ancak kaynakların verimli kullanılması ile mümkün olabilmektedir (Küçük 2010). 

Kaynaklarını verimli kullanan ve tüketici tatminini sağlamak için kaliteyi stratejik bir yapı 

taşı haline getiren işletmelerin, rekabet şartlarında rakiplerine rekabet avantajı sağlamaları 

ile mümkündür. Diğer bir ifade ile yoğun rekabet koşulları, müşteri talebinin her 

zamankinden daha fazla kaliteye yönelik olması durumu ile sonuçlanmıştır (Achilleas ve 

Anastasios 2008).  

Piyasalarının bu koşulları ele alındığında, sürdürülebilirliklerini koruyan işletmelerin, 

kaliteye ilişkin süreçlerini iyi yönettiğini söylemek mümkündür. Diğer bir ifade ile bu 

işletmeler, toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemiş işletmelerdir. Toplam kalite 

yönetimi; en temel anlamda, işletmedeki tüm insan kaynağının sürekli olarak gelişen 

süreçlere ilişkin katılımına dayalı, müşteri memnuniyetini ve örgütsel sürdürülebilir başarıyı 

hedefleyen bir felsefedir şeklinde tanımlanmaktadır (Al-Asiri 2004). Diğer bir tanımlamaya 

göre ise toplam kalite yönetimi; işletmedeki tüm süreçlerin iyileştirilmesini yani kalitenin 

yönetimi ve örgütün yönetim kalitesinin iyileştirilmesi için yapılan tüm çalışmaların bir 

sonucu ve sentezi olarak ortaya çıkmış bir yönetim felsefesidir (Taş 2001). 

Toplam kalite yönetimi, bir işletmenin her düzeyinde yer alan her bir iş etkinliğinin 

verimliliğini arttırmaya yardımcı olmak için tüm çalışanların çabalarına odaklanan bir örgüt 

sistematiğidir şeklinde tanımlanmaktadır (Mehra vd. 2001). Toplam kalite yönetimi, bir 

kalite yönetim metodolojisidir ve işletmeler için önemli yararlar sağlayan önemli bir yönetim 

felsefesidir. Toplam kalite yönetiminin başarılı ve etkin bir şekilde uygulanması, sektörel 
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anlamda işletmeler için önemli bir rekabet avantajı oluşmasını sağlamaktadır. Toplam kalite 

yaklaşımı kapsamında kalite kavramı ele alındığında, kalitenin sürdürülen bir bakış açısı 

olduğu görülmektedir. Sürdürülen bakış açısından kasıt, işletmede yer alan tüm insan 

kaynağının yani çalışanların tamamının toplam kalite yaklaşımını benimsemesi anlamını 

taşımaktadır. Diğer bir ifade ile toplam kalite anlayışını benimsemiş ve de özümsemiş 

şirketlerde kalite; bir kişi ya da bir grubun değil, işletmede çalışan tüm insan kaynağının işi 

ve hedefi durumundadır (Yamak 1998).  

Toplam kalite yönetimi; bir teknik ya da yöntem olmaktan ziyade, farklı tekniklerin, araçların 

kullanıldığı, daha iyi olma hedefinin benimsendiği ve başta iç paydaşlar olmak üzere, tüm 

paydaşları esas alan, insana dayalı bir yaşam ve üretim ortamı olarak tanımlanmaktadır 

(Tuthands 1995). Toplam kalite yönetimi, etkin ve başarılı bir şekilde uygulandığında 

işletmeler açısından son derece faydalı bir sistem olarak kabul edilmektedir. Toplam kalite 

yönetim sistemi sağladığı faydalardan ayrı olarak başarısız olma olasılığı olan bir sistem 

olarak kabul edilmektedir. Toplam kalite yönetim sistemi de her sistem gibi başarısız 

sonuçlar doğurabilmektedir. Sistemin başarısız olmasına neden olması muhtemel durumlar 

incelendiğinde kendine has bir hantal bürokrasi geliştirmesi, asgari standartların üzerinde 

durması, radikal örgütsel değişimleri kabul etmemesi, dış paydaşlar ile yeni ilişkileri tercih 

etmemesi, mekanik bir yöntem olarak değerlendirilmesi ve toplam kalite yönetimi 

süreçlerindeki çözümler geçici ve kestirme çözümler olarak değerlendirilmesi yer almaktadır 

(Harari 1993). 

Toplam kalite yönetimi felsefesinin başarısız olması ile sonuçlanabilecek bu hataların 

yapılmaması işletmelerin kaliteli ürün ve / veya hizmet üretmesi ve bu sayede müşteri 

tatminini sağlayarak, müşteri payını elde tutması açısından önem arz etmektedir. Toplam 

kalite yönetiminin bilinçli ve sistematik bir şekilde kurum kültürüne entegre edilmesi, 

sistemin başarılı ve etkin olmasını sağlayacaktır. Toplam Kalite yönetiminin bilinçli ve 

sistematik olarak sağlanmasının iki temel şartı olduğu kabul edilmektedir. Bu şartlar 

sıralandığında bilimsel ve objektif analizler sonucunda hatalara neden olan faktörlerin 

bulunması ve bu hataların ayıklanması, bilimsel ve objektif analizler sonucunda ortaya 
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çıkartılan hatalara neden olan sistemleri ve süreçleri geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik bir 

yönetim anlayışının benimsenmesi olarak yer almaktadır (Kavrakoğlu 1998). 

Toplam Kalite yönetimi felsefesinin temelinde kaliteli ürün ve / veya hizmet üretmek 

yatmaktadır. Bu temel kapsamında toplam kalite yönetiminin başlıca üç temel hedefi olduğu 

kabul edilmektedir. Bu üç temel hedef sıralandığında müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam 

anlamı ile tatmin edecek ürün ve / veya hizmetleri üretmek ve müşteri güvenini kazanmak, 

işletmede var olan çalışma prosedürlerini iyileştirmek, daha az hata, daha az maliyet, daha 

az borç ve daha avantajlı sipariş getiren önlemler ile daha yüksek karlılığı sağlamak, 

işletmedeki insan kaynaklarının işletmenin amaç ve hedeflerine ilişkin süreçlerde 

potansiyellerini daha iyi kullanmalarına yardım etmek olarak belirlenmiştir. Toplam kalite 

yönetimi, hem örgütsel süreçlerin müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmesi hususunda 

iyileştirilmesini sağlamakta ve müşteri memnuniyetini arttırıcı etki sağlamaktadır, hem de 

işletmelerin en önemli kaynaklarından biri olan insan kaynaklarını yani çalışanlarını işletme 

amaç ve hedefleri doğrultusunda var olan potansiyellerini daha iyi kullanmaya teşvik 

etmektedir (Imai 1997).  

İşletmelerin rekabet avantajı elde etmesi sürecinde önemli bir değişken olan Toplam Kalite 

yönetimi felsefesinin ortaya çıkmasında elbette ki sadece rekabet yoğun ortamda işletmelerin 

sürdürülebilirliklerini ve karlılıklarını koruma amacı yatmamaktadır. Toplam kalite yönetim 

sisteminin ortaya çıkması üzerinde etki sahibi olan faktörler gösterilmektedir (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2 Toplam kalite yönetimi sisteminin ortaya çıkış nedenleri (Çavuşoğlu 2006) 

Küresel ve rekabet yoğun piyasalarda müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi 

zorlaşmıştır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile paralel olarak değişen müşteri yapılarına 

yönelik var olan sistemlerin yetersiz kalması nedeni ile örgütler müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarını tatmin etme kabiliyetine sahip sistemlere yönelmişlerdir. Bu yönelim 

sonucunda, müşteri istek ve ihtiyaçlarını minimum maliyet ve yüksek kalite ile tatmin 

edebilme yeteneğine sahip toplam kalite yönetim felsefesi doğmuştur. Müşteri istek ve 

ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin doğal bir sonucu örgütlerin müşterilerin memnuniyet 

düzeylerinin artmasıdır. Bu durum da örgütlere rekabet avantajı sağlamaktadır. Toplam kalite 

yönetimi, örgütler açısından rekabet unsuru olarak değerlendirilmektedir. Toplam kalite 
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yönetiminin rekabet avantajı yaratması sahip olduğu temel felsefe ile ilişkilendirilmektedir 

(Halis 2008). Yüksek kalite – düşük maliyet felsefesini benimsemiş olan toplam kalite 

yönetim felsefesinin rekabet avantajı yarattığı alanlar gösterilmiştir (Çizelge 2.5).  

Çizelge 2.5 Toplam kalite yönetimi-rekabet avantajı ilişkisi (Halis 2008) 

Toplam Kalite Yönetimi 

Artırır Azaltır 

- Pazar payı 

- Müşteri memnuniyeti 

- Etkinlik ve verimlilik 

- Karlılık 

- Satışlar 

- Tüm süreçlerdeki iletişim 

- Müşteri şikâyetleri 

- İş kazaları 

- Hatalı üretim 

- Zaman, hammadde, işgücü, kaynak israfı 

- Üretim maliyetleri 

Toplam kalite yönetimi anlayışının benimsenmesi, kalite yönetim sistemlerinin örgüt 

süreçlerine entegre edilmesi, örgütler açısından oldukça yarar sağlayıcı bir adım olarak kabul 

edilmektedir.  

2.7 Dünya’da ve Türkiye’de Kalite Yönetim Sistemleri 

Ulusal ve uluslararası platformlarda, kalite yönetim sistemlerine yönelik çabaların 

yürütüldüğü bilinmekle beraber, kalite yönetim sistemlerine yönelik Dünya ve Türkiye 

değerlendirmesi yapılmadan önce, ulusal ve uluslararası standardizasyon ile ilgili kuruluşları 

detaylandırmak gereklidir. Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO-International 

Standardization Organization) uluslararası platformda, standart hazırlama, iyileştirme ve 

yenileme çalışmalarını yürüten en önemli organizasyon olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye’de standartları yöneten, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün 1955 yılında üye 

olduğu ISO, resmi olarak 23 Şubat 1947’de kurulmuştur. Kuruluşun Türkçedeki karşılığı 

olan Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu açık adının kısaltması USO’dur. 

Kuruluşun farklı dillerdeki karşılıklarına ilişkin kısaltmalar farklı oldukları için, kuruluşun 

temel amacı olan standardizasyonun kuruluşun adında sağlanması için Yunancada eşit 

anlamına gelen isos kelimesinden hareketle kuruluşun adı ve oluşturduğu standartlar ISO 
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kısaltması ile kullanılmaktadır. ISO uluslararası ve hükümetler üstü bir kuruluş olma 

özelliğindedir. Kuruluşun 146 adet üye ülkesi bulunmaktadır. Hükümetler üstü bir kuruluş 

olmasına rağmen kuruluşun statüsünde özel bir durum bulunmaktadır. Hükümetler üstü bir 

kuruluş olmasına rağmen üye ülkelerin yerel olarak sahip oldukları ulusal standartlar 

enstitülerinin bazıları konu ülkelerin devletlerinin tekelindedir, bu nedenle ISO hükümetler 

üstü olma statüsünden bazı üye ülkelerin yerel yapıları gereği farklılaşmaktadır ve ISO kamu-

özel sektör arasında bir statüye sahip olmaktadır (Anonymous 2013). 

Dünya genelinde, ISO haricinde standartlar ve standardizasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlar 

incelendiğinde IEC - International Electro technical Commission, CEN - European 

Committee for Standardization, CENELEC - European Committee for Electro technical 

Standardization, ITU-International Telecommunication Union Telecommunication 

Standardization Sector, ETSI - European Telecommunications Standards Institute, OIML - 

International Organization of Legal Metrology, BIPM - Le Bureau International des Poids et 

Mesures, WELMEC - Organization of European National Legal Metrology Services, WMO 

- World Meteorological Organization, EUROMET - European Collaboration on 

Measurement Standards, EOQ - European Organization for Quality, UN/ECE - United 

Nations Economic Commission for Europe, EA - European Accreditation of Certification, 

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation, APLMF - Asia-Pacific Legal 

Metrology Forum, IFAN - International Federation of Standards Users, COPANT - Pan 

American Standards Commission, PASC - Pacific Area Standards Congress, ASEAN - 

Association of Southeast Asian Nations, APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation, WHO 

- World Health Organization, WTO - World Trade Organization, EASC – Euro Asia Council 

on Standardization, WSSN-World Standards Services Network olarak sıralanmıştır. 

Türkiye’de, standardizasyon ve standart yayımlama süreçleri “Türk Standartları Enstitüsü” 

tarafından yürütülmektedir. Uluslararası arenada sıklıkla kullanılan kalite yönetim sistemi 

standartları ISO tarafından yayımlanan standartlardır. Kalite yönetim sistemi standartları 

tarihsel süreçte, piyasa koşullarına, gelişmelere, ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilmiş, 

düzenlenmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Kalite yönetim sistemi standartlarının tarihsel 
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süreçteki gelişimi maddeler halinde düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri savunma 

teknolojilerinde kullanılmak üzere 1963 yılında MIL / Q / 9858 yayımlanmıştır. NATO üyesi 

ülkelerde kullanılmak üzere 1968 yılında AQAP yayımlanmıştır. İngiltere’de kullanılmak 

üzere 1979 yılında BS5750 yayımlanmıştır. ISO tarafından uluslararası kullanıma 1987 

yılında ISO 9000 Serisi yayımlanmıştır. CEN tarafından 1988 yılında EN 29000 

yayımlanmıştır. Kalite Güvence Sistem Standardı 1988 yılında TS 6000 yayımlanmıştır. ISO 

standartları 2000 yılında ISO 9001:2000 şeklinde revize edilmiştir (Parlak 2013).  

ISO 9000 standardı ilk olarak 1987 yılında yayımlanmış bir standarttır. Bu standart, ilk 

yayımlandığında, ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 olmak üzere üç alt standardı kapsayan 

bir standart olarak yayınlanmıştır. ISO 9000 standardının kapsadığı alt standartların kapsam 

alanına giren işletmeler faaliyetlerinden standartların kapsamına dahil olanları uygulamıştır 

ve bu kapsamda denetlenmiştir. Standart, 2000 yılında revizyona uğramıştır ve “Kalite 

Yönetim Sistem Standardı” ismi ile yayımlanmıştır, bu revizyon ve sonrasındaki 

değişiklikler ile, ISO 9002 ve ISO 9003 standartları güncelliklerini yitirmişlerdir fakat yine 

de ana standart olarak kabul edilen ve belgelendirmeye esas teşkil eden ISO 9001: 2008 

standardını ISO 9000, ISO 9004 ve ISO 19011 gibi standartlar ile birlikte destekleyici 

niteliktedir (Parlak 2013).  

2.8 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamaları 

ISO 9001 standardı ile toplam kalite yönetimi birbirlerinden oldukça farklı iki kavram olarak 

kabul edilmektedir. Toplam kalite yönetiminin temel amacı daha öncede belirtilmiş olduğu 

gibi, müşteri tatminini ve dolayısıyla memnuniyetini ve kaliteyi arttırmaktır. ISO 9001 

standardının temel amacı ise, ticaretin arttırılması ve kolaylaştırılmasıdır. Amaçları 

doğrultusunda değerlendirildiğinde, toplam kalite yönetiminin daha dar kapsamlı bir amacı 

olduğu görülmektedir. Sahip olduğu geniş kapsam ve ticarete yönelik bakış açısı ile ISO 9001 

örgütler tarafından tercih edilmektedir. Ancak bu noktada, ISO 9001 ve toplam kalite 

yönetimi sistemi arasında keskin bir tercih yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığının 
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belirtilmesi gerekmektedir. ISO 9001, örgüte ilişkin tutarlılık sağlayan bir standart iken, 

toplam kalite ile çalışan verimliliğini arttıran bir sistematiktir. Dolayısıyla, örgütler açısından 

temel amacın; ISO 9001 belgesini almaları toplam kalite yönetimi için alt yapı kurmaktır.  

Toplam kalite yönetimi ve ISO 9001 standardı arasındaki ilişki araştırmalara konu olmuştur. 

Bu kapsamda yürütülen araştırmaların sonucuna göre, ISO 9001 uygulayan örgütler 

tarafından toplam kalite yönetiminin tam manası ile anlaşılmadığı tespit edilmiştir. ISO 9001 

standartlarının kapsam ve önemi açıklanırken öncelikle ISO 9001 standartları nedir 

sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak en genel tanımlama, 

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yayımlanan, örgütlerin müşteri 

memnuniyetini arttırmalarına yönelik olarak kalite sistemleri kurmalarını ve sürdürülebilir 

kılmalarını sağlamaya yol göstermek amacı ile geliştirilen kalite yönetim standartlarıdır. ISO 

9001 standartlarının güncel kullanımdaki kalite yönetim standartlarına dönüşüm süreci, 1987 

yılında Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yayınlanan ve onaylanan 

ISO 9000 standardına dayanmaktadır. ISO 9000 standartları, örgütlerin bünyesinde kalite 

yönetim sistemlerinin oluşturulması ve eş zamanlı olarak da var olan örgüt içi kalite yönetim 

sistemlerinin belirli standartlar kapsamında değerlendirilmesine yönelik geliştirilen 

standartlar olarak bilinmektedir.   

1987 yılında yürürlüğe giren bu standartlara yönelik ilk yenilenme 1994 yılında Uluslararası 

Standardizasyon Organizasyonu tarafından yapılmış ve ISO 9001: 1994 / ISO 9002: 1994 / 

ISO: 9003: 1994 olmak üzere üç başlık altında düzenlenmiştir. Söz konusu standarda ilişkin 

bir diğer güncelleme ise yine Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından 

yapılmış ve standarda ilişkin yenilikleri içeren set ISO 9001: 2000 şeklinde kullanıma 

sunulmuştur. 2000 yılından sonra gerçekleşen en önemli yenileme çalışması 2008 yılında, 

örgüt içerisindeki süreçleri ve bu süreçler ile bağlantılı olan diğer tüm faktörlerin etkileşim 

süreçlerini detaylandırmak amacı ile yapılmıştır ve ISO 9001: 2008 standartları kullanıma 

sunulmuştur (Greetham 2010). ISO 9001: 2008 standartlarının örgütlerin kalite yönetim 

sistemlerine yönelik yeni kabulleri incelendiğinde ISO 9001: 2008 kuruluşların çevresindeki 

değişimi ve bu çevresel değişim kapsamındaki risklerin kuruluşun kalite yönetim sistemine 
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yönelik uygulamaları etkileyen bir faktör olarak kabul edilmektedir, Kuruluşun değişen 

ihtiyaçlarının, ürün ve hizmetlerinin ve bu ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerinin, kuruluşun 

örgüt büyüklüğünün ve yapısının kalite yönetim sistemine yönelik uygulamaları 

etkilemektedir. ISO 9001 ve ISO 9004 standartlarının bağımsız kullanılabileceği yaklaşımına 

ek olarak, iki standardın farklı kapsamda birbirlerini tamamlayan benzer yapılı standartlardır. 

ISO 14001:2004 standartlarının hükümlerine gereken dikkat, söz konusu standart ile ISO 

9001: 2008’in uyumluluğunu arttırmak üzere verilmektedir (Anonim 2012). 

ISO 9001: 2008’de yer alan yeniliklerin çok keskin ve yapısal yenilikler olmadığı daha 

ziyade uyuma yönelik düzenlemeler olduğu görülmektedir. ISO 9001 standartları, gerek 

küçük ve orta ölçekli gerekse büyük ölçekli tüm örgütler tarafından rahatlıkla 

uygulanabilecek standartlar olarak kabul edilmektedir. Hangi standardın uygulanacağının 

daha rasyonel olduğu, diğer bir ifade ile daha etkin ve verimli sonuç vereceği ise, örgütlerin 

fonksiyonel yapısı ile ilişkilendirilmektedir. Şöyle ki; üretim, süreç, çalıştırma ve üretim 

sonrası servis hizmetlerini içeren, çok fonksiyonlu yapıya sahip örgütlerin ISO 9001 

standardını, fonksiyonel yapısı son muayene ve testlere ilişin örgütlerin ise ISO 9003 

standardını kullanması daha rasyonel kabul edilmektedir (Yenersoy 2002). Bünyesinde 

birçok fonksiyonu barındıran örgütler açısından kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve 

sürdürülmesine yönelik yol haritası niteliğinde olan ISO 9001 standartlarının kapsamı; bir 

örgütün kalite yönetim sistemlerinin sahip olması gereken şartlar ile ilgilidir. Diğer bir ifade 

ile ISO 9001 standardının kapsamı son derece geniştir ve bu geniş kapsamı nedeniyle de 

ölçek farkı gözetmeksizin tüm örgütler için uygulanabilir niteliktedir. Bu noktada altını 

çizmek gereken nokta, gerekli durumlarda örgütün ürün / hizmet / mamul ve süreç yapısı 

kapsamında standart içinde yer alan bazı maddelerin uygulama dışı tutulabilmesine yönelik 

esnekliktir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, hariç tutulan maddeler neticesinde, 

örgütlerin üretim süreçlerinin ve kalite yönetim sistemi uygulamalarının sekteye uğramaması 

ve devamlılıklarının yara almaması noktasıdır. 

ISO 9001 standartlarının örgütler açısından sadece etkin ve verimli kalite yönetim 

sistemlerini kurma noktasında yol göstermeye yönelik faydası bulunmamaktadır. Kalite 
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yönetim standartlarının bu faydasının yanı sıra birçok diğer yan faydası olduğundan söz 

edilebilir (Ertuğrul 2006). ISO 9001 standartları sayesinde üretim sürecine ilişkin tüm 

adımlar ve bu adımlarda sürdürülen faaliyetler önceden belirlenmiş ve genel kabul görmüş 

standartlar çerçevesinde denetlenir, belgelenir ve bu sayede üretim süreçlerine yönelik güven 

algısı artmaktadır. ISO 9001 standartları kapsamında müşterilerin istek, ihtiyaç ve taleplerine 

yönelik sunulan ürün ve hizmetlerin kaliteleri arttırılır. Yüksek kaliteli ürünler / hizmetler 

müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin etme noktasında verimli olur ve bu sayede müşteri 

memnuniyeti yükselmektedir (Halis 2010).  

Üretim süreçlerine kalitenin yerleştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasına yönelik adımlar 

kapsamında dolaylı olarak maliyetlerin minimize edilmesi sağlanmaktadır. Maliyet 

minimizasyonu karlılığa olumlu katma değer sağlanmaktadır. Küresel piyasalarda, 

süreçlerine yönelik kaliteyi uluslararası kabul görmüş standartlar kapsamında belgelendiren 

örgütler, piyasalardaki rekabet gücünü arttırmakta ve prestij anlamında önemi bir referans 

belgeye sahip olmaktadır. Kalite yönetim sistemleri otomatik olarak müşteriyi odak 

noktasına alan bir yönetim sisteminin organize edilmesine olanak sağlamaktadır. Müşteri 

odaklı yönetim sistemleri sayesinde örgütlerin ürün ve hizmetlerine yönelik müşteri 

bağlılıklarını arttırması ve bu sayede pazardaki müşteri payını elde tutmaları mümkün 

olmaktadır. ISO 9001 sayesinde her birin ürünün ya da hizmet sürecinin teker teker ele 

alınmasına, değerlendirilmesine ve varsa hatalarının belirlenerek iyileştirme yoluna 

gidilmesine ilişkin zorunluluk ortadan kalkmaktadır ki bu zorunluluk hem işgücü hem de 

zaman açısından oldukça yüksek maliyetlidir. Bu zorunluluğun ortadan kaldırılması ISO 

9001 kapsamında süreçlerin ve sistemin belgelendirilmesine yönelik adımların örgütlere 

sunulması ile mümkün olmaktadır. İş kontrolünü ve iç disiplin süreçlerinin daha kontrollü 

sürdürülmesi ve üretim süreçlerindeki hurda ve firenin azaltılması sureti ile maliyet faydası 

sağlamaktadır (Rayner ve Porter 1991). Örgüt içerisindeki role ilişkin belirsiz alanları 

minimize etmesi ve bu sayede çalışanların motivasyon düzeylerinin artması, hem iç hem de 

dış müşteri memnuniyetini arttırarak verimlilik düzeyine olumlu etki etmesidir (Mo ve Chan 

1997). 
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2.8.1 Dünya’da ISO 9001 standartlarına yönelik uygulamalar 

Dünya genelinde ISO 9001 standardının kullanımı yıllar itibariyle artmaktadır. 2015 yılında 

dünya genelindeki ISO 9001 sertifika sayısı 1.034.180 adet iken, 2016 yılında ISO 9001 

sertifika sayısı 72.176 adet artış ile 1.106.356 adet olarak oluşmuştur (Çizelge 2.6). 

Çizelge 2.6 Dünya genelinde ISO 9001 standartları 2015-2016 karşılaştırmalı (Anonymous 

2017) 

Standardın 

Adı 

2016 Yılındaki 

Sertifika Sayısı 

2015 Yılındaki 

Sertifika Sayısı 

Sertifika 

Değişim 

Adedi 

Sertifika 

Değişim Yüzdesi 

(%) 

ISO 9001 1.106.356 1.034.180 72.176 7 

2015 yılından 2016 yılına geçişte % 7 oranında bir büyüme gerçekleştiren ISO 9001 sertifika 

sayısının son on yıl içinde sadece 2011 yılında negatif değere sahiptir. 2011 yılında % 6 

oranında azalma yaşayan ISO 9001 sertifika sayısının en yüksek büyüme oranı 2006 yılında 

% 16 ile gerçekleşmiştir (Şekil 2.3).  

 

Şekil 2.3 Dünya genelinde ISO 9001’in yıllık büyüme oranı (Anonymous 2017) 
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Dünya genelindeki ISO 9001 uygulamalarının bölgesel dağılımları incelendiğinde en yüksek 

sertifika değişim yüzdesinin % 13,71 ile Doğu Asya ve Pasifik Bölgesinde olduğu 

görülmektedir (Çizelge 2.7). Afrika bölgesinde 2016 yılında sahip olunan sertifika sayısı 

13.378, Orta ve Güney Amerika Bölgesindeki sertifika sayısı 52.094, Kuzey Amerika’daki 

sertifika sayısı 44.252, Avrupa’daki sertifika sayısı 451.415 Orta ve Güney Asya’daki 

sertifika sayısı 41.370, Orta Doğu’daki sertifika sayısı 22.983 adettir (Çizelge 2.7). 

Çizelge 2.7 ISO 9001 standartlarının bölgesel dağılımı 2015-2016 karşılaştırmalı 

(Anonymous 2017) 

Bölge Adı 

2016 

Yılındaki 

Sertifika 

Sayısı 

2015 

Yılındaki 

Sertifika 

Sayısı 

Sertifika 

Değişim 

Adedi 

Sertifika 

Değişim 

Yüzdesi 

(%) 

Afrika 13.378 12.154 1.224 10,07 

Orta ve Güney Amerika 52.094 49.509 2.585 5,22 

Kuzey Amerika 44.252 46.938 -2.868 -5,72 

Avrupa 451.415 439.477 11.938 2,72 

Doğu Asya ve Pasifik 480.445 422.519 57.926 13,71 

Orta ve Güney Asya 41.370 40.822 548 1,34 

Orta Doğu 22.983 22.761 222 0,98 

Dünya genelindeki coğrafi bölgeler arasında en düşük ISO 9001 sertifika sayısına sahip 

Afrika bölgesinde yer alan ülkelerin sahip oldukları ISO 9001 sertifikalarının 2015 ve 2016 

yılları için ülke bazındaki dağılımları gösterilmiştir (Çizelge 2.8).  

Çizelge 2.8 Afrika bölgesi ISO 9001 sertifikaları ülkelere göre dağılım (Anonymous 2017) 

Ülke 2015 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

2016 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

Cezayir 569 543 

Angola 208 90 

Benin 50 40 

Botsvana 15 21 

Burkina Faso 50 50 

Burundi 0 0 

Kamerun 69 63 
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Çizelge 2.8 Afrika bölgesi ISO 9001 sertifikaları ülkelere göre dağılım (devam) 

Ülke 2015 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

2016 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

Yeşil Burun Cumhuriyeti 20 16 

Orta Afrika Cumhuriyeti 0 0 

Çad 6 4 

Komor Adaları 2 4 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 17 14 

Kongo 13 19 

Fildişi  162 174 

Cibuti Cumhuriyeti 7 6 

Mısır 2.484 2.687 

Ekvator Gine’si Cumhuriyeti 2 2 

Eritre 2 1 

Etiopya 99 99 

Gabon 32 24 

Gambia 3 1 

Gana 60 62 

Gine 9 6 

Kenya 656 675 

Lesoto Krallığı 3 4 

Liberya 2 10 

Libya Arap Cemahiriyesi 48 77 

Madagaskar 96 100 

Malavi Cumhuriyeti 17 25 

Mali 6 9 

Moritanya İslam Cumhuriyeti 11 10 

Morityus Cumhuriyeti 239 237 

Fas 969 1.524 

Mozambik 57 65 

Nambiya 45 45 

Nijer 8 6 

Nijerya 202 240 

Ruanda 3 9 

Senegal 61 45 

Sierra Leone Cumhuriyeti 2 0 

Somali 2 2 

Güney Afrika Cumhuriyeti 4.346 4.761 

Sudan 86 70 

Svaziland Krallığı 19 23 

Tanzanya 109 166 

Togo 22 21 
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Çizelge 2.8 Afrika bölgesi ISO 9001 sertifikaları ülkelere göre dağılım (devam) 

Ülke 2015 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

2016 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

Tunus 998 1.023 

Uganda 88 111 

Zambiya 50 54 

Zimbabve 130 140 

 

Afrika bölgesinde yer alan ülkelerin sahip olduğu ISO 9001 sertifika sayıları incelendiğinde, 

bölgede yer alan üç ülkenin 2016 yılında ISO 9001 belgesine sahip olmadığı görülmektedir. 

Bölgede en fazla sertifika Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 2015 yılında 4.346 belge, 2016 

yılında 4.761 belge bulunmaktadır (Çizelge 2.8). Bölge coğrafyasında yer alan ülkelerin 

gelişmişlik düzeyleri ile kıyaslandığında, bölgenin en gelişmiş ülkesi olan Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nde en yüksek ISO 9001 belgesinin var olması normal bir sonuç olarak 

değerlendirilmektedir. Bu noktada, standartlaşmaya verilen önemin, ülkenin gelişmişlik 

düzeyi ile doğru orantılı olduğunu söylemek mümkündür. Dünya genelinde 2016 yılında, 

2015 yılı ile kıyaslandığında en fazla sertifika sayısı artışın Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 

gerçekleşmiştir. Bu bölgede yer alan ülkeler ve sahip oldukları sertifika sayılarının 2015 ve 

2016 yıllarındaki adetleri gösterilmektedir (Çizelge 2.9). 

Çizelge 2.9 Doğu Asya & Pasifik bölgesi ISO 9001 sertifikaları ülkelere göre dağılım 

(Anonymous 2017) 

Ülke 2015 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

2016 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

Avustralya 13.636 12.765 

Burnei Darussalam Sultanlığı 102 97 

Kamboçya 40 45 

Çin Halk Cumhuriyeti 292.559 350.631 

Christmas Adası 1 0 

Kokos Adaları 1 0 

Fiji 35 37 

Guam Adası 1 1 
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Çizelge 2.9 Doğu Asya & Pasifik bölgesi ISO 9001 sertifikaları ülkelere göre dağılım 

(devam) 

Ülke 2015 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

2016 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

Hong-Kong 2.520 2.239 

Endonezya 8.613 7.512 

Japonya 47.101 49.429 

Kiribati Cumhuriyeti 0 0 

Kore Demokratik 

HalkCumhuriyeti 

2.806 2.269 

Kore Demokratik 

HalkCumhuriyeti 

11.992 11.378 

Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti 28 33 

Makau 112 119 

Malezya 11.963 10.380 

Mikronezya Federe Devletleri 1 0 

Moğolistan 18 18 

Myanmar 171 180 

Yeni Kaledonya 1 0 

Yeni Zelanda 1.203 1.111 

Papua Yeni Gine 25 26 

Filipinler 2.200 3.726 

Samoa Bağımsız Devleti 1 1 

Singapur 5.786 4.737 

Solomon Adaları 1 2 

Taipei 8.766 8.889 

Tayland 8.688 9.660 

Tonga 0 0 

Tuvalu Ada Cumhuriyeti 0 0 

Vanuatu Cumhuriyeti 0 0 

Vietnam 4.148 5.160 

Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde yer alan ülkelerin sahip olduğu ISO 9001 sertifika sayıları 

incelendiğinde, bölgede yer alan sekiz ülkenin 2016 yılında ISO 9001 belgesine sahip 

olmadığı görülmektedir. Bu ülkelerden dört tanesinin (Christmas Adaları, Cocos Adaları, 

Mikronezya Federe Devletleri ve Yeni Kaledonya) 2015 yılı itibariyle ülkelerinde 1’er adet 

ISO 9001 sertifikası olduğu ve fakat 2016 yılında bu sertifikaları kaybettikleri görülmektedir. 
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Bölge genelinde en fazla sertifikası sayısı 350.631 adet ISO 9001 sertifikası ile Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin elindedir (Çizelge 2.9). Dünya üretiminin büyük bir kısmının Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildiği, bir anlamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünyadaki 

işgücünün ve üretiminin büyük bir kısmını elinde tuttuğu bilgisi kapsamında, bu ülkede 

üretim sistemlerinin, süreçlerin kaliteli olmasının bir anlamda dünya üretiminin kaliteli 

olması anlamına geldiği görülmektedir. Bu çerçevede de Çin Halk Cumhuriyeti’nde mevcut 

olan ISO 9001 sertifika adedinin diğer tüm ülkelerden fazla olması beklenmektedir. Keza, 

2016 yılı anket sonuçları kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti, dünya üzerinde en çok ISO 

9001 sertifikasına sahip ülke konumundadır. ISO 9001 sertifikalarının bölgesel dağılımı 

kapsamında, Türkiye’nin yer aldığı bölge olan Avrupa Bölgesindeki ülkelerin 2015 ve 2016 

yıllarında sahip oldukları ISO 9001 belgeleri incelenmiştir (Çizelge 2.10).  

Çizelge 2.10 Avrupa Bölgesi ISO 9001 sertifikaları ülkelere göre dağılım (Anonymous 2017) 

Ülke 2015 Yılındaki Sertifika Sayısı 2016 Yılındaki Sertifika Sayısı 

Arnavutluk 279 315 

Andora 30 30 

Ermenistan 27 28 

Avusturya 4.470 3.922 

Azerbaycan 243 220 

Belarus 3.657 175 

Belçika 3.562 3.634 

Bosna-Hersek 790 1.037 

Bulgaristan 5.441 5.951 

Hırvatistan 2.529 2.659 

Kıbrıs 822 275 

Çek Cumhuriyeti 10.648 10.568 

Danimarka 1.865 2.498 

Estonya 1.131 973 

Finlandiya 2.596 2.592 

Fransa 27.844 23.403 

Gürcistan 85 150 

Almanya 52.995 66.233 

Cebelitarık 27 25 

Yunanistan 6.187 7.303 

Macaristan 5.789 6.559 

İzlanda 75 104 
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Çizelge 2.10 Avrupa Bölgesi ISO 9001 sertifikaları ülkelere göre dağılım (devam) 

 

Ülke 2015 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

2016 Yılındaki Sertifika 

Sayısı 

İrlanda 2.323 2.393 

İtalya 132.870 150.143 

Kosova 9 18 

Letonya 1.115 866 

Lihtenştayn 72 151 

Litvanya 1.238 1.150 

Lüksemburg 252 209 

Malta 507 1.864 

Moldova 130 116 

Monako Prensliği 47 49 

Karadağ 84 92 

Hollanda 10.381 10.326 

Norveç 2.467 2.002 

Polonya 10.681 12.152 

Portekiz 7.498 7.160 

Romanya 20.524 12.209 

Rusya 9.084 5.083 

San Marino Cumhuriyeti 49 48 

Sırbistan 2.512 3.017 

Slovakya 5.683 5.716 

Slovenya 1.481 1.848 

İspanya 32.730 34.438 

İsveç 4.316 4.041 

İsviçre 12.218 11.212 

Makedonya 363 286 

Türkiye 8.538 6.889 

Ukrayna 1.052 1.382 

Birleşik Krallık 40.161 37.901 

Avrupa bölgesinde yer alan tüm ülkelerde ISO 9001 sertifikalarının var olduğu 

görülmektedir. Bu bölge kapsamında değerlendirildiğinde en az sertifika sayısı Kosova’da 
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bulunmaktadır. Ancak, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında ülkenin 2015 yılında 9 olan 

sertifika sayısının 2016 yılında iki kat artarak 18 olduğu görülmektedir. Avrupa bölgesinde 

en yüksek sertifika sayısı 2016 yılı itibariyle 150.143 sertifika ile İtalya’da bulunmaktadır. 

Türkiye’de, 2016 yılında sahip olunan ISO 9001 sertifikası 6.889 adettir (Çizelge 2.10).  

Dünya genelinde en yüksek ISO 9001 sertifikasını bulunduran Çin Halk Cumhuriyeti’ni 

takip eden İtalya’nın Çin Halk Cumhuriyetinde mevcut ISO 9001 belgelerinin yarısından az 

belgeyi ülkesinde bulundurduğu görülmektedir. İlk on ülke incelendiğinde, beş ülkenin 

Avrupa bölgesinden olduğu görülmektedir. Türkiye’de, 2016 yılında sahip olunan ISO 9001 

sertifikalarının toplam sayısı (6.889 adet) ile ilk on sıralamasının oldukça uzağında 

kalmaktadır. ISO 9001 sertifikalarının dünya genelinde, bölgeler arası ve bölgelerdeki 

ülkeler arasındaki dağılımı incelendikten sonra, ISO 9001 belgesi çerçevesinde dünya 

üzerindeki en yüksek sertifika sayısına sahip ilk on ülkeye yer verilmiştir (Çizelge 2.11).  

Çizelge 2.11 ISO 9001 – İlk on ülke (Anonymous 2017) 

Ülke Sertifika Adedi 

Çin Halk Cumhuriyeti 350.631 

İtalya 150.143 

Almanya 66.233 

Japonya 49.429 

Birleşik Krallık 37.901 

Hindistan 37.052 

İspanya 34.438 

Amerika Birleşik Devletleri 30.474 

Fransa 23.403 

Brezilya 20.908 
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3. GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLİŞKİSİ 

Gayrimenkul kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “taşınmaz” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Anonim 2015). Gayrimenkul; arazi ve arsaların üzerinde yer alan ve insanlar tarafından 

yapılmış olan, yerin üzerindeki ve altındaki tüm ekleri ile birlikte yapılara verilen genel 

isimdir (Hepşen 2014). Gayrimenkul, çeşitli türleri olan bir kavram olarak kabul 

edilmektedir. Farklı türlere ilişkin en temel ayrım, içerisinde oturabilmek, yaşam 

sürdürebilmek ve içerisinde oturamamak, yaşam sürdürememek şeklinde yapılan ayrımdır. 

İçerisinde yaşam sürdürülebilen gayrimenkuller; konutlar ya da diğer bir ifade ile evler, 

içerisinde yaşam sürdürülemeyen gayrimenkuller ise; alışveriş merkezleri, fabrikalar, 

hastaneler, ibadethaneler vb. olarak sıralanmaktadır (Frank 1992). Tüm bu gayrimenkuller, 

ekonomiler içerisinde, gayrimenkul piyasalarında alımı, satımı, değerlemesi yapılan 

varlıklardır. Gayrimenkul piyasaları küresel anlamda ele alındığında gerek bireysel 

yatırımcıların gerekse tüzel kişi yatırımcıların fonlarını sıklıkla yönlendirdikleri 

piyasalardandır. 

Gayrimenkul piyasaları, sahip oldukları özellikler kapsamında diğer piyasalardan farklılaşan 

piyasalar olarak kabul edilmektedir. Gayrimenkul piyasaları içerisinde birçok farklı aktörü 

bulunduran ve kendine has özelliklere sahip olan piyasalardır. Gayrimenkul piyasaları sahip 

olduğu özellikler ile temel bir piyasa olarak kabul edilmekle birlikte inşaat sektörünün önemli 

bir bileşeni olarak da kabul görmektedir (Karluk 2005). Gayrimenkul piyasalarının en temel 

özelliklerinden bir diğeri ise piyasadaki arz ve talebin optimum noktada olmamasıdır. Diğer 

bir ifade ile arz ve talep gayrimenkul piyasalarında dengede değildir. Arz ve talebin denge 

noktasında olmamasının temel nedenlerinden bir tanesi, gayrimenkul piyasalarının arz ve 

talep üzerinde etkili olan birçok mikro ve makroekonomik değişken bulunmaktadır. Teorik 

olarak her piyasanın arzı ve talebi nihai bir noktada birbirine yaklaşmaktadır ancak bu teori 

fiiliyatta ve özellikle gayrimenkul piyasasında geçerli olan bir teori değildir. Gayrimenkul 

arz ve talebinin denge noktasından buluşması oldukça zor olan bir sonuçtur. Gayrimenkul 

piyasalarını diğer piyasalardan ayıran bir diğer önemli özellik; ikame özelliğidir. Bilindiği 

gibi özellikle serbest piyasa ekonomilerinde yer alan piyasalardaki mal ve hizmetlerin en 
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önemli özellikleri birbirleri ile ikame edilebilir olma özelliğini taşımasıdır. Ancak, 

gayrimenkul piyasaları ele alındığında ikame edilebilirlik kavramının diğer piyasalardaki 

gibi net ve esnek olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile gayrimenkul piyasalarındaki 

malların (konut parselleri, işyeri parselleri vb.) konumu tek, sabit ve farklılaşmıştır. Diğer bir 

ifade ile fiziksel olarak, konum olarak, kat olarak, cephe olarak birbiri ile ikame edilebilecek 

tam anlamı ile aynı özelliklere sahip parseller bulunmamaktadır. İşte bu nedenle, 

gayrimenkul piyasalarının temel özellikleri, nihai malların ikame edilebilirlik özelliklerinin 

olmamasıdır. 

3.1 Gayrimenkul Değerlemenin Tanımı ve Kavramsal Çerçevesi 

Gayrimenkul değerlemenin özünde değer biçme eylemi yer almaktadır. Değer kavramı en 

temel olarak bir varlığın önemliliğini tespit etmeye yönelik olarak geliştirilmiş olan bir ölçü 

birimidir. Diğer bir ifade ile bir varlığın, bir kıymet ya da para ile ölçülebilen karşılığına 

değer denmektedir (Anonim 2015).  Değer kavramı özünde sübjektif özellikler taşıyan ve 

bireyden bireye farklılık göstermesi muhtemel bir kavram olduğu için, genel kabul görmüş 

bir tanımın oluşturulması zorlaşmıştır (Kahr ve Thomset 2005). Bu nedenle de alan yazında 

“değer” kavramına ilişkin farklı bakış açıları ile yapılan birçok farklı tanımlama 

bulunmaktadır. İşletme bilim dalı açısından ele alındığında değer kavramının, şirket 

değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, gayrimenkul değerlemesi başlıkları kapsamında 

farklılaştığı görülmektedir. Gayrimenkul değerlemesi kapsamında ele alınan değer 

tanımlamalarını irdelemeden önce, şirket değerlemesi ve hisse senedi değerlemesi 

kapsamında yapılan tanımlamalar gösterilmektedir (Çizelge 3.1).  
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Çizelge 3.1 Şirket ve hisse senedi değerlemesi kapsamında değer tanımları (Myers vd. 2007) 

(Pratt 2008) 

Değer Türleri Tanımlama 

Defter Değeri 
Bir teşebbüsün, finansal tablolarına kaydedilmiş olan değeri defter 

değeri olarak adlandırılmaktadır.  

Piyasa Değeri 

Bir malın ya da varlığın, mevcut piyasasındaki, adil, tarafsız, şeffaf ve 

rekabetçi bir alım satımı sürecinde oluşan değeri, fiyatı olarak 

tanımlanmaktadır.  

Yatırım Değeri 

Bir ürün, hizmet ya da bir varlığa ilişkin olarak yatırım yapma planında 

olan bir yatırımcının, konu ürüne, hizmete ya da varlığa yönelik 

belirlediği değerdir.  

Tasfiye Değeri 

Bir teşebbüsün, tasfiye sürecine girdiğinde ya da zorunlu olarak satışa 

çıkarıldığında, sahip olduğu varlıkların, teşebbüsün borçlarını 

kapattıktan sonra sahip olduğu net değer tasfiye değeri olarak 

adlandırılmaktadır.  

Teşebbüs Değeri 

Bir teşebbüsün faaliyette olduğu süreçte, sahip olduğu tüm maddi 

varlıklar ve gayri maddi varlıkların değeri teşebbüs değeri olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

Şirket ve hisse senedi değerlemesi kapsamında kullanılan tanımlamalarda, değer 

kavramlarından farklı olarak gayrimenkul değerlemesinde; maliyet değeri, sigortalanabilir 

değer, vergi değeri, kurtarılabilir değer, özel değer ve ipotek teminatlı kredi değeri 

tanımlamaları yapılmaktadır. Maliyet değeri en temel anlamda, bir taşınmazın yürürlükte 

olan para birimi ile fiyatlandırılmasıdır. Maliyet değeri, ya da taşınmazın maliyeti, taşınmaza 

ilişkin tüm masrafların (üretim masrafları, değer arttırıcı masraflar, tapu masrafları, aracı 

kurum masrafları gibi) toplamıdır (Kahr ve Thomset 2005). Maliyet değeri olarak 

adlandırılan değer, yani taşınmazın satın alınmasında ya da üretilmesinde katlanılan tüm 

masrafların toplamı olan değer, emlak vergisi kanunları, kamulaştırma kanunları gibi 

kanunlarda esas alınan değerdir. Gayrimenkul değerlemesi kapsamında kullanılan bir diğer 

değer türü sigortalanabilir değerdir. Sigortalanabilir değer; bir taşınmaza ilişkin akdedilen 

sigorta poliçesi kapsamında yer alan tanımlamalar kapsamında taşınmazın değeri olarak 

tanımlanmaktadır (Bakır 2009). Sigortalanabilir değer bir anlamda, sigorta poliçesinin 

kapsamına giren risklerin ortaya çıkması durumunda, taşınmaza yönelik olarak sigorta 

şirketlerinin ödeyeceği değer olarak kabul edilmektedir.  
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Gayrimenkul değerlemesi kapsamındaki bir diğer değer tanımı; vergi değeridir. Vergi değeri; 

isminden de anlaşılabileceği gibi bir taşınmazın, veri kanunları kapsamında vergi matrahına 

esas değeridir. Diğer bir ifade ile vergi değeri, bir taşınmazın, bulunduğu ülke sınırlarında 

yürürlükte olan vergi kanunları kapsamındaki veriye esas değeridir. Arazi haricindeki 

taşınmazların, bakım, onarım gerektiren kısımlarının tadil ettirilmesinden sonra kullanıma 

devam edilmesinden hariç olarak, sahip olduğu malzeme için elden çıkartılması değeri olarak 

tanımlanan kurtarılabilir değer, gayrimenkul değerlemesine konu bir diğer değer türüdür 

(Bakır 2009). Özel değer ise, bir taşınmasın piyasa değerinin altında ya da üstünde yer alan 

ve olağan dışı olarak nitelendirilen değere verilen isimdir. Diğer bir ifade ile bir taşınmaz, 

kendisi ile benzer konumu, özellikleri (gerek fiziksel, gerek fonksiyonel) taşıyan diğer 

taşınmazlardan farklı olarak değerleniyorsa, bu noktada taşınmaza ilişkin konu değer özel 

değer olarak adlandırılmaktadır. 

 Gayrimenkul değerlemesi kapsamında tanımlanan son değer türü olan ipotek teminatlı kredi 

değeri; bir taşınmazın uzun vadeli olarak fayda sağlayacak özelliklerinin, normal piyasa 

koşullarında, basiretli ve adil bir şekilde değerlenmesi sureti ile gelecekte pazarlanabilecek 

değerinin belirlenmesi ile ortaya çıkan değerdir. Gayrimenkul değerlemesi kapsamında bir 

taşınmaza ilişkin birden çok değer türü vardır ve bu türler, değerleme süreçlerine esas teşkil 

etmektedir. Bu nedenle, temeli değer olan değerleme kavramının tam manası ile 

anlaşılabilmesi noktasında değer nedir sorusunun yanıtının açık bir şekilde verilmesi 

gerekmektedir. Temeli değer kavramına dayanan değerleme kavramı ise en temel anlamda; 

bir varlığa ilişkin para ile ölçülebilen değerinin (karşılığının) bağımsız, tarafsız ve adil bir 

şekilde belirlenmesi, takdir edilmesi sürecidir (Utkucu 2010). Diğer bir tanımlamaya göre 

değerleme; değer biçilmesi uygun olan bir varlığa ilişkin olarak, varlığın günün piyasa 

koşullarındaki değerinin, objektif ölçütlere, verilere dayanarak belirlenmesi işlemidir (Pratt 

2008).  

Değerleme çalışması, varlığın değerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan bir bedel 

biçme süreci olup, bu süreçte en önemli olan noktalar; tarafsızlık, adillik, şeffaflık, objektif 

olmak ve bağımsız olmaktır. Değerleme süreçlerinde, teorik olarak bilgi sahibi olmanın 
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önemi oldukça büyüktür ve eş zamanlı olarak da değerleme süreçlerinde tecrübe sahibi 

olmakta önemli bir değişkendir (Bradford 1993). Gayrimenkul değerleme süreçlerinde farklı 

birçok değerden söz edilmektedir. Söz konusu değerler, gayrimenkul değerlemesine yönelik 

yürütülen süreçlerde ele alınan farklı değerler olarak kabul edilmektedir. Gayrimenkul 

değerleme süreçleri en temel anlamda, belirli ilkeler kapsamında, birçok faktörün etki sahibi 

olduğu ve farklı yöntem / yaklaşımlar çerçevesinde sürdürülen ve nihai olarak sürece ilişkin 

gayrimenkulün değerinin belirlenmesine yönelik sistematik bir süreçtir. Gayrimenkul 

değerlemesi sürecinin en temel amacı, değerlemeye konu taşınmazın gerçek değerinin tespit 

edilmesidir. Gayrimenkul değerleme sürecinde atılan adımlar, değerlemeye konu olan 

taşınmazın sahip olduğu özellikler kapsamında farklılaşabilmektedir ve fakat sürecin 

sistematiği ele alındığında, gayrimenkul değerleme süreci, tüm taşınmazlar için aynı genel 

prensipler kapsamında gerçekleştirilmektedir.   

Gayrimenkul değerleme süreci, tüm taşınmazlar için, teknik ve metot açısından olarak belirli 

standartlar kapsamında sürdürülmektedir ve bu özelliği de gayrimenkul değerleme sürecinin 

gerçekçi ve tarafsız şekilde sonlanması noktasında en önemi özellik olarak kabul 

edilmektedir (Bakır 2009). Bu temel amaç kapsamında üç temel yöntem; (i) maliyet yöntemi, 

(ii) emsal karşılaştırma yöntemi ve (iii) gelir yöntemi gayrimenkul değerleme süreçlerinde 

kullanılmaktadır. Gayrimenkullere değer biçme sürecinde kullanılan bu üç temel yöntemden 

maliyet yöntemi en temel anlamda, değerlemeye konu taşınmazı, yeniden inşa edilmesi 

noktasında katlanılması zorunlu olan maliyet çerçevesinde değerlemektir. Diğer bir ifade ile 

maliyet yöntemi ile değerlemede esas, yeni bir taşınmaz inşa edilmesi durumunda ya da 

taşınmazın yeniden elde edilecek faydayı sağlayacak şekilde yenilenmesi durumunda 

katlanılacak maliyetin belirlenmesidir. Dolayısıyla, maliyet yönteminin temel yaklaşımını, 

yerine koyma yaklaşımı olarak kabul etmek gerekmektedir (Hazar 2013).  

Değerleme süreçlerinde kullanılan bir diğer yöntem olan emsal karşılaştırma yöntemi, 

gayrimenkul piyasasında, değerlemesi yapılan gayrimenkul ile benzer özelliklere sahip diğer 

gayrimenkullerin belirlenmesi ve bu gayrimenkullerden yakın tarihte alım-satımı 

yapılanlarının alım-satım fiyatlarının tespit edilmesi sureti ile gayrimenkule ilişkin değer 
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biçilmesidir. Diğer bir ifade ile emsal karşılaştırma yöntemi vasıtası ile değer belirlemenin 

temelinde, yakın tarihte yapılan benzer gayrimenkul alım satımının el değiştirme fiyatının 

değerleme yapılan gayrimenkule uyarlanması yatmaktadır.  

Gelir yöntemi ise, gelir kapitalizasyon yöntemi ya da gelir indirgeme yöntemi olarak da 

adlandırılmaktadır. Gayrimenkul değerlemede gelir yöntemi temel olarak, taşınmazların, 

gelecek dönemde elde edebileceği ön görülen tüm gelirlerin değerleme yapılan gün itibariyle 

net bugünkü değere indirgenmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile bu yöntem 

temelde, gayrimenkulün gelecek bir tarihte elde etmesi muhtemel gelirlerinin gelecekteki 

değerinin bugüne indirgenmesidir (Collier vd. 2008).  Gayrimenkul değerlemesine yönelik 

kavramsal çerçeve kapsamında son olarak, gayrimenkul değerlemesi süreçlerine yönelik 

genel kabul görmüş temel ilkelerin detaylandırılması faydalı olacaktır. Gayrimenkul 

değerlemesine yönelik ilkeler, farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde kategorize 

edilmektedir. Kayabaşı’na (2007) göre gayrimenkul değerlemesinin üç temel ilkesi 

bulunmaktadır. Bunlar; (i) ikame ilkesi, (ii) uygunluk ilkesi ve (iii) beklenti ilkesi. 

Bir gayrimenkule ilişkin değerleme süreci, büyük bir oranla ikame esasına dayanmaktadır. 

Bu esas, gayrimenkulü ala niyeti taşıyan bir alıcının, konu gayrimenkule ilişkin var olan 

gayrimenkul piyasasındaki diğer alıcının daha yüksek bir fiyat ödemeyeceği varsayımı ile 

ilgilidir. Bu esas, gayrimenkule, aynı ya da benzer özelliklere sahip başka bir gayrimenkulden 

fazla değer biçilmesinin önüne geçilmesi, bir gayrimenkule yenileme maliyetinden daha 

yüksek değer biçilmemesi ile ilgilidir. Gayrimenkul değerlemesinde uygunluk ilkesi en temel 

anlamda, değerleme sürecinde, gayrimenkulün var olduğu çevre ile uyumlu bir şekilde 

değerlenmesini ve gayrimenkulün ulaşabileceği maksimal değere ulaşabilmesi için var 

olduğu çevre ile uyumlu hale gelmesini ifade etmektedir. Gayrimenkul değerlemesine 

yönelik beklenti ilkesi ise, bir gayrimenkulün bugünkü değerinin, gayrimenkule ilişkin 

gelecekteki beklenti değeri ile ilişkilendirilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile beklenti ilkesi 

kapsamında, gayrimenkulün bugünkü değeri, gayrimenkulün gelecekteki değerinin bir 

fonksiyonudur. Gayrimenkul değerlemesine yönelik ilkelere ait diğer bir sınıflandırma, 
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gayrimenkul değerleme ilkelerini on madde kapsamında ele alan sınıflandırmadır. Bu 

sınıflandırma kapsamındaki gayrimenkul değerleme ilkeleri gösterilmektedir (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Gayrimenkul değerlemesinin on temel ilkesi (Cummings 2008) 

İlke Açıklama 

Süreç İlkesi 

Gayrimenkule benzer özelliklere sahip gayrimenkullerin 

fiyatının / değerinin artması, değerlemeye esas 

gayrimenkulün değerinin artacağını ifade eder. 

Durulma İlkesi 

Gayrimenkule benzer özelliklere sahip gayrimenkullerin 

fiyatının / değerinin artması, gayrimenkulün var olduğu 

bölge itibariyle olumsuz karşılanıyorsa, gayrimenkulün 

değerinde durulma meydana gelir. 

Uyumluluk İlkesi 

Gayrimenkulün değeri, kendisi ile benzer konuma ve 

fiziksel özelliklere ait diğer gayrimenkullerin değeri ile 

uyum içerisinde olmalıdır. 

İkame İlkesi 
Gayrimenkul değerlemesine konu gayrimenkulün değeri, 

benzer gayrimenkuller ile karşılaştırılabilmelidir. 

Değişkenlik İlkesi 

Ekonomik, siyasal, politik ve çevresel özellikler 

kapsamında gayrimenkullerin değerleri değişkenlik arz 

edebilir. 

Beklenti İlkesi 

Gayrimenkul yatırımcılarının gayrimenkullere ve 

gayrimenkul piyasalarına yönelik beklentileri, 

gayrimenkul değerleme süreçlerinde etkendir. 

Katkı İlkesi 

Gayrimenkulün değerine yönelik olarak gayrimenkul 

piyasasındaki faktörler ve gayrimenkul piyasası üzerinde 

etkili olan dış faktörler sınırlı etkiye sahiptir. 

Parsel İlkesi 

Gayrimenkul arazisinin sahiplerinin tespit edilmesi ve 

parsellere ayrılması gayrimenkulün değerine olumlu katkı 

sağlar. 

Etkin Kullanım İlkesi 

Gayrimenkulün üzerinde bulunduğu arazinin maksimum 

fayda sağlayacak şekilde verimli kullanılması 

gayrimenkul değeri üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 

Rekabet İlkesi 

Gayrimenkul değerlemesinde arz ve talep doğru 

orantılıdır. Talebin artması gayrimenkul değerinin 

artması ile ilişkilendirilmektedir. 

Gayrimenkule ilişkin değerleme ilkeleri temelde, gayrimenkul değerleme süreçleri 

sonucunda ortaya çıkan gayrimenkul değerinin, aldatıcı olmaması ve yatırımcıların 

gayrimenkule haddinden yüksek bedel ödememesini sağlamak içindir. Gayrimenkul 
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değerleme, birçok aktörün ve faktörün içerisinde yer aldığı, belirli ilkeler kapsamında 

sürdürülen sistematik bir süreçtir. Gayrimenkul değerlemesi, taşınmazların alım ve satım 

işlemlerine esas değerin belirlenmesi, vergilendirmeye esas değerin belirlenmesi ve 

kamulaştırma süreçlerinde sıklıkla başvurulan bir sistematiktir. Bu sistematik, özellikle 

ekonomiler ve ekonomilerin en temel yapı taşı olarak kabul edilen bireyler açısından 

önemlilik düzeyi yüksek olan bir sistematik olduğu için gerek ulusal gerekse uluslararası 

platformlarda dikkatle ele alınan sistematik bir süreç olarak değerlendirilmektedir.  

3.2 Türkiye’de Gayrimenkul Değerlemeye Bakış Açısı 

Türkiye’de gayrimenkul değerlemeye bakış açısı, gayrimenkul sektöründe yaşanan hızlı 

gelişmelere paralel olarak gelişmiştir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de gayrimenkul sektörünün 

ekonomide önemi pay alması beraberinde gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul değerleme 

raporlarına ayrıca önem verilmesi ile sonuçlanmıştır. Türkiye’de, gayrimenkul değerleme 

süreçlerinin önem kazanmasına yönelik bir diğer etki ise, tüzel kişiler tarafından elde tutulan 

taşınmazların alım, satım, devir, takas, ipotek gibi işlemlerinin artması ve bu taşınmazların 

özellikle finans sektöründeki gelişmeler ile paralel olarak şirketlerin aktif büyüklüklerinde 

objektif bir şekilde yer almasına yönelik ortaya çıkan ihtiyaçtır. Bu çerçevede, gayrimenkul 

değerleme süreçleri Türkiye’de giderek önem kazanmıştır. Bu kapsamda da 

gayrimenkullerin değerlenmesi süreçlerinde görev alacak uzman kurum ve kişilere ihtiyaç 

duyulmuştur. Özellikle, taşınmazlara ilişkin alım satım süreçlerinde vergisel kayıp ortaya 

çıkmaması ve gerek alıcının gerekse satıcının haklarının korunması ve gayrimenkul 

piyasasında olağan dışı dalgalanmalara sebebiyet vermemek noktasında, gayrimenkul 

değerlemesi günümüzde ülke ekonomimiz açısından oldukça önem arz eden bir süreç olarak 

kabul edilmektedir.  

Türkiye’de gayrimenkul değerleme kapsamındaki en önemli değerlerden bir tanesi, Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından özellikle gayrimenkule yatırım yapma tercihini kullanan küçük 

yatırımcıların korunmasına ilişkindir. Bu nedenle, sektörel anlamda, gerçek değer 

belirlenmesi ilkesi genle kabul görmüş bir ilkedir. Türkiye’de, gayrimenkul değerlemesi 
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sıklıkla, şirket tüzel kişiliklerine ait, şirket aktifinde yer alan varlıkların yeniden 

değerlenmesinde kullanılmaktadır. Bu değerleme, yabancı kaynak bulma (kredi), var olan 

finansal borçların re-finansmanı için kaynak yaratma, projelerin değer analizlerini yaparak 

net nakit akışını düzenleme süreçlerinde doğru ve güvenilir bir kaynak olarak kabul 

edilmektedir. Türkiye’deki gayrimenkul değerlemesine yönelik genel bir bakış açısı 

olmasına ve sistematik olarak özellikle finansal sisteme dâhil olan bir kavram olmasına 

rağmen, Türkiye’de tam anlamı ile bilimsel tabana oturmuş ve köklü bir gayrimenkul 

değerleme sisteminden bahsetmek mümkün olamamaktadır. Fakat son yıllarda, gayrimenkul 

değerlemesinin sistematiğinin oluşturulması yönünde, mevzuat açısından ve standartlaşma 

açısından önemli adımlar atıldığını söylemek mümkündür. Özellikle, Türkiye gayrimenkul 

sektöründe yaşanan ekonomik ivmelenme ve beraberinde gayrimenkul finansmanına yönelik 

süreçlerde yapılan düzenlemeler kapsamında, gayrimenkul değerleme süreçlerinin 

sistematiğinin geliştiğinin altını çizmek gerekmektedir. Bu noktada, Türkiye’de gayrimenkul 

değerlemesine ilişkin hukuki alt yapının, anayasal temellere dayandığını belirtmeden geçmek 

doğru olmayacaktır. Hali hazırda yürürlükte olan kanunlar ve mevzuat hükümleri 

kapsamında farklı mevzuatlar çerçevesinde gayrimenkul, gayrimenkul değerleme 

kavramlarına yönelik düzenlemeler vardır ancak, son yıllarda gayrimenkul değerlemeye, 

gayrimenkul değerleme şirketlerine ve gayrimenkul değerleme standartlarına ilişkin yasal 

düzenlemeler hayatımıza dâhil olmuştur.  

Türkiye’de gayrimenkul değerlemesine ilişkin ilk çalışmaların Sermaye Piyasası Kurumu 

tarafından yapıldığını söylemek mümkündür. Bu çalışmalar gayrimenkul ile ilişkili sermaye 

piyasası araçlarının güvenilirliklerini arttırmak ve işlem süreçlerinin sistematik bir temele 

oturtulmasına yönelik girişimleri içermektedir (Açlar ve Çağdaş 2002, Tanrıvermiş 2017). 

Kurul tarafından yayınlanan III Seri Numaralı 34 Numaralı Tebliğ kapsamında 

gayrimenkullere ilişkin değer tespitinin şekline ilişkin hükümler karar bağlanmıştır. Ayrıca, 

bu tebliğ kapsamında gayrimenkul ipoteği kapsamında kullandırılan bir dış finansmana 

ilişkin borç ödenmemesi durumunda atılacak adımlar ve süreçlere ilişkin düzenlemeler 

yapılmıştır (Anonim 2006). Sermaye Piyasası Kurulu haricinde, gayrimenkul değerlemesine 

ilişkin mevzuat düzenlemelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

da yapıldığı bilinmektedir. Bu iki piyasa belirleyicisi kurum tarafından yapılan gayrimenkul 
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değerlemesine ilişkin düzenlemeler çalışmanın takip eden başlıklarında detaylı bir şekilde 

incelenecektir. Türkiye’de gayrimenkul piyasalarında yaşanan gelişmeler ile paralel olarak 

artan gayrimenkul değerlemesine yönelik ihtiyaca cevap vermek, gerek tüzel kişilerin 

gerekse bireysel gayrimenkul yatırımcılarının hak ve sorumluluklarını belirlemek, 

gayrimenkullere ilişkin değerleme esaslarının, usullerinin ve sorumluluklarını tespit etmek 

ve gayrimenkul değerlemesi süreçlerini bilimsel, sistematik ve yasal bir temel oturtmak için, 

piyasa düzenleyicisi kurumlar tarafından standartlaşma süreci devam etmektedir.  

Türkiye gayrimenkul piyasası ve gayrimenkul değerleme şirketlerinin gelişimi 

incelendiğinde 1929 Dünya Ekonomik Buhranından sonra küresel ölçekte en yıkıcı etkileri 

olan 2008 Küresel Finansal Krizinden sonra, küresel anlamda ekonomik bir dar boğaz 

yaşanmıştır. Yaşanan bu dar boğaz özellikle krizin patlak verdiği Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki ve krizin domino etkisi ile hızla yayıldığı gelişmiş ülke piyasalarındaki 

yatırımcıların tasarruflarını gelişmekte olan ülkelere kaydırması ile sonuçlanmıştır. 

Yatırımlarını gelişmekte olan ülke piyasalarına aktaran tasarruf sahipleri, bu piyasalarda 

2008 krizine kadar sergiledikleri yüksek risk yüksek getiri davranışını sergilemekten ziyade 

(bilindiği gibi 2008 krizinin en önemli nedenlerinden bir tanesi yüksek risk ve yüksek getiri 

oranına sahip hedge fonların devalüe olmasıdır) gayrimenkul piyasalarına tasarruflarını 

aktarma davranışı sergilemişlerdir. Bu nedenle de özellikle Türkiye’deki gayrimenkul 

piyasalarına ilişkin hukuki düzenlemelerin etkin olması sayesinde yabancı yatırımcıların 

Türkiye gayrimenkul piyasasına yönelimleri artmıştır.  

Türkiye gayrimenkul piyasalarının büyüklüğüne ilişkin olarak ele alınabilecek önemli bir 

istatistiki gösterge yapı kullanma izin belgelerinin sektörler açısından dağılımıdır. 

Türkiye’de 2009 yılında yapı kullanma izin belgelerinin toplam değeri 49.356.423.320 Türk 

Lirası olarak oluşmuş iken, 2015 yılında (ilk üççeyrek kapsamında) yapı kullanma izin 

belgelerinin toplam değeri 83.602.936.308 Türk Lirası olarak oluşmuştur. Yapı kullanım izin 

belgeleri kapsamında katma değerin temel olarak özel sektör tarafından yapıldığının da bu 

noktada altını çizmekte yarar vardır. 2009 yılında piyasaya özel sektörün katma değeri 

37.197.249.910 Türk Lirası olarak oluşmuştur ve bu rakam 2015 yılında olukça artarak 



47 

 

74.439.810.625 Türk Lirası olarak ortaya çıkmıştır (Çizelge 3.3). Sonuç olarak beş yıllık bir 

dönemde yapı kullanım izin belgelerinin neredeyse iki katına kadar çıkması, Türkiye inşaat 

sektöründeki olumlu gelişmelere de işaret etmektedir. 

Türkiye gayrimenkul piyasalarının önemli aktörlerinden bir tanesi gayrimenkul değerleme 

şirketleridir. Gayrimenkul değerleme şirketi Türk mevzuatı kapsamında; “bir 

gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli 

bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen 

gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul 

görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve 

tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren 

ve Kanunda gayrimenkul değerleme kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketini” 

tanımlanmaktadır (Hepşen 2014). 

Çizelge 3.3 Yapı kullanım izin belgesi (Anonim 2016) 

Yıl 
 

Toplam Özel sektör Yapı kooperatifi Devlet sektörü 

 

2009 

A    94.772    80.160    8.804    5.808 

B   94.567.729   71.734.454   10.008.542   12.824.733 

C  49.356.423.320  37.197.249.910  5.249.300.063  6.909.873.347 

 

2010 

A   82.131   70.950   6.285   4.896 

B  85.281.468  65.689.394  7.479.617  12.112.457 

C 47.368.597.975 36.306.784.893 4.100.089.847 6.961.723.235 

 

2011 

A   98.339   89.732   4.339   4.268 

B  105.650.512  89.720.392  5.343.033  10.587.087 

C 66.953.825.400 56.745.243.126 3.334.238.949 6.874.343.325 

 

2012 

A   95.763   88.721   2.859   4.183 

B  106.950.602  91.360.316  3.013.007  12.577.279 

C 71.241.730.346 60.610.733.731 1.965.407.714 8.665.588.901 

 

2013 

A   120.914   112.367   2.914   5.633 

B  138.486.642  119.186.978  4.196.810  15.102.854 

C 98.257.258.362 84.225.075.324 2.957.994.474 11.074.188.564 

 

2014 

A   123.778   116.027   2.896   4.855 

B  151.340.215  131.336.148  3.791.601  16.212.466 

C 118.453.058.554 102.636.555.676 2.911.877.393 12.904.625.485 

 

2015 

 

A   77.561   72.804   1.995   2.762 

B  100.218.806  89.009.949  2.734.861  8.473.996 

C 83.602.936.308 74.439.810.625 2.178.561.580 6.984.564.103 
 A: yapı sayısı, B: yüzölçümü (m2), C: Değer (TL) 
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerekliliklerini yerine getiren ve Kurul listesinde yer alan 

gayrimenkul değerleme şirketlerinin kuruluş yeri, organizasyon yapıları ve çalışma alanları 

genel olarak değerlendirilmiştir (Çizelge 3.4). Şirketleri kuruluş yeri ile faaliyet alanlarının 

gayrimenkul piyasalarının gelişimi ile uyumlu olduğu görülmektedir.  

Çizelge 3.4 Türkiye’de kayıtlı gayrimenkul değerleme şirketleri (Anonim 2017) 

Gayrimenkul Değerleme Şirketi İl 

1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Konya 

A Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

A Pozitif Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

AAA Finansal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Ace Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Ada Taşınmaz Değerleme Danışmanlık A.Ş. Adana 

Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ankara 

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sakarya 

Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Anka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Anreva Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Archi Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Area Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Arı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İzmir 

Arıkan Taşınmaz Değerleme A.Ş. Bursa 

Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Adana 

Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 
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Çizelge 3.4 Türkiye’de kayıtlı gayrimenkul değerleme şirketleri (Anonim 2017) (devam) 

Gayrimenkul Değerleme Şirketi İl 

Arves Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İzmir 

Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Cls Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Çağkan Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Antalya 

Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. İstanbul 

Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

D Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Değer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Dgd Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Aydın 

Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ankara 

Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Düzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Şanlıurfa 

Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. İstanbul 

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Eksen Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Eksper Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Trabzon 

Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Elma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Konya 

Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 



50 

 

Çizelge 3.4 Türkiye’de kayıtlı gayrimenkul değerleme şirketleri (Anonim 2017) (devam) 

Gayrimenkul Değerleme Şirketi İl 

Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. İstanbul 

Etik Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Etkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Eva Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. İstanbul 

Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Gerçek Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Güneybatı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Hedef Taşınmaz Değerleme A.Ş. Bursa 

İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Konya 

İlke Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ankara 

İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Çanakkale 

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Karat Taşınmaz Değerleme A.Ş. İzmir 

Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Kfb Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sakarya 

Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Samsun 

Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Ankara 

Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Limit Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri A.Ş. İzmir 

Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 
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Çizelge 3.4 Türkiye’de kayıtlı gayrimenkul değerleme şirketleri (Anonim 2017) (devam) 

Gayrimenkul Değerleme Şirketi İl 

Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Mavi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İzmir 

May Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ankara 

Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Metropol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Nokta Taşınmaz Değerleme A.Ş. Bursa 

Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Özen Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Öztürk Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Kayseri 

Piramit Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. İstanbul 

Piri Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Platform Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. Ankara 

Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Rehber Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Respa Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. İstanbul 

Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İzmir 

Seak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Sentez Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. İstanbul 

Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş. İstanbul 

Taksim Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 
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Çizelge 3.4 Türkiye’de kayıtlı gayrimenkul değerleme şirketleri (Anonim 2017) (devam) 

Gayrimenkul Değerleme Şirketi İl 

Tskb Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Tuveo Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İzmir 

Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İstanbul 

Uzman Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İzmir 

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ankara 

Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ankara 

Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ankara 

Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul 

Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Gaziantep 

Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ankara 

Kurul’a kayıtlı olarak gayrimenkul değerleme işlemlerini yürüten gayrimenkul değerleme 

şirketlerinin coğrafi dağılımı incelendiğinde, şirketlerin Türkiye’nin üç büyük kentinde 

kümelendiği görülmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir kentleri haricinde 13 ilde gayrimenkul 

değerleme şirketi olduğu görülmektedir. Türkiye’deki il sayısı ile kıyaslandığında, 

gayrimenkul değerleme şirketlerinin Türkiye coğrafyasına tam anlamı ile yayılan bir yapıda 

olmadığı ve fakat gayrimenkul değerleme faaliyetleri ile yüksek ilişkide olan finans 

sektörünün derinliği çerçevesinde değerlendirildiğinde, gayrimenkul değerleme şirketlerinin 

3 büyük ilimizde kümelenmesinin beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Gayrimenkul 

değerleme şirketlerinin Türkiye’deki gelişim süreci incelendiğinde, Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu’na hizmet veren gayrimenkul değerleme şirketlerinin de ele alınması 

gerekmektedir. Bu noktada altını çizmek gereken nokta, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

listesine girmeye hak kazanan gayrimenkul değerleme şirketlerin eş zamanlı olarak BDDK 

mevzuatı kapsamında bankalara değerleme hizmet vermeye yetkili kuruluşlar olmadığını 

noktasıdır. Diğer bir ifade ile bankalara değerleme hizmeti vermeye yetkili kuruluşlar 

BDDK’nın mevzuatı kapsamındaki gereklilikleri yerine getirmek ile yükümlüdür. Güncel 
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veriler kapsamında bankalara değerleme hizmeti vermeye yetkili gayrimenkul değerleme 

kuruluşları toplam 134 adettir. 

Türkiye’de var olan gayrimenkul değerleme şirketlerine yönelik mevzuat; 2001 yılında 

24491 Numaralı Resmi Gazetede yayınlanan “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde 

Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII No: 35)” çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Konu 

tebliğde yer alan hususlar, güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ek tebliğler ile 

değiştirilmekte, geliştirilmekte ve gayrimenkul değerleme şirketlerinin günümüz 

ihtiyaçlarını karşılama noktasında etkin ve verimli çalışmalar sunmasına olanak 

sağlamaktadır. Gayrimenkul değerleme şirketlerine yönelik mevzuat dört ana bölümden 

oluşmaktadır. Tebliğini birinci bölümünde, tebliğin amacı, dayanağı, tebliğ kapsamındaki 

tanımlamalar ve kısaltmalar yer almaktadır. Söz konusu tebliğ kapsamında; gayrimenkul 

değerleme şirketlerine ilişkin tanımlama “bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da 

bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemele değerinin bağımsız ve 

tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz 

ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak 

raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir 

edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Kanunda gayrimenkul değerleme kurumu olarak 

ifade edilen hizmet şirketleri” (SPK Seri: VIII No: 35 Madde: 3) yer almaktadır. Söz konusu 

tebliğin ikinci bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınma ve listeden 

çıkarılmaya ilişkin hükümleri içermektedir. Bu kapsamda öncelikle Sermaye Piyasası 

mevzuatı kapsamında, değerleme hizmeti verebilme amacı ile kurulmuş değerleme 

şirketlerinin Kurul listesine başvuru yapmasına ilişkin esaslar / koşullar düzenlemiştir. Bu 

düzenlemeler söz konusu tebliğin dördüncü maddesinde yer almaktadır. 

Değerleme şirketinin Kurul listesine girebilmesi için öncelikle, anonim şirket olarak 

kurulmuş olması gerekmektedir. Aynı zamanda şirket esas sözleşmesinin Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine tabi olması ve mutlak surette ticari unvanında gayrimenkul değerleme 

ya da taşınmaz değerleme ibarelerine sahip olması gerekmektedir. Kurul listesine girebilme 
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noktasında bir diğer önemli şart, şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, diğer 

bir ifade ile şirket bünyesinde hamiline yazılmış hisse senedi basılmamış olması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra, değerleme şirketinin bünyesinde en az iki tanesi sorumlu 

değerleme uzmanı olacak şekilde minimum beş adet değerleme uzmanını tam zamanlı olarak 

istihdam etmesi gerekmektedir. Bu yeterlilikleri sağlayan gayrimenkul değerleme şirketleri 

kurula başvuru esnasında konu Tebliğ’in beşinci maddesi kapsamında sayılan bilgi, belge ve 

raporları Kurul’a hitaben yazılmış dilekçe ekinde sunmaları gerekmektedir. Beşinci madde 

kapsamında yer alan ve Kurul’a sunulması gereken bilgi, belge ve raporların dört temel başlık 

altında sınıflandırıldığı görülmektedir. Bunlar; (i) değerleme şirketine ilişkin bilgiler, (ii) 

değerleme şirketinin ortaklarına ilişkin bilgiler ve (iii) yöneticilere ve denetçilere ilişkin 

bilgiler, (iv) değerleme uzmanları ve konut değerleme uzmanlarına ilişkin bilgiler 

şeklindedir. Bu bilgi, belge ve raporların Kurul’a sunulması sürecinde, Kurul tarafından 

belirlenen başvuru standartlarına uyulması şarttır. Kurul listesine dâhil olmaya istekli 

gayrimenkul değerleme şirketi tarafından sunulan başvuru evrakları kurul tarafından 

incelenmekte ve bu incelemeler Tebliğ’in altıncı maddesi kapsamında yapılmaktadır.  

Tebliğ’in ikinci bölümü kapsamında, gayrimenkul değerleme şirketlerinin ortaklarının, 

yöneticilerinin, denetçilerini, değerleme uzmanlarının ve konut değerleme uzmanlarının 

sahip olması nitelikler detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca yine bu bölümde, 

gayrimenkul değerleme şirketlerinde gerçekleşmesi muhtemel pay devirleri ve şirket esas 

sözleşme değişiklerine yönelik gereklilikler hüküm altına alınmıştır. Tebliğ’in ikinci 

bölümünde son olarak, tıpkı Kurul listesine girmeye yönelik gereklilikler gibi, Kurul 

listesinden çıkartılmaya yönelik hükümler belirtilmiştir. Bu kapsamda, bir gayrimenkul 

değerleme şirketi; gayrimenkule ilişkin değerleme raporunu yetkili olmayan kişilerce 

imzalaması durumunda, değerleme süreçlerinde yetersiz kalması durumunda, Sermaye 

Piyasası Kurul mevzuatı kapsamında belirlenmiş olan değerleme standartları ile ilişkili 

düzenlemelere aykırı davranması, hatalı, eksik, yanıltıcı rapor düzenlemesi durumunda ve 

bağımsızlık ilkesine aykırı davranması durumunda Kurul listesinden çıkartılmaktadır.  
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Gayrimenkul değerleme şirketlerine ilişkin Tebliğ kapsamında üçüncü bölüm faaliyet 

esasları ile ilgili düzenlenmiştir. Bu kapsamda gayrimenkul değerleme şirketlerinin ve 

gayrimenkul değerleme raporlarını imzalayan yetkili kişilerin ve ortakların sorumlulukları 

ve gayrimenkul değerlemeye ilişkin ilkeler detaylandırılmıştır. Bu çerçevede ele alınan ilk 

ilke; bağımsızlık ilkesidir. Bir gayrimenkul değerleme şirketinin ve şirket içerisinde çalışan 

uzmanların, değerleme süreçlerinde tarafsız, bağımsız ve objektif olmaları bir zorunluluk 

olarak belirtilmiş ve bağımsızlığın ortadan kaldıran durumlar detaylandırılmıştır. Tebliğ 

kapsamında belirlenen bir diğer gayrimenkul değerleme ilkesi, mesleki özen ve titizlik 

ilkesidir. Bu ilkenin temeli, tüm değerleme uzmanlarının, değerlemeye ilişkin tüm süreçlerde 

(planlama, yürütüme, rapor hazırlama vb.) gerekli mesleki özen ve titizliği göstermesi 

gerektiğinin altı çizilmiştir. Tebliği’in üçüncü bölümü kapsamında ele alınan bir diğer ilke 

sır saklama yükümlülüğüdür. Gayrimenkul değerleme şirketlerinde faaliyet gösteren tüm 

değerleme uzmanlarının, yöneticilerinin ve denetçilerinin, direkt ya da endirekt olarak 

kendileri ya da üçüncü şahıslar ile ilgili menfaat sağlayacak şekilde değerleme süreçleri 

kapsamında elde ettikleri bilgileri kullanamayacakları belirtilmiştir.  

Tebliğ’in üçüncü bölümünde, gayrimenkul değerleme şirketlerinde faaliyet gösteren 

değerleme uzmanları, denetçiler ve yöneticiler için değerlemeye yönelik ilkelerin haricinde, 

gayrimenkul değerleme sürecine ilişkin şekli şartlarda belirlenmiştir. Bu kapsamda 

gayrimenkul değerlemesi kapsamında gayrimenkul değerleme şirketi ve müşteri taraf 

arasında bir sözleşmenin yapılması, gayrimenkul değerleme sürecinin gerçekleşebilmesi için 

ön şart olarak konulmuştur. Sözleşmenin şekli şartları on yedinci madde kapsamında 

açıklanmıştır. Yine aynı bölüm kapsamında gayrimenkul değerleme sürecine ilişkin ücretin 

belirlenmesine ve raporlamaya ilişkin standartlar hüküm altına alınmıştır. Türkiye’de 

gayrimenkul değerleme şirketlerine ilişkin yasal mevzuatın temelini oluşturan Tebliğ 

kapsamında son bölüm çeşitli ve son hükümler başlığı ile düzenlemiştir. Bu bölüm 

kapsamında, gayrimenkul değerleme şirketlerine yönelik Kurul denetimlerinin, şirketlerin 

bildirim yükümlülüklerinin ve reklam – ilan şartlarına ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı 

görülmektedir. 
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Türkiye’deki gayrimenkul sektörü kapsamında karşılaşılan bazı sorunlar olduğu 

bilinmektedir. Bu sorunların temelinde, Türkiye’de süregelen ekonomik anlamdaki 

istikrarsızlıktır. Özellikle, her geçen gün artan dış borç tutarları, ödemeler dengesindeki 

denge dışı durumlar, Türk Lirası’nın özellikle Amerikan Doları ve Avro karşısında değer 

kaybetmesi ve eş zamanlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından uygulanan 

para politikaları ve araçlarının döviz kurlarında meydana gelen değişimlere yönelik yetersiz 

kalması sonucunda, Türkiye uzun süredir ekonomik istikrarsızlık ile savaşmaktadır. Bu 

noktada, ekonomik anlamda istikrarsız bir ortam olmasına rağmen, diğer sektörler ile 

kıyaslandığında potansiyel olarak özellikle bireysel düzeyde, gayrimenkul edinme hedefi ve 

birçok bireyin gayrimenkule sahip olmamasından dolayı oldukça fazladır. Diğer bir ifade ile 

Türk vatandaşlarının genel bakış açısı ev sahibi olmak, mülk sahibi olmak yönünde olduğu 

için, gayrimenkul sektörü Türkiye’de her zaman önemli potansiyele sahip olan bir sektördür. 

Ancak bu potansiyeline rağmen, ekonomik istikrarsızlık durumları ve sermaye piyasalarının 

yeterli derinliğe sahip olmaması nedeni ile ipotek karşılığı kredi süreçlerinin, dış finansman 

süreçlerinin gayrimenkul edinme talep ve isteğinde olan tüm kesimlerin istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayamadığı görülmektedir. Bu nedenle de sektörel anlamda dar boğazlar 

yaşanabilmektedir. Gayrimenkul değerleme süreci kapsamında yaşanan sorunlar 

kapsamında, piyasada anlık dönemlerde ortaya çıkan hareketliliğin gerek alıcı taraflar 

gerekse satıcı taraflar açısından olumsuz etki doğuran olaylar olması ele alınabilir. Özellikle, 

gayrimenkul değerleme sisteminin tam anlamı ile bilimsel ve sistematik alt yapısının tam 

anlamı ile oturmamış olması ile de paralel olarak, talep fazlasının yaşandığı durumlarda 

gayrimenkul değerleme süreçleri yetersiz kalmaktadır.  

3.3 Gayrimenkul Değerleme Standartlarını Belirleyen Ulusal Kuruluşlar 

Ulusal ve uluslararası platformlarda, gayrimenkul değerlemesine yönelik esasları belirleyen 

birçok kuruluş olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda çalışmanın bu başlığında, ulusal ve 

uluslararası sistemlerde gayrimenkul değerleme sürecinin bilimsel temellere oturması ve 

sistematik, standart bir hal almasına yönelik olarak değerleme standartlarını belirleyen 

kuruluşlar incelenecektir.  Türkiye genelinde gayrimenkul değerlemesine yönelik standartları 
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belirleyen ulusal kuruluşlar; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dır. 

Türkiye’de gayrimenkul değerleme standartlarını belirlemeye yönelik çalışmalar 

kapsamında Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ 

(Seri: VIII, No: 45) 2006 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ 

kapsamında sermaye piyasası mevzuat kapsamında değerleme yapan gayrimenkul değerleme 

şirketlerinin uymak ve uygulamak ile zorunlu olduğu değerleme standartları açıklanmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürürlüğe koyulan Uluslararası Değerleme 

Standartlarının oluşturulmasına ilişkin amaçları incelendiğinde küresel ölçekte 

gerçekleştirilen işlemlerin kolaylaştırılmasını sağlamak, yabancı kaynak finansmanı 

kapsamında ipoteğe konu olan gayrimenkullerin adil, objektif ve doğru değerlenmesini 

sağlayarak finansal sistemlerin derinliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, finansal 

bilgilendirme raporlarının şeffaf, anlaşılır, doğru bilgiyi belirli standartlar çerçevesinde 

sunmasına katkı sağlamak, dünyadaki değerleme uzmanları için yol haritası olmak ve bu 

kapsamda Türkiye gayrimenkul piyasasına olan güven derecesini arttırmak, yeni kurulan 

gayrimenkul piyasalarına yönelik standart ihtiyacını karşılamak olarak sıralanmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sunulan Uluslararası Değerleme Standartları; 

standartlar, standartlara ilişkin uygulamalar ve standartlara ilişkin kılavuz notları şeklinde üç 

unsur kapsamında geliştirilmiştir. Her bir unsur standartlar kapsamında eşit ağırlığa sahiptir 

ve Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı gayrimenkul değerleme şirketlerinin bu standartlar, 

notlar ve kılavuzlar kapsamında değerleme süreçlerini gerçekleştirmesi şarttır. Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından sunulan üç unsur ve bu unsurlar kapsamındaki bölümler 

sunulmaktadır (Çizelge 3.5).   
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Çizelge 3.5 Sermaye piyasası kurulu uluslararası değerleme standartları unsurları  

Uluslararası Değerleme Standartları Unsurları 

Standartlar Değerleme Uygulamaları Kılavuz Notları 
Dokuz temel bölümden 

oluşmaktadır.  

 Giriş 

 Kapsam 

 Tanımlar 

 Muhasebe Standartları ile 

Olan İlişkisi 

 Standartların Açıklaması 

 Tartışma 

 Açıklama Yükümlülüğü 

 Standartlardan Ayrılma 

Hükümleri 

 Standardın Yürürlük Tarihi 

 

Dokuz temel bölümden 

oluşmaktadır.  

 Giriş 

 Kapsam 

 Tanımlar 

 Muhasebe 

Standartları ile İlgisi 

 Uygulamanın Açıklaması 

 Tartışma 

 Açıklama Yükümlülüğü 

 Standartlardan Ayrılma  

 Yürürlük Tarihi 

 

Altı temel bölümden 

oluşmaktadır. 

 Giriş 

 Kapsam 

 Tanımlar 

 Muhasebe Standartları ile 

İlgisi 

 Kılavuz 

 Yürürlük Tarihi 

Üç temel unsur ve birçok bölüm kapsamında geliştirilmiş gayrimenkul değerleme 

standartlarının genel yapısı sunulmaktadır (Şekil 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Uluslararası değerleme standartlarının genel yapısı 

Esaslar Tarihçe, Giriş, Ana Tüzük, Standartların 

Organizasyon ve Formatı, Genel Değerlendirme 

Kavram ve İlkeleri 

Davranış Kuralları 

Mülkiyet 

Türleri 

Taşınmaz 

Mülk 
Kişisel 

Mülkiyet 
Örgütler Finansal 

Haklar 

Piyasa Değeri Piyasa Değerinden 

Farklı Değerler 

Değerlerin 

İletilmesi 

Standartlar Piyasa Temelli 

Değerleme 
Piyasa Değeri Hariç 

Değerleme Esasları 

Değerleme 

Raporları 
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sunulan uluslararası değerleme standartları kapsamında 

UDS 101 İşin Kapsamı, UDS 102 İncelemeler ve Uyum, UDS 103 Raporlama, UDS 104 

Değer Esasları, UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri olarak verilmiştir. Varlık 

standartları UDS 200 İşletmeler ve İşletmedeki Paylar, UDS 210 Maddi Olmayan Varlıklar, 

UDS 300 Tesis ve Ekipman, UDS 400 Taşınmaz Mülkiyet Hakları, UDS 410 Geliştirme 

Amaçlı Mülk, UDS 500 Finansal Araçlar olarak genel standartlar verilmiştir (Anonim 2015). 

Söz konusu standartlar kapsamında yer alan genel standartlar, değerleme süreçlerine ilişkin 

çalışmaları, değer esası kavramını, değerleme yaklaşım ve yöntemlerini, raporlama süreçleri 

de dâhil olmak üzere değerlemeye konu tüm çalışmaların yürütülmesine ilişkin ilke, kural ve 

şartları belirleyen standartlardır. Varlık standartları ise, özellikli varlık türleri ile ilgili 

standartlardan oluşan standartlardır ve genel standartlar ile eş zamanlı kullanılmaktadır. 

Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2006 yılında 26333 

Sayılı Resmi Gazetede yayınladığı yönetmelik kapsamında bankalara değerleme hizmeti 

verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetlerine yönelik düzenlemeler getirmiştir. Söz 

konusu yönetmelik ve takip eden ilgili yönetmelikler kapsamında, temel amaç, bankalara 

değerleme hizmeti sunacak olan değerleme kuruluşların yetkilendirilme şekillerinin, 

faaliyetlerini ve yetkilendirilmesinin hükümsüz kılınmasına yönelik usul ve esasların 

düzenlenmesi şeklindedir. Bu noktada, BDDK’nın SPK ile kıyaslandığında, daha ziyade 

kendi sektörüne (bankacılık sektörüne) yönelik düzenlemeler yapan bir kuruluş olduğu, genel 

kabul görmüş standartlar çıkartmaktan ziyade, bankalara değerleme hizmeti verecek 

kuruluşlara yönelik özel usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yaptığını söylemek 

mümkündür. BDDK’nın yönetmeliği kapsamında, bankalar tarafından alınacak değerleme 

hizmetlerine ilişkin ilke ve esaslar tanımlanmıştır. Bankalar, sermaye piyasalarının ve finans 

piyasalarının en önemi aktörlerinden bir tanesidir. Özellikle ekonomik konjonktür 

değerlendirildiğinde, bankaların gayrimenkul ipoteği karşılığı finansman sağladığı sıklıkla 

görülmektedir. Dolayısıyla, gayrimenkullerin borca konu edilmesi noktasında hem bankanın 

hem de makro boyutta Türkiye finans sektörünün yara almaması için, bankaların değerleme 

taleplerinin belirli usul ve esaslar kapsamında standartlaşmış uygulamalar çerçevesinde 

yetkin değerleme şirketleri tarafından yapılması oldukça önemlidir. Bu çerçevede yürürlüğe 
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koyulan söz konusu yönetmelik ile hem bankaların alacağı değerleme hizmetlerine ilişkin 

ilke ve esaslar detaylandırılmış hem de değerleme yapacak şirketlerin yetkilendirilmesine 

ilişkin gereklilikler ve kurallar hüküm altına alınmıştır. BDDK tarafından yapılan 

düzenlemeler SPK’nın düzenlemelerinin bir alt kümesi şeklinde değerlendirilmektedir. 

Çünkü BDDK tarafından bankalara değerleme yapacak değerleme kuruluşlarına yönelik 

yetkilendirmede ilk gereklilik “SPK tarafından sermaye piyasasında değerleme hizmeti 

verme konusunda yetkilendirilmiş ve Birliğe üye olması” (Resmi Gazete 2017). Dolayısıyla, 

SPK tarafından yetkilendirilmemiş herhangi bir değerleme şirketinin BDDK nezdinde 

bankalara değerleme hizmet vermesi beklenemez. Ancak, SPK tarafından yetkilendirilmiş 

her şirketinde BDDK yönetmeliği kapsamında değerleme yapması söz konusu değildir. SPK 

yetkilendirmesini elinde tutan gayrimenkul değerleme şirketlerinin, BDDK’nın 

yetkilendirme gerekliliklerini tamamlaması durumunda bankalara yönelik değerleme 

hizmetlerini sunması mümkün olmaktadır.  

3.4 Gayrimenkul Değerleme Standartlarını Belirleyen Uluslararası Kuruluşlar 

1929 Dünya Ekonomik Buhranından sonra yaşanan en büyük küresel ekonomik krizlerden 

bir tanesi, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve domino etkisi ile 

tüm dünyaya yayılan 2008 küresel ekonomik krizidir. Bu kriz temel olarak Amerika Birleşik 

Devletleri mortgage piyasasında çıkmış olan ve sonrasında tüm dünyaya yayılarak yapısal 

anlamda ekonomilere zarar veren ve etkilerinin ekonomik ve sosyal yapılardan silinmesinin 

çok uzun süre aldığı bir krizdir. Krizin temel piyasası mortgage işlemlerinin yapıldığı (ipotek 

karşılığı konut finansmanı) piyasadır. İşte bu noktada, gayrimenkul piyasalarına ilişkin 

standartlaşmanın ne denli önemli olduğu görülmektedir. Gayrimenkul piyasalarına ilişkin 

uluslararası platformdaki yapılanmalar çalışmanın bu bölümünde detaylı bir şekilde 

sunulmaktadır. Bölüm kapsamında ele alınan uluslararası kuruluşlar, uluslararası 

gayrimenkul değerleme süreçlerinde güncel olarak kullanımda olan; Uluslararası Değerleme 

Standartları (IVS), Avrupa Değerleme Standartları (EVS), RICS Değerleme Standartları 

(RICS Valuation Standards) ve Profesyonel Değerleme Uygulamaları Tekdüzen Standartları 



61 

 

(USPAP) standartlarını yayımlayan ve uygulamasına yönelik süreçleri yöneten kurum ve 

kuruluşlardır (Tanrıvermiş 2017).  

Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (TEGoVA - The European Group of Valuers’ 

Associations), kâr amacı gütmeyen 36 ülkeden 71 üyesi bulunan bir kuruluş olarak faaliyet 

göstermektedir. TEGoVA’ya Türkiye’den Değerleme Uzmanları Derneği üyedir. 

TEGoVA’nın temel hedefi, bilimsel ve eğitimsel anlamda profesyonel değerleme 

uzmanlarının yetiştirilmesine ve Avrupa değerleme standartları ile uyumlaştırma süreçlerine 

katkı sağlamaktır (Anonymous, 2011). TEGoVA’nın en önemli aktivitelerinden bir tanesi 

standartlar ve değerleme kapsamında yürüttüğü aktivitelerdir. Bu aktiviteler; Avrupa 

Değerleme Standartlarını (European Valuation Standards – EVS) hazırlamak, sunmak ve tüm 

Avrupa genelinde adaptasyonunu sağlamak olarak değerlendirilmektedir. TEGoVA’nın 

temel aktiviteleri sunulmaktadır (Çizelge 3.6).  

 

Şekil 3.2 TEGoVA’nın Temel Faaliyetleri  

Avrupa Değerleme Standartları, 1980’li yıllarda TEGoVA tarafından basılmış ve 2016 

yılında sekizinci ve güncel baskısı Brüksel’deki Avrupa Değerleme Konferansı’nda sunulan 

standartlardır. Avrupa Değerleme Standartlarında dört temel başlık yer almaktadır. Avrupa 

Değerleme Standartları kapsamındaki ilk başlık “Avrupa Değerleme Standartları ve Kılavuz 

Notları” isimli başlıktır. Bu başlık, Avrupa değerleme standartlarını ve kılavuz notlarını 

kapsamaktadır. İkinci başlık “Avrupa Kodları isimli başlıktır. Bu başlık; Avrupa değerleme 

uzmanlarının etik ve iş ahlakı kurallarını, Avrupa değerleme ölçütleri kurallarını 

Temel Faaliyetleri 

Değerleme ve 
Standartlar

Eğitim
Profesyonel 

Danışmanlık -
Değerlendirme

Avrupa Birliği 
İlişkileri
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içermektedir. Üçüncü başlık “Avrupa Birliği mevzuatı ve taşınmaz değerleme” ile ilgilidir. 

Avrupa Değerleme Standartları kapsamındaki son başlık ise “Teknik Dokümanlar başlığıdır.  

Avrupa Değerleme Standartlarının temelinde, beş değerleme standardı, on tane kılavuz not, 

sekiz tane teknik doküman bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Avrupa değerleme standartları 

seti kapsamında gayrimenkul değerleme uzmanlarının sahip olması gereken etik ve ahlak 

ilke ve kuralları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu noktada, söz konusu standartlara 

uymamanın cezai bir müeyyidesi olmadığının altını çizmek gerekmektedir. Diğer bir ifade 

ile Tegova tarafından yayımlanmış standart setine uyuma yönelik hukuki bir zorunluluk 

bulunmamaktadır ve fakat gayrimenkul değerleme sistemlerinin sürdürülebilirliği, etik ve 

ahlaki açıdan standartlaşması ve gayrimenkul değerlemesinin bilimsel temelde devamlılığı 

açısından standartlara uyum önemlidir.  

Avrupa Değerleme Standartları nihai olarak, güvenilir, tarafsız, bağımsız ve tutarlı 

değerleme raporlarının hazırlanabilmesi noktasında önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. 

Özellikle Avrupa kıta coğrafyasında, değerleme raporlarına yönelik tekliği sağlayabilmek 

gayrimenkul değerleme uzmanlığı mesleğinin kalitesini yükseltmek ve eş zamanlı olarak 

Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu değerleme raporlarının oluşturulmasına ilişkin yol 

haritası niteliği taşımak Avrupa Değerleme Standartlarının temel amaçları ve hedefleri olarak 

sıralanmaktadır. Bu noktada altını çizmek gereken bir diğer önemli nokta, Avrupa Değerleme 

Standartları, üye ülkelerin yerel mevzuatlarında yer alan hükümlere, kurallara ve 

gerekliklerine ya da hukuk sistemi tarafından gayrimenkul değerlemeye ilişkin alınmış 

kararlara müdahale etme amacı taşımamaktadır. Sonuç olarak, standartların tavsiye 

niteliğinde standartlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu standartlara uyumun zorunlu hale 

getirilmesi ancak, üye ülkelerin yerel mevzuatları kapsamında alacakları hukuki süreçler 

sonucunda ülke özelinde yürürlüğe konulabilecek bir mevzudur.  

TEGoVA’nın sahip olduğu dört aktiviteden ikincisi eğitim aktiviteleridir. Bu aktivitelerin 

temeli, kuruluşa üye ülke kurum ve kuruluşlarına yönelik minimum eğitim gerekliliklerini 
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(Minimum Educational Requirements – MER) belirlemek ve eğitim stratejisi kapsamında en 

yüksek mesleki standartları yeknesak hale getirmektir. MER dokümantasyonu ilk defa 2003 

yılında basılan ve güncel haline 2011 yılında yapılan son revizyon ile getirilen toplam üç 

bölüm altında gayrimenkul değerleme uzmanlarına yönelik içeriğe sahip olan bir 

dokümantasyondur. Bu dokümantasyonda yer alan bölümler ve bölümlerin özet içerikleri 

sunulmaktadır (Çizelge 3.7). TEGoVA, değerleme, standartlar ve eğitim temel aktivitelerinin 

haricinde, profesyonel danışman, değerleme danışmanı ve yol gösterici olarak hem üye ülke 

kuruluşlarına, hem de Avrupa Birliği’ne hizmet veren bir kuruluştur.  

Çizelge 3.7 Minimum eğitim gereklilikleri - MER (Anonymous 2011) 

Bölüm Bölüm Özeti 

Giriş Bu bölümde MER dokümantasyonunun dayanağı, amaç ve hedefleri, 

gayrimenkul değerleme uzmanlarına yönelik bilgi seviyesine ilişkin 

beklentiler (anlama, genel bilgi ve derinlemesine genel bilgi) açıklanmıştır 

Eğitim Müfredatı 

Genel Çerçevesi 

Değerleme uzmanlarının; 

Ekonomik teorinin ilkelerine, gayrimenkul ekonomisine 

Finans ve ekonomiye vakıf olmaları 

Gayrimenkul pazarlaması, enerji, çevre, kaynak koruma süreçleri, inşaat 

süreçleri 

İle ilgili genel bilgiye sahip olmaları ve 

Gayrimenkul ve gayrimenkul değerlemeye yönelik mevzuat hükümleri, 

profesyonel çalışma, değerleme, yerel mevzuata uygun değerleme 

süreçlerine 

Kanun, mevzuat, uygulama, tüzük ve tebliğler gibi tüm yasal mevzuata 

(gayrimenkul değerleme ile ilgili) 

İlişkin detay bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.  

Detaylı Müfredat 

Çerçevesi 

MER’in üçüncü bölümü olan bu bölümde, ikinci bölüm kapsamında özet 

olarak açıklanan vakıf olunacak konular, genel bilgiler ve detaylı bilgiler 

kapsamında yer alan her bir maddeye ilişkin değerleme uzmanlarının ne 

hedeflemesi ve bu birikim düzeyinin ne amaçla gerekli olduğuna ilişkin 

detay açıklamalar yer almaktadır.  

Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi (International Valuation Standards Council – 

IVSC) 1981 yılında kurulmuş olan bir uluslararası komitedir. Komite, Birleşmiş Milletler’e 

(United Nations – UN) bağlı olarak çalışan ve bünyesindeki farklı ülkelerden üye 

organizasyonlarıyla beraber Dünya Bankası’nı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD)’nü, Uluslararası Muhasebeciler Birliğini ve çeşitli değerleme kuruluşlarıyla 
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değerlemeye yönelik standartların belirlenmesi, devamlılığı kapsamında işbirliği kuran bir 

komitedir (Anonymous 2012).  

IVSC bünyesinde beş farklı kurul bulunmaktadır. The Board of Truestees: Kurul, Ivsc’nin 

yönetiminden, stratejik planlama süreçlerinden, IVSC’nin finansman yapısından 

sorumludur. Uluslararası işbirliği kuruluşları ile ilişkileri yürütmek söz konusu kurul 

tarafından yapılmaktadır. Kurul üyeleri üç yıl süre ile göreve seçilmektedir ve yeniden 

seçilmeleri (3 yıllık bir süre için) imkân dâhilindedir. IVSC’nin görevdeki kurulunda 13 üye 

bulunmaktadır. Bu üyeler, komiteye üye ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurul’un 

başkanlık görevini, Birleşik Krallık adına, David Tweedie yürütmektedir. Membership and 

Standards Recognition Board; IVSC’ye üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan kurul 10 üyeye 

sahiptir. Kurul başkanlığını, Singapur adına Eric Teo yürütmektedir. Üyelik ve Standartlara 

ilişkin süreçleri yürütmektedir. Standards Review Board: IVSC tarafından sunumu yapılan 

değerleme standartlarına ilişkin değerleme, düzenleme, tartışma gibi tüm süreçler kurulun 

görev ve sorumluluğundadır. Kurulda, IVSC’ye ait 8 üye bulunmaktadır. Kurul’un başkanlık 

görevini Amerika Birleşik Devletleri adına Mark Zyla yürütmektedir. Business Valuation 

Board; Değerleme kurulunda 8 üye bulunmaktadır. Kurula Amerika Birleşik Devletleri adına 

Andreas Ohl başkanlık etmektedir. Tangible Assets Board; Taşınmazlara ilişkin standartlara 

yönelik çalışmalarını yürüten kurul toplam 8 üyeden oluşmaktadır. Kurula Birleşik Krallık 

adına Ben Elder başkanlık etmektedir.  

IVSC tarafından 2017 yılında basılan ve gayrimenkul değerlemesine ilişkin uluslararası 

standartlar niteliğinde olan standart seti, güncel kullanımdaki standart setidir. IVSC 

tarafından sunulan standartlar, Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından mevzuat 

kapsamında yürürlüğe konulan ve Türkiye’de faaliyet gösteren değerleme kurum, kuruluş ve 

değerleme uzmanları tarafından uyulması zorunlu hale getirilen bir standart setidir. IVSC 

tarafından yürürlüğe konulan standartlar, IVSC bünyesinde yer alan Standards Review Board 

tarafından taslak metin halinde üye organizasyonların ve işbirliği ortaklarının tartışmasına 

açılmakta, tartışmalar kapsamında gerekli olan revizyon, düzeltme ve değiştirmeler 

yapılmakta ve son hali standart seti olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  IVSC tarafından 
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yayınlanan Uluslararası Denetim Standartlarının en temel amacı, gayrimenkul değerleme 

süreçlerine ilişkin uluslararası kabul görmüş kurallar seti oluşturmak ve komiteye üye ülkeler 

arasında gayrimenkul ve gayrimenkul değerleme sistemlerine yönelik işbirliği süreçlerini 

arttırmaktır. Bu kapsamda yürürlüğe konulan Uluslararası Denetim Standartları dört temel 

bölüme sahiptir (Anonymous, 2012). IVSC tarafından sunulan standartların temel hedefi, 

gayrimenkullere ilişkin piyasa değerinin belirlenmesine yönelik süreçlerde kullanılacak 

metotların detayı bir şekilde belirlenerek standart hale getirilmesi ve gayrimenkul, 

gayrimenkul değerleme ile ilgili olan süreçlerde ortaya çıkan tüm temel kavramlara ilişkin 

bir kullanım birliği sağlamaktır.  Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi’ne üye bir 

kuruluş haline gelebilme noktasında da söz konusu standartların önemi vardır. IVSC’ye üye 

olmak isteyen örgütlerin, standartlara uyumluluğu sağlaması bir ön şarttır. Bunun haricinde, 

üyelik talebi ile komiteye başvuran üye adayının, komitenin 2/3 oyu ile kabul oyu alması 

gerekmektedir. Bu şartların sağlanamaması durumunda IVSC’ye tam üye olmak imkân 

dâhilinde değildir. Ve fakat bu şartları sağlayamayan adayların, IVSC tarafından yürütülen 

süreçlere gözlemci olarak katılması mümkündür.  

Değerleme Enstitüsü – AI (Appraisal Institute), Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş 

ve faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu kuruluş, 1932 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’de 

faaliyet gösteren değerleme uzmanlarının bir araya gelerek kurdukları “Gayrimenkul 

Değerleme Uzmanları Enstitüsü” ile 1935 yılında kurulan Gayrimenkul Değerleme 

Uzmanlar Birliği’nin 1991 yılında birleşmesi sonucunda hayata geçen bir kuruluştur. 

Kuruluş uluslararası profesyonel bir mesleki birlik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Halihazırda, kuruluşa üye toplam 19.000 gayrimenkul değerleme uzmanı vardır. Bu 

uzmanlar, farklı 60 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşun misyonu, gayrimenkul 

değerlemeye ilişkin profesyonel süreçlerin gelişmesine, etik değerlerin, standartların, 

metodolojilerin dünya ekonomileri genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır 

(Anonymous, 2015).  

Kuruluşun yönetimi, yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir ve yönetim kurulunu, farklı 

ülkelerden üye 26 gayrimenkul değerleme uzmanı oluşturmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri, 
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Kuruluş tarafından bölümlere ayrılmış bölgelerden sorumludur. AI, Profesyonel Değerleme 

Uygulamaları Tekdüzen Standartları (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice 

– USPAP) standartlarını oluşturmuş ve kabul etmiş bir kuruluştur. Güncel kullanımdaki 

USPAP standartları kapsamında yer alan Standart 1: Gayrimenkul Değerleme, Geliştirme, 

Standart 2: Gayrimenkul Değerleme, Raporlama, Standart 3: Değerlemeyi Gözden Geçirme, 

Geliştirme ve Raporlama, Standart 4: yürürlükten kaldırılmıştır, Standart 5: yürürlükten 

kaldırılmıştır, Standart 6: Yığın Değerleme, Geliştirme ve Raporlama, Standart 7: Kişisel 

Mülk Değerlemesi, Geliştirme, Standart 8: Kişisel Mülk Değerlemesi, Raporlama, Standart 

9: İş Değerleme, Geliştirme, Standart 10: İş Değerleme, Raporlama standartların 

uygulanmasına ilişkin açıklamaları içeren, Standartlara İlişkin Açıklamalar (SMT) 10 

açıklama standardı olarak yürürlükte bulunmaktadır. Ulusal ya da uluslararası kuruluşlar 

tarafından sunulan gayrimenkul değerleme raporları incelendiğinde, UPSAS standartlarının 

da sıklıkla değerlemeye konu süreçlerde kullanılan ve atıfta bulunan standartlar olduğu 

görülmektedir (Anonymous, 2016). 

Lisansı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS - Royal Institution of Chartered 

Surveyors), İngiltere’de kurulmuş olan bir kuruluştur. Kuruluş, küresel anlamda geçerliliği 

olan değerleme standartları sunmayı, bu standartlara ilişkin yönetsel süreçleri etkin bir 

şekilde yapmayı, gayrimenkul ve taşınmaz değerleme süreçlerinde sektörü etkileyen lider bir 

uluslararası kuruluş olmayı hedeflemektedir. Bu hedefleri doğrultusunda kuruluşun 

organizasyon yapısında yer alan kurullar ve stratejik takımları açıklamaları ile birlikte 

sunulmaktadır (Çizelge 3.8).  

Çizelge 3.8 RICS organizasyon yapısı (Anonymus, 2017) 

Kurul / Takım Açıklama / Görevler 

Yönetim Kurulu 

Örgütün stratejik yönünü belirlemek yönetim kurulunun temel 

görevidir. Yönetim takımı ve üye temsilcileri ile ilişkiler yönetim 

kurulu düzeyinde sürdürülmektedir. Yönetim kurulu yılda iki kere 

toplanmaktadır. Görevde olan yönetim kurulu üyeleri toplam 

sayısı 19 kişidir ve yönetim kurulu görev süresi 2019 yılında sona 

erecektir.  
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Çizelge 3.8 RICS organizasyon yapısı (Anonymus, 2017) (devam) 

Kurul / Takım Açıklama / Görevler 

Başkanlık Takımı  / Yönetim 

Takımı 

Yönetim kurulu tarafından seçilen söz konusu takım, örgüt 

süreçlerine yönelik her tip operasyonl stratejinin yönetilmesinden 

sorumlu stratejik yönetim takımıdır ve 3 kişiden oluşmaktadır.   

 

Yönetim Takımı 

Operasyonel süreçlerin yönetilmesi için farklı görev ve yetki 

alanları olan üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Kuruluşun 

CEO’sunun önderlik ettiği bu takım, 9 kişiden oluşmaktadır.  

 

Düzenleyici Kurul 

Düzenleyici kurul, kuruluşa yönelik tüm faaliyetleri düzenleyen, 

denetleyen kurul olarak görev yapmaktadır. Kurul’un 

bağımsızlığının simgesi olarak düzenleyici kurula, Rics üyesi 

olmayan bir birey başkanlık etmektedir.  

 

RICS tarafından yayınlanan ve uluslararası kullanıma sunulan standartlar “Red Book” olarak 

sunulmaktadır. 2017 yılında sunulan ve RICS tarafından geliştirilen standartların güncel 

düzenlemelerini içeren “Red Book-2017” kapsamında RICS Uluslararası Değerleme 

Standartlarının çerçevesi Profesyonel Standartlar 1: Yazılı Değer Olduğu Durumda 

Standartların Uygulanmasına İlişkin Standart, Profesyonel Standartlar 2: Etik, Yetki, 

Objektiflik ve Açıklama Standardı,  Değerleme Tekniği ve Performans Standartları, 

Değerleme Uygulamaları sunulmaktadır (Anonymous, 2017). 
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4. GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİNDE KALİTE ÇALIŞMALARINA 

YÖNELİK UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul şirketlerinde kalite yönetim sistemlerinin 

uygulanmasına yönelik olarak öncelikle XYZ İnşaat Limited Şirketi’nin kalite yönetim 

sistemlerine yönelik uygulamaları incelenmiştir. XYZ İnşaat Limited Şirketi’nin 

organizasyon şeması incelendiğinde organizasyon şemasının genel müdür, yönetim 

temsilcisi, insan kaynakları, proje koordinatörü, ihale ve pazarlama sorumlusu, satın alma 

sorumlusu ve şantiye şefinden oluştuğu görülmektedir (Şekil4.1).   

Şekil 4.1 XYZ İnşaat Limited Şirketi organizasyon şeması 

XYZ İnşaat Limited Şirketi’nde direkt olarak genel müdüre bağlı olarak çalışan beş adet 

kadro olduğu görülmektedir. Bu kadrolar; insan kaynakları, proje koordinatörü, ihale ve 

pazarlama sorumlusu, satın alma sorumlusu ve yönetim temsilcisi kadrolarıdır. XYZ İnşaat 

Limited Şirketi’nde şantiye şefleri proje koordinatörüne bağlı olarak çalışmaktadır.  

Genel Müdür

İnsan Kaynakları Proje Koordinatörü

Şantiye Şefi

İhale / Pazarlama 
Sorumlusu

Satınalma 
Sorumlusu

Yönetim Temsilcisi
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Organizasyon şeması kapsamında yer alan kadro unvanlarına ilişkin görev tanımları kalite 

dokümanları çerçevesinde yapılmıştır. XYZ İnşaat Limited Şirketi’nde yer alan kadroların 

görev tanımlarına ait kalite dokümanının örnek formu sunulmaktadır (Şekil 4.2).  

 

Şekil 4.2 XYZ İnşaat Limited Şirketi görev tanım kalite dokümanı 
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Kalite yönetim sistemi uygulamalarının en temel amacı müşteri memnuniyetini sağlayacak 

düzeyde kaliteli ürünlerin üretilmesidir. Bu temel amaç çerçevesinde XYZ İnşaat Limited 

Şirketi, müşteri memnuniyet düzeyini sağlayabilmek, müşteriye sunulan ürüne ilişkin geri 

bildirimleri toplayabilmek amacı ile “DÖF ve Müşteri Şikâyetleri Takip Formu”nu 

kullanmaktadır. XYZ İnşaat Limited Şirketi tarafından kalite dokümanları kapsamında yer 

alan “DÖF ve Müşteri Şikayetleri Takip Formu sunulmaktadır (Şekil 4.3). 

 

Şekil 4.3 XYZ İnşaat Limited Şirketi müşteri şikâyetleri takip formu 

XYZ İnşaat Limited Şirketi kalite yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin korunması 

noktasında son derece önemli bir faaliyet olan iç denetim süreçlerini aktif olarak hayata 
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geçirmektedir. Bu çerçevede, şirket tarafından yıllık bir iç denetim planı hazırlanmakta, bu 

plan çerçevesinde denetlenecek bölüm, denetimin konusu, denetçiler, denetimin planlanan 

tarihleri ve gerçekleşme tarihlerini içeren form kalite dokümanlarından biri olarak 

kullanılmaktadır. XYZ İnşaat Limited Şirketi’nin kalite sistemlerine yönelik iç denetim 

formu sunulmaktadır (Şekil 4.4).  

 

Şekil 4.4 XYZ İnşaat Limited Şirketi iç denetim formu 

Şirketlerin kaliteli ürün ve hizmet üretmesine ilişkin olarak en önemli gerekliliklerden bir 

tanesi şirket süreçlerindeki standardizasyonun sağlanması, sürdürülmesi ve kontrol 



72 

 

edilmesidir. Bu çerçevede, XYZ İnşaat Limited Şirketi tarafından tüm paydaşlarına yönelik 

standardizasyonun sağlanması ve kalite yönetim sistemlerinin etkin ve verimli sonuçlar 

vermesi için farklı amaçlara hizmet eden kalite formları geliştirilmiştir. Bu formlar Onaylı 

tedarikçilerin listesi, Satın alma talep formu, Tedarikçi değişim talep formu, Fiyat istem 

formu, Sipariş verme formu, İhale takip formu, Dış kaynaklı dokümantasyonlar bilgi 

formundan oluşmaktadır. 

XYZ İnşaat Limited Şirketi, toplam kalite anlayışını benimsemiş bir şirket olarak 

değerlendirilmektedir. Çünkü şirket tarafından çalışanların eğitim düzeylerinin 

arttırılmasına, çalışanların örgüt içerisindeki süreçlere etkin ve verimli katılmalarına yönelik 

süreçler yönetilmektedir. Bu süreçlere örnek olarak çalışan eğitimine yönelik geliştirilmiş ve 

standartlaşması sağlanmış formlar verilebilir. Bu formlar vasıtası ile XYZ İnşaat Limited 

Şirketi’nin çalışanlara yönelik eğitimleri düzenlenmekte, eğitim sonrası geri bildirimler 

alınmakta ve eğitim süreçlerine ilişkin denetimler gerçekleştirilmektedir. XYZ İnşaat 

Limited Şirketi’nin eğitim süreçlerine yönelik kalite formları; Eğitim katılım formu, Yıllık 

eğitim planlama formu, Eğitim katılım iç tetkik formu, Eğitim katılım dokümantasyon formu, 

Eğitim değerlendirme formu, Oryantasyon eğitim formundan oluşmaktadır. XYZ İnşaat 

Limited Şirketi’nin kaliteyi sağlamaya yönelik yürüttüğü süreçlerin temel amacı, müşteri 

memnuniyetine gerekli önemi vermek, çalışanların eğitimini ön planda tutmak, çalışan ve 

müşteri sağlığını gözetmek olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede şirketin önemli bir hedefi, 

müşterilerde en yüksek düzeyde kaliteye sahip ürün ve hizmeti satın aldığına ilişkin algı 

oluşturmaktır. Ayrıca, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve teknolojiye ayak uydurarak 

kaliteyi arttırmak şirketin diğer önemli hedeflerinden bir tanesidir. Şirketin kalite 

politikasının içerisinde önemli bir diğer hedef de iş kazalarının oluşmamasına yönelik 

analizlerin sürekli olarak yapılması ve tüm yasal ve sektörel şartlara uyulmasıdır.  

XYZ İnşaat Limited Şirketi, kalite politikasını sürdürülebilir kılmak için, yılda bir kez iç 

tetkik, yılda bir kez yönetimin gözden geçirme toplantısı, yılda bir kez personel performans 

ölçümü, yılda bir kez tedarikçi performans değerlendirme toplantısı, yılda bir kez müşteri 
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memnuniyeti ölçümü, yılda bir kez proses performans ölçüm, yılda bir kez uygunsuzluk 

analizi ve yılda bir kez eğitim planı yapmaktadır (Şekil 4.5). 

 

Şekil 4.5 XYZ İnşaat Limited Şirketi kalite sistem planı 

Bir şirketin kalite yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliği üzerinde yönetim anlayışının 

önemi büyüktür. Bu nedenle, kalite yönetim sistemlerini sürdürülebilir kılma hedefinde olan 

tüm şirketler açsından yönetimin gözden geçirilmesi ve bu sürecin rapor kapsamında 

dokümante edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, XYZ İnşaat Limited Şirketi’nin 

kalite sistem planında yer alan, yılda bir kez gerçekleştirilen ve yönetim temsilcisinin 

sorumluluğunda olan yönetimin gözden geçirilme toplantısına yönelik toplantı tutanağı 

sunulmaktadır (Şekil 4.6).  
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Şekil 4.6 XYZ İnşaat Limited Şirketi yönetimin gözden geçirilmesi raporu 
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XYZ İnşaat Limited Şirketi tarafından uygulamada olan kalite yönetim sistemi ve ilgili 

dokümanları ile yönetimin gözden geçirilmesine ilişkin raporu, inşaat sektöründe faaliyet 

gösteren şirketler için örnek teşkil etmektedir. Bu örnekten yola çıkarak, Türkiye’de faaliyet 

gösteren bir gayrimenkul değerleme şirketinin kalite yönetim sistemi ve ilgili dokümanları 

ile yönetimin gözden geçirilmesi raporuna yönelik öneri kalite güvence sistemi gözden 

geçirme raporu adı ile sunulmaktadır.  

Kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasına yönelik olarak incelenen bir diğer şirket 

gayrimenkul değerleme şirketi olarak faaliyet gösteren ABC Gayrimenkul Değerleme 

A.Ş.’dir. ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin kalite yönetim sistemleri kapsamında 2010 

yılında yayınlanan doküman ve kayıtların kontörlü prosedürü dikkati çekmektedir. Bu 

prosedür şirketin, kalite yönetim sisteminin dokümantasyonunun ve yapısının belirlenmesi 

ve süreç içerisinde geçerli kabul edilen ve geçersiz sayılan dokümanların tanımlanmasını 

sağlayan bir prosedürdür. Prosedür ayrıca, kalite yönetim sistemleri kapsamındaki 

dokümanların revizyona girmesi gereken dönemlerin belirlenmesini, dağıtım kanallarını ve 

doküman kayıtlarının oluşturulması ve arşivlenmesine yönelik belirlemeler içermektedir. 

Doküman ve kayıtların kontrolü prosedürü üç sayfa olarak 2010 yılında yayınlanmıştır. ABC 

Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin kalite yönetim sistemine dâhil olan tüm iç ve dış kaynaklı 

dokümanları konu prosedürün kapsamında girmektedir. Prosedürden, yönetim kademeleri, 

kalite yönetim temsilcileri ve ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin tüm çalışanları 

sorumludur. ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin kalite yönetim sistemleri kapsamında, 

düzeltici ve önleyici faaliyetlere ilişkin prosedür yer almaktadır. Bu prosedür 2010 yılının 

şubatında yürürlüğe girmiş ve Aralık 2010 tarihinde revize edilmiştir. ABC Gayrimenkul 

Değerleme A.Ş.’nin Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü sunulmaktadır (Şekil 4.7).  

 

 

 



76 

 

 

Şekil 4.7 ABC Gayrimenkul Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü 

Kalite yönetim sistemlerinin tüm örgüt çalışanları tarafından benimsenmesi ve süreçlere 

çalışan katkısının maksimal düzeyde tutulması noktasında eğitim faaliyetleri önem 

taşımaktadır. ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin kalite yönetim sistemlerine yönelik 

eğitim süreçleri “Eğitim Prosedürü” adı altında dokümante edilmiştir. Prosedür Şubat 

2010’da yayınlanmış ve Aralık 2010’da revizyondan geçmiştir. Tüm ABC Gayrimenkul 
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Danışmanlık A.Ş. personelini kapsayan eğitim prosedürünün amacı, tüm personelin eğitim 

faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik yöntemlerin belirlenmesidir. 

Prosedürün işleyişinden yönetim temsilcisi sorumludur.  

Kalite yönetim sistemlerinin denetlenmesi önemli bir husustur. Bu husus çerçevesinde ABC 

Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de yürürlükte olan “İç Tetkik Prosedürü” olduğu görülmüştür. 

Bu prosedürün temel amacı ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş’nin kalite yönetim sisteminin 

etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün teyidini sağlamaya yönelik uygulanacak iç 

tetkik yöntemlerinin belirlenmesidir. ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin “İç Tetkik 

Prosedürü” sunulmaktadır (Şekil 4.8).  

 

Şekil 4.8 ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İç Tetkik Prosedürü 
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Örgüt süreçlerinde kalite ve kalite yönetim sistemlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin 

bozulmasına yol açacak her türlü eylemin, sürecin ve hizmetin belirlenmesi önemlidir. Bu 

belirlemelere yönelik olarak ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de “Uygunsuz Hizmet 

Prosedürü” isimli bir prosedür yürürlüktedir. Bu prosedürün temel amacı, örgüt bünyesindeki 

hizmetlerden uygunsuz olanların saptanması ve uygunsuzluğun giderilmesine yönelik 

yöntemlerin belirlenmesidir. Bu prosedür ile ilgili olan dokümanlar; düzeltici ve önleyici 

faaliyetler prosedürü ile düzeltici ve önleyici faaliyet talep formu olarak belirlenmiştir. 

Prosedürün uygulanmasından kalite yönetim temsilcisi ile değerleme uzmanları ve 

değerleme sorumluları sorumludur.  

Gayrimenkul Değerleme Şirketi’ne Ait Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Raporu 

çerçevesinde öncelikle, şirket hakkında genel bilgilere yer verilmelidir. Genel bilgiler, 

gayrimenkul değerleme şirketinin kuruluş tarihini, ortaklık yapısını, kayıtlı ve ödenmiş 

sermayesini, SPK ya da BDDK’nin kayıtlı değerleme şirketleri listesinde olup olmadığını ve 

değerleme şirketinin hangi standartlara dayanarak değerleme süreçlerini sürdürdüğünü 

içermelidir. Bunun yanı sıra, genel bilgiler bölümünde, gayrimenkul değerleme şirketinin 

hangi amaçlara hizmet eden değerleme raporları (örneğin; iflas ve hacizlerde rayiç tespitine 

ilişkin değerleme raporu, banka ve finans kuruluşlarınca talep edilen değerleme raporları) 

sunduğu da belirtilmelidir. Gözden geçirilme raporu kapsamında, şirketin yönetim kurulu ve 

denetim kurulu üyeleri ve şirket bünyesinde görevli olan değerleme personeli mesleki 

unvanları da yazılarak belirtilmelidir. Gayrimenkul değerleme şirketi özelinde kadrolu 

olmayan ve fakat sözleşme kapsamında değerleme uzmanı olarak çalışan değerleme 

uzmanları var ise, bu uzmanların sayısı, hangi il sınırında faaliyet gösterdiği de rapor 

kapsamında sunulmalıdır. Gayrimenkul değerleme şirketinin kalite güvence sisteminin 

yapısı rapor kapsamında detaylı bir şekilde aktarılmalıdır.  

Kalite güvence sistemleri çerçevesinde bir gayrimenkul değerleme şirketinin birtakım kalite 

ilkelerine uyumlu olması beklenmektedir. Bu ilkeler; mesleki yeterliliklere ve gerekliliklere 

ilişkin ilkeler, görev dağılımına ilişkin ilkeler, görüş sunmaya / almaya yönelik ilkeler 

şeklinde olmalıdır. Etkin bir kalite güvence sisteminden söz edebilmek için bu genel ilkelerin 
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bazı prosedürler çerçevesinde kalite sistemlerine entegre edilmesi gerekmektedir. Bu 

prosedürlerin raporda yer alması önemlidir. Gayrimenkul değerleme şirketlerinde etkin bir 

kalite yönetim sisteminden söz edebilmek için şirkette; dokümantasyona ilişkin 

prosedürlerin, kontrole ilişkin prosedürlerin, yönetimin izlenmesine ve kontrolüne ilişkin 

prosedürlerin, kalite kayıtlarının kontrolüne ilişkin prosedürlerin, düzenleyici ve düzeltici 

faaliyetlere ilişkin prosedürlerin, istatistiksel analizlere ve kullanılan tekniklere ilişkin 

prosedürlerin, gayrimenkul değerlemesine ilişkin prosedürlerin, satın almaya ilişkin 

prosedürlerin, müşteri ilişkilerine yönelik prosedürlerin, proje geliştirme ve fizibilite etüdüne 

ilişkin prosedürlerin açık ve net bir şekilde belirlenmesi ve sürdürülmesi gereklidir.  

Gayrimenkul değerleme şirketindeki kalite yönetim sisteminin sürdürülebilir kılınması 

noktasında kalite politikasının belirlenmesi ve bunun açık bir dil ile ifade edilmesi 

gerekmektedir. XYZ İnşaat Limited Şirketi’nin yürürlükteki kalite yönetim sistemi 

dokümantasyonlarında da yer aldığı gibi, kalite politikası temel amaç ve hedefler kapsamında 

belirlenmelidir. Bir gayrimenkul değerleme şirketinin kalite yönetim politikasının, sürekli 

iyileştirmeyi, yasal kaidelere uyumluluğu, müşteri memnuniyetini, bilgi teknolojilerinden 

faydalanmayı esas alması etkin bir kalite yönetim sistemi için gereklidir. Kalite yönetim 

sistemlerinin sürdürülebilirliği noktasında son derece önemli bir rolü olan yönetimin gözden 

geçirilmesine ilişkin prosedürün gayrimenkul değerleme şirketlerinde – yürütülen 

faaliyetlerin kritik önem arz etmesi nedeni ile – her altı ayda bir gerçekleştirilmesi ve 

raporlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede bir gayrimenkul değerleme 

şirketinde kullanılabilecek yönetimin gözden geçirilmesi raporuna ilişkin örnek 

sunulmaktadır (Şekil 4.9).  

Yönetimin gözden geçirilmesi rapor örneğinde, gayrimenkul değerleme şirketinde öncelikle 

toplantının tarihi, saati ve yeri belirtilmektedir. Yönetimin gözden geçirilmesi raporu 

örneğinde en önemli başlıklardan bir tanesi toplantı gündemidir. Bu gündemin maddeler 

halinde tüm katılımcıların açık ve net bir şekilde anlayabilmesine yönelik olarak 

belirlenmesi, toplantının etkin ve verimli sonuçlanması üzerinde etkilidir. Örnek yönetimin 

gözden geçirilmesi raporunda, toplantı gündemi yedi madde olarak belirlenmiştir. Toplantı 
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gündeminde yer alan maddeler çerçevesinde yürütülecek olan tartışmalarda fayda sağlayacak 

katılımcılar da yönetimin gözden geçirilmesi raporu kapsamında yer alan katılımcılar 

başlığında maddeler halinde belirtilmiştir.  

…… Gayrimenkul Değerleme Şirketi Yönetimin Gözden Geçirilmesi Raporu 

Toplantı Tarihi 30.06.2018 

Toplantı Saati 09:00 – 13:00 

Toplantı Yeri Büyük Toplantı Odası 

Toplantı Gündemi 

1. Kalite Politikası ve Hedeflerinin Gözden Geçirilmesi 

2. Paydaş Bildirimleri ve Geri Bildirimlere Yönelik Prosedürlerin Değerlendirilmesi ve 

İyileştirilmesine Yönelik Öneriler 

3. Yönetim Sistemini ve Karar Alma Mekanizmaları Üzerinde Etkisi Olan Faktörlerin 

Değerlendirilmesi  

4. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Durumu ve İlgili Prosedürün Gözden Geçirilmesi 

5. Değerleme Politikalarına Uyum ve Sürekliliğe İlişkin Değerlendirmeler 

6.  İç Denetim Süreçlerinin Performansının Değerlendirilmesi 

7. Sürekli İyileştirmeye Yönelik Önerilerin Değerlendirilmesi 

Katılımcılar 

1. Kalite Yönetim Sisteminden Sorumlu Tüm Yöneticiler 

2. Gayrimenkul Değerleme Süreçlerine Dâhil Olan Kıdemli Değerleme Uzmanları 

3. Sözleşmeli Değerleme Uzmanlarının Temsilcileri 

4. Organizasyon Şemasında Yer Alan Tüm Bölümlerin Yöneticileri 

Şekil 4.9 Yönetimin Gözden Geçirilmesi Raporu Örneği 

Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme şirketlerinde kalite yönetim 

sistemlerine yönelik uygulamalarının incelemesi amacı ile anket çalışması yürütülmüştür. 

Anket uygulaması kapsamında 18 adet değerleme şirketine ulaşılmıştır. Bu değerleme 

şirketlerinden anketi doldurmayı kabul eden 50 kişiye ulaşılmış olup, 30 kişinin cevapları 

kapsamında değerlendirme yapılmıştır. Anket çalışması kapsamında katılımcılardan elde 

edilen veriler analiz edilmiştir. Analize konu ilk veri, katılımcıların çalışma hayatlarını 
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sürdürdükleri kurumlarının kuruluş yıllarına ilişkindir. Katılımcı firmalardan en eski kuruluş 

tarihine sahip şirket 1947 yılında en yeni kuruluş tarihine sahip şirket 2017 yılında 

kurulmuştur. Ankete katılan katılımcıların çalıştıkları şirketlerin kuruluş tarihleri 

sunulmaktadır (Şekil 4.10).  

 

Şekil 4.10 Şirketlerin kuruluş yılları 

Anket dahilindeki şirketlerden en eski kuruluş yılına sahip olan şirketin 1947 tarihinde 

kurulduğu görülmektedir. Diğer gayrimenkul değerleme şirketlerinin genel olarak 2000’li 

yıllarda kurulduğu görülmektedir. Araştırma kapsamındaki gayrimenkul şirketlerinden dört 

tanesi ise, 1900’lü yılların sonlarında kurulmuştur. En yeni kurulan gayrimenkul değerleme 

şirketinin kuruluş yılı 2017 yılıdır. Bu bulgulardan yola çıkarak, gayrimenkul değerleme 

şirketlerinin, gayrimenkul piyasalarındaki hızlı gelişmelerin yaşandığı 2000’li yıllarda 

kurulduğu sonucuna varmak mümkündür.  

Anket sorularını yanıtlayan katılımcılar farklı unvanlara; kurucu ortak, yönetim kurulu üyesi, 

genel müdür, genel müdür yardımcısı, danışman, jeoloji mühendisi, değerleme uzmanı, şube 

müdürü, GSM planlama uzmanı, müdür, denetçi – sahiptir. Katılımcıların unvana göre 
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dağılımlarını değerlendirebilmek için unvanlar; değerleme uzmanı, işçi, denetçi, orta düzey 

yönetici, üst düzey yönetici ve danışman olmak üzere altı ana başlık altında 

gruplandırılmıştır. Altı ana başlıkta gruplandırılan unvanlar kapsamında, katılımcıların % 

30,43’ünün değerleme uzmanı, % 26,09’unun üst düzey yönetici, % 13,04’ünün işçi, % 

4,35’inin danışman, % 4,35’inin orta düzey yönetici ve % 4,35’inin denetçi unvanına sahip 

olduğu görülmektedir (Şekil 4.11). Bu bulgulara göre anket katılımcılarının büyük bir 

kısmının gayrimenkul değerleme uzmanı ve yönetici sıfatı taşıdığı ve dolayısıyla 

gayrimenkul değerleme süreçlerine yönelik yüksek bilgi birikimine sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Şekil 4.11 Katılımcıların unvan sınıflandırmasına göre yüzde dağılımları 

Katılımcıların mesleki deneyimlerini belirlemeye yönelik soruya verdikleri yanıtlar 

çerçevesinde mesleki deneyimleri gruplandırmak için aralıklar belirlenmiş ve verilen yanıtlar 

(i) 1-5 yıl, (ii) 6-10 yıl (iii) 11-15 yıl ve (iv) 16 yıl ve üstü aralıklarından uygun olan grubun 

altında sınıflandırılmıştır. Katılımcıların % 23,81’i 1 ila 5 yıl arasında, % 14,29’u 6 ila 10 yıl 

arasında, % 9,52’i 11 ila 15 yıl arasında ve % 52,38’i 16 yıl ve üzeri mesleki deneyime 

sahiptir (Şekil 4.12). 
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Şekil 4.12 Katılımcıların mesleki deneyim sürelerine ilişkin dağılımı 

Araştırma kapsamında, kalite yönetim sistemlerine yönelik mevcut uygulama ve olması 

gereken uygulamaya yönelik olarak katılımcılara toplam on sekiz soru sorulmuştur. 

Katılımcıların % 69,6’sı gayrimenkul değerleme firmalarında kalite yönetim sistemi 

uygulamaları hakkında bilgi sahibi iken, % 21,7’si gayrimenkul değerleme firmalarındaki 

kalite yönetim sistemi uygulamalarından haberdar değildir (Şekil 4.13). Kalite yönetim 

sistemi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmayan % 21,7 oranı çalışanların bu konuda 

eğitim almaları gerektiğini ve konunun önemine dair çalışmalar yapılması gerektiğini 

göstermektedir. 

 

Şekil 4.13 Gayrimenkul değerleme şirketlerinin kalite yönetim sistemi uygulamalarından 

haberdar olma durumu 
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Katılımcıların % 91,3’ü kalite yönetim sistemlerinin gerekli olduğu düşüncesine sahip iken, 

kalite yönetim sistemlerini gerekli olmadığına yönelik fikir belirten katılımcıların oranı % 

8,7 olmuştur (Şekil 4.14). Önceki soru ile birlikte değerlendirildiğinde sistemin gerekli 

olduğu düşüncesine sahip fakat haberdar olmayan bir kitlenin olduğu görülmektedir. Bu 

sonuç kalite eğitimleri açısından yetersiz kalındığını eğitim talebi olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 4.14 Kalite yönetim sistemlerinin gerekliliğine ilişkin dağılım 

Kalite yönetim sistemlerinin gerekli olduğu düşüncesine sahip katılımcılara, kalite yönetim 

sistemlerinin hangi alanlarda uygulanması gerektiğine yönelik yöneltilen soruya, kalite 

yönetim sistemlerinin tüm alanlarda gerekli olduğuna ve tüm katılımcıların hem fikir 

oldukları görülmüştür.  

Katılımcıların % 56,5’i firmalarının lisanslı değerleme şirketi olabilmesi için belge 

gerekliliği bulunduğu ve % 34,8’ini ise lisanslı değerleme şirketi olabilmesi için belge 

gerekliliği bulunmadığı görülmüştür (Şekil 4.15). Gayrimenkul değerleme şirketlerinin 

değerleme raporlarından birçok farklı kullanıcı yararlanmaktadır. Gayrimenkul değerleme 

raporları, tapu süreçlerinde rayiç bedel belirlemek için ya da bankaların ipotek süreçlerine 

esas teşkil etmek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla, gayrimenkul değerleme şirketlerinin bir 

üst kurum tarafından süreç ve yeterlilik olarak denetlenmesi ve bu denetimler çerçevesinde 

belirli gerekliliklere sahip şirketlere gayrimenkul değerleme lisansı verilmesi gerekliliktir.  
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Şekil 4.15 Lisanslı değerleme şirketi olabilmek için belge gerekliliği 

Katılımcıların % 52,2’si kalite yönetim sistemlerinin firmaları özelinde uygulandığını, % 

34,8’i ise firmalarında kalite yönetim sistemlerinin uygulanmadığını belirtmiştir (Şekil 4.16). 

Kalite yönetim sistemleri bir örgütün amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşabilmesi ve 

müşteri istek ve ihtiyaçlarını tam anlamı ile tatmin edebilmesi noktasında önemli aktörlerdir. 

Bu nedenle, kalite yönetim sistemlerinin, sürdürülebilirlik ve kârlılık hedefi olan tüm 

şirketlerde var olması gerekmektedir. Dolayısıyla araştırmaya katılan ve kalite yönetim 

sistemi uygulamasına sahip olmayan şirketlerin bir an önce kalite yönetim sistemlerini 

kurmalarının iyi olacağı düşünülmektedir.  

 

Şekil 4.16 Kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasına ilişkin dağılım 

56,5

34,8

52,2
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Firmaların % 26,1’inin 1-5 yıl arasında, % 8,7’sinin 6-10 yıl arasında, %8,7’sinin ise 11-15 

yıl arasında kalite yönetim sistemlerine yönelik çalışmaları sürdürdüğü sonucuna ulaşılmıştır 

(Şekil 4.17). Toplam kalite yönetim anlayışının benimsenmesi ve kaliteyi örgütün tüm 

süreçlerinde bir şart haline getirmek önemlidir. Bu çerçevede anket sonuçları 

değerlendirildiğinde ankete katılan gayrimenkul değerleme şirketlerinden kalite yönetim 

sistemi uygulaması olan gayrimenkul değerleme şirketlerinin en az bir yıldan beri bu çaba 

içerisinde oldukları görülmektedir.  

 

Şekil 4.17 Kalite yönetim sistemi çalışmalarının süresine ilişkin dağılım 

 

Şekil 4.18. Kalite belgesine sahip olma durumuna ilişkin dağılım 

Firmaların % 56,5’inde ISO 9001 kalite belgesinin olduğu ve % 8,7’sinde kalite yönetim 

sistemi belgesi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 4.18). Kalite yönetim sistemlerinin 

bağımsız ve uluslararası kabul görmüş denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve bu 
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denetimlerin belgelendirilmesi örgütlerin piyasadaki imajları açısından önemlidir. Anket 

kapsamında sadece % 8,7 oranına isabet eden gayrimenkul değerleme şirketinin kalite 

yönetim sistemi denetim hizmetinden geçmediğini göstermektedir.  

  

Şekil 4.19 Firmaları denetleyen kuruluşların dağılımı 

Firmalardan % 8,7’si AJA tarafından, % 4,3’ü BDDK tarafından, % 8,7’si bağımsız denetim 

şirketleri tarafından % 4,3’ü TSE tarafından, % 8,7’si SPK tarafından ve % 4,3’ü hem SPK, 

hem de BDDK tarafından denetlenmektedir (Şekil 4.19). Katılımcıların % 34,8’i kalite 

yönetim sistemlerinin üniversiteler tarafından % 8,7’si kalite yönetim sistemlerinin BDDK 

tarafından, % 17,4’ü kalite yönetim sistemlerinin SPK tarafından, % 13’ü kalite yönetim 

sistemlerinin TDUB tarafından, % 13’ü TSE tarafından ve % 4,3’ü SPK ve üniversiteler 

tarafından denetlenmesi gerektiğini düşünmektedir (Şekil 4. 20).  

 

Şekil 4.20 Kalite yönetim sistemlerini denetlemesi gereken kuruluşlara ilişkin dağılım 
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 Katılımcı firmaların % 13,0’ı denetim faaliyetinden geçmemekte, % 34,8’i yılda bir kere, % 

8,7’si yılda iki kere denetimden geçerken, firmaların % 8,7’si periyodik olmayan dönemlerde 

denetim faaliyetinden geçmektedir (Şekil 4.21). Kalite yönetim sistemlerinin denetlenmesi, 

sistemlerin standardizasyonu ve etkinliği açısından önemlidir. Bu nedenle, kalite yönetim 

sistemlerinin en az bir kere yıllık periyotlarda denetimden geçmesi sistemde mevcut olan 

sorunların tespiti ve giderilmesi açısından önem taşımaktadır. Anket sonuçlarına göre sadece 

%13 oranındaki gayrimenkul değerleme şirketlerinin denetimden geçmediği görülmektedir. 

Ancak olması gerekenin tüm gayrimenkul değerleme şirketleri için kalite yönetim sistemi 

denetimlerinin en az yılda bir kere zorunlu hale getirilmesi olduğu düşünülmektedir.  

 

Şekil 4.21 Kalite yönetim sistemlerinin denetlenme sıklıkları 

Katılımcılar, mevcut denetlenme sıklıklarından yola çıkarak kalite yönetim sistemlerinin ne 

sıklıkla denetlenmelerine yönelik olarak; katılımcıların %56,5’si kalite yönetim sistemlerinin 

yılda bir kez, % 21,7’si iki yılda bir kez ve % 13’ü üç yılda bir kez denetlenmesinin yeterli 

olduğu görüşündedir (Şekil 4.22). Herhangi bir sistemin tam anlamı ile etkin sonuçlar 

vermesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında, sistemin bağımsız kurum ya da 

kuruluşlar tarafından denetime tabi tutulması önemlidir. Bu noktada, kalite yönetim 

sistemlerinin, örgütler açısından kritik öneme sahip olan sistemler olduğu düşünüldüğünde 

en az yılda bir kez olacak şekilde denetimden geçmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Anket katılımcılarının da kalite yönetim sistemlerinin en az bir kere denetlenmesi gerektiği 

konusunda görüş birliğinde olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4.22 Kalite yönetim sistemlerinin denetim sıklıklarına ilişkin yorumların dağılımı 

Katılımcı firmaların % 43,47’si kalite yönetim sistemlerine yönelik çalışanlarına eğitim 

vermekte iken, çalışanlarını kalite yönetim sistemlerine yönelik eğitime tabi tutmayan 

firmalar toplam katılımcıların % 43,47’sini oluşturmaktadır (Şekil 4.23). Bir şirkette kalite 

yönetim sistemlerinin sürdürülebilir kılınması noktasında, kalite yönetim sistemlerine ilişkin 

eğitimlerin düzenli bir şekilde tüm personele ve özellikle yeni giren personele verilmesi 

önemlidir. Ancak araştırmaya katılan gayrimenkul değerleme şirketlerinin yarıya yakının 

eğitim faaliyetlerinde bulunmadığı görülmektedir. Bu noktada, bu gayrimenkul değerleme 

şirketlerinde kalite yönetim sistemlerine tüm çalışanların etkin bir şekilde dâhil olamayacağı 

düşünülmektedir.  

 

Şekil 4.23 Çalışanlara yönelik kalite yönetim sistemleri eğitimleri 
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Kalite yönetim sistemlerine yönelik çalışanların eğitim almasını sağlayan firmaların % 8,7’si 

söz konusu eğitimleri TSE’den, % 4,3’ü hem TSE’den, hem özel kuruluşlardan, %4,3’ü özel 

kuruluşlardan, % 4,3’ü ISO’dan, % 8,7’si üniversitelerden ve % 4,3’ü BSI’dan eğitim 

almaktadır (Şekil 4.24). Ankete katılan gayrimenkul değerleme şirketlerinin çalışanlarının 

kalite yönetim sistemleri çerçevesinde eğitim alması yönünde faaliyet gösterenlerinin en az 

bir kuruluştan düzenli eğitim hizmeti aldığı görülmektedir. Ayrıca ankete katılanlardan % 

4,3’ü ISO cevabını vererek eğitim alınan konuyu birbirine karıştırdıkları 

değerlendirilmektedir. Çalışanlarının kalite yönetim sistemlerine yönelik eğitim görmesi, 

gayrimenkul değerleme şirketlerindeki kalite sistemlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde 

sürdürülebilir kılınmasını sağlayacaktır.  

 

Şekil 4.24 Çalışanların kalite yönetim sistemi eğitimi aldığı kuruluşlar 

Kalite yönetim sistemlerinin kurumlara sağladığı faydaların belirlenmesine yönelik sorulan 

araştırma sorusu kapsamında katılımcıların % 26,1’i kalite yönetim sistemlerinin kurumsal 

kimliği güçlendirdiğini, % 21,7’si performans ölçümünü kolaylaştırdığını, % 8,7’si güvenli 

bir kurum oluşturulduğunu belirtmiştir. Katılımcıların % 4,3’ü ise kalite yönetim 

sistemlerinin sağladığı kazanımların belirtilen kazanımlardan hiçbiri olduğunu, % 13’ü ise 

kalite yönetim sistemlerine yönelik bir uygulama yapılmadığı cevabını vermiştir (Şekil 4.25). 
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Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi kalite yönetim sistemleri kurumsal kimliği 

güçlendirmektedir. Toplam kalite yönetim anlayışının benimsenmesi ile paralel olarak 

sürdürülen kalite yönetim sistemlerinin kurumların iç müşteri memnuniyet düzeyini 

arttırması ve memnun çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı benimsemesi 

beklenmektedir. Dolayısıyla, kalite yönetim sistemlerinin varlığı ile kurumlarına daha 

yüksek aidiyet duygusu besleyen çalışanlar ile birlikte kurumsal kimliğin güçlenmesi 

beklenen bir sonuçtur. Ayrıca, kalite yönetim sistemleri standardizasyona tabi bir sistem 

olduğu için, sistem içerisinde mevcut olan aktörlerin performansları adil ve kolay bir şekilde 

ölçülebilmektedir. Anket sonuçları incelendiğinde bu realiteye uygun sonuçlar çıktığı 

görülmektedir.  

 

Şekil 4.25 Kalite yönetim sistemlerinin sağladığı kazanımlar 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küresel ve rekabet yoğun piyasalarda faaliyet gösteren örgütler karlılıklarını korumak, 

sürdürülebilirliklerini sağlama noktasında kaliteli ürün ve hizmetler üretmek zorundadırlar. 

Bu zorunluluk müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin kalite algılarının artırılması 

ve sonuç olarak örgüte bağlı müşteriler yaratılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, kalite 

yönetim sistemleri günümüz örgütlerinin en önemli sistematiklerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Bu sistematiğin devamlılığı noktasında toplam kalite anlayışı önemlidir. 

Toplam kalite anlayışının temelinde, örgütün bütün paydaşlarının kalite yönetim sistemlerine 

etkin katılımının sağlanması, örgüt iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayacak süreçler ile 

özellikle çalışanların üretim süreçlerine maksimum verim ile katılmasını sağlamak 

yatmaktadır. Toplam kalite anlayışının benimsenmesi beraberinde iç ve dış memnuniyetini, 

yüksek kaliteli düşük maliyetli ürün ve hizmetlerin üretilmesini getirmektedir. Toplam kalite 

anlayışı ve kalite yönetim sistemleri faaliyet gösterilen sektör ayrımı yapılmaksızın, büyük 

ya da küçük tüm örgütler açısından önemli kavramlardır. Ancak kalite yönetim sistemleri, 

kalite yönetim sistemlerinin standartlaşması ve küresel kabul görmüş standartlara uygun 

üretim süreçlerinin inşası özellikle ekonomilerin önde giden sektörlerinde faaliyet gösteren 

örgütler için daha da önemlidir.  

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisi için önemli 

katma değere sahip olduğu görülmüştür. Gayrimenkul sektörü, sahip olduğu farklı özellikler 

nedeni ile diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Bu sektörde yer alan ve sektörün en önemli 

aktörlerinden biri olarak kabul edilen gayrimenkul değerleme şirketlerinde kalite yönetim 

sistemlerinin uygulanması ve sürdürülmesine yönelik sistematiğin kurulması gerek örgütler, 

gerekse gayrimenkul değerleme faaliyetlerinden etkilenen tüm müşteriler (bankalar, vergi 

otoriteleri, gerçek / tüzel kişiler) açısından önemlidir. Türkiye’de gayrimenkul değerleme 

şirketlerindeki kalite yönetim uygulamalarına yönelik yürütülen araştırma sonucunda, kalite 

yönetim sistemlerinin bir gereklilik olduğuna ilişkin genel bir kabul olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, kalite yönetim sistemlerinin, kurumsal kimliği güçlendirdiği, örgüt 

çalışanlarının performansının ölçülmesine yönelik süreçleri kolaylaştırdığı ve kuruma ilişkin 
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güven algısını artırdığı görülmüştür. Bu faydaları ile paralel olarak kalite yönetim 

sistemlerinin tüm örgütlerde bilimsel temellere dayalı bir şekilde kurulması, müşteri odaklı 

yönetim anlayışını benimsemiş üst yönetim tarafından uygulanması örgütlerin amaç ve 

hedeflerine ulaşması, müşteri memnuniyeti sağlaması ve kaliteli ürün ve hizmetler sunması 

açısından önemlidir. Bu sistematiğin kurulabilmesi noktasında kalite yönetim sistemi 

standardı ve uluslararası değerleme standartları birbirini desteklemektedir.  

Kalite yönetim sistemi yapılan işin nasıl tanımlanacağını ve bu tanımlanın uygulanıp 

uygulanmadığını anlatmakta iken, uluslararası değerleme standardı değerlemenin standart 

altına alınıp nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Kalite yönetim standartları TÜRKAK 

tarafından akredite edilmiş olup kanunlara aykırılık taşımamaktadır. Bir değerleme şirketi 

birçok standardı bünyesinde barındırabilir ve uygulayabilmektedir. 

Anket çalışması ve örnek kalite yönetim sistemi uygulamalarının değerlendirilmesi 

çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme şirketlerinde kalite 

yönetim sistemi belgeleri bulunmaktadır. Ancak, kalite yönetim sistemlerinin 

standardizasyonuna ilişkin belgeye sahip olmalarına rağmen yani, kalite yönetim sistemine 

ilişkin haberdarlıkları olmasına rağmen, kalite yönetim sisteminin ne şekilde uygulanacağına 

ve sürdürülebilir kılınacağına ilişkin tam anlamı ile bilgi sahibi olan şirket sayısı oldukça 

azdır. Özellikle anket katılımcılarının vermiş olduğu yanıtlardan yola çıkarak, şirketlerinde 

kalite yönetim sistemleri uygulandığını belirten katılımcıların bu sistemlerin işleyişine ilişkin 

tam anlamı ile fikir sahibi olmadıkları görülmektedir. Bu sonuca ulaşılmasındaki temel etken, 

kalite yönetim sistemlerinin gerekliliğine ilişkin % 100 oranında katılımcı kabulü 

gelmemesidir. Halen, Türkiye’de kalite yönetim sistemlerinin önemli bir gereklilik 

olmadığını düşünen örgüt ve örgüt çalışanı sayısı yüksektir.  

Kalite yönetim sistemlerine yönelik olarak süreçlerin işleyişine hakim olmamanın yanı sıra, 

kalite yönetim sistemlerinin denetlenmesinin, standardizasyonun belgelendirilmesinin, 

eğitim süreçlerinin bütün çalışanlara yani örgüt tabanına yayılmasına ilişkin gerekliliğin de 
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gayrimenkul değerleme şirketleri özelinde tam anlamı ile kabul görmediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Gayrimenkul değerleme şirketlerinde kalite yönetim sistemlerinin sürdürülebilir 

olması ve gayrimenkul değerlemesine yönelik çıktıların standart, adil, tarafsız ve son 

kullanıcının en iyi şekilde yararlanacağı şekilde veri içermesi noktasında son derece önemi 

olan standardizasyon ve belgelendirmenin, Türk Hukuk Sistemi çerçevesinde bütün 

gayrimenkul değerleme şirketlerine yasal zorunluluk haline getirilmesi şarttır. Ayrıca 

gayrimenkul değerleme şirketlerinin kalite yönetim sistemleri ve bu sistemlere yönelik 

prosedürleri en az yılda bir kere haberli denetimler kapsamında ve yılda bir kereden fazla 

olmamak koşulu ile de habersiz denetimler ile denetlenmelidir. Denetimler sonucunda, kalite 

yönetim sistemlerinde uygunsuzluk tespit edilen gayrimenkul değerleme şirketlerinin 

caydırıcı cezalar ile cezalandırılması ve değerleme süreçlerinde kalite standardizasyonunun 

sağlanması ile müşterilere yüksek kalitede hizmet verilmesine özen gösterilmelidir. Belirtilen 

bütün çalışmaların esasen değerleme biliminin temel ve güncel konuların başında geldiği ve 

değerleme şirketleri, akreditasyon kurumları ile kamu ve özel denetim örgütlerinde 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesinin önemli yararlarının 

olacağı vurgulanmalıdır.   
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