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ÖZET 

Dönem Projesi 

TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMLERİ VE ÖRGÜTLERİ 

Güler AYDINOĞLU 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ  

Hemen her ülkede etkin olarak çalışan değerleme sisteminin oluşturulması ve 

sürdürülmesi, taşınmaz, varlık ve işletme değerleme çalışmalarının kurumsallaşması ve 

profesyonelleşmesi için zorunlu görülmektedir. Değerleme sisteminin kurulması ve 

değerleme çalışmalarının örgütlenmesi, taşınmaz ve taşınmaza dayalı varlıkların gerçeğe 

uygun veya adil piyasa değeri ile diğer değer ölçütlerinin tespitinin yapılması ve bu yolla 

adil vergilendirme, kamulaştırma, özelleştirme, gayrimenkul alım-satımı, yatırım ve 

proje geliştirme kararları gibi birçok alanda kullanılan değer ve değer ile ilişkili ölçütlerin 

tespitine olanak vermektedir. Bu çerçevede çalışmada değerleme uzmanlığının gelişimi, 

dünyada etkin değerleme sistemi ve örgütlenmesine sahip seçilmiş ülkelerin uygulamaları 

ile Türkiye’deki taşınmaz değerleme sisteminde mevcut durumunun değerlendirilmesi 

yapılmış ve değerleme alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yapısı ve işleyişi 

ele alınmıştır. Kaynak araştırmasına dayalı olarak değerleme alanında başarılı ülkelerden 

Almanya, Hollanda ve Danimarka’nın değerleme sistemleri incelenmiş ve Türkiye’de 

değerleme sistemi ve örgütlerinin çalışmalarının analizine dayalı olarak yapılan 

karşılaştırma analiz sonuçlarına göre Türkiye’de değerleme sektörünün kurumsallaşması 

için alınması gereken temel önlemler ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre 

taşınmaz varlığı ve taşınmaz üzerindeki sınırlı ayni haklara ilişkin olası kayıpların 

önlenebilmesi için uluslararası düzeyde kabul görmüş değerleme, finansal raporlama 

(muhasebe), ölçüm ve diğer standartları çerçevesinde değerleme yöntemleri ve 

uygulamalarının yapılması, kurumsal yapılanmanın iyileştirilmesi ve değerleme 

hizmetlerine ilişkin münhasır bir düzenleme yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 

Mevzuat, denetim ve kurumsal yapılanma bütünlüğünün sağlanması halinde, değerleme 

çalışmalarındaki başarının yükseltilmesinin mümkün olabileceği görüldüğünden, bu 

doğrultuda Türkiye’de mevzuat ve değerleme uygulamalarında birliğin sağlanması için 

değerleme alanında lider kurum yapılanmasına gereksinim olduğu vurgulanmalıdır.  

 

Ocak 2018, 43 Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz değerleme, taşınmaz değerleme sistemi, değerleme 

örgütleri, Türkiye’de taşınmaz değerleme sistemi ve değerleme örgütlenmesi.  
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ABSTRACT 

Term Project 

REAL ESTATE VALUATION SYSTEMS AND ORGANIZATIONS 

Güler AYDINOĞLU 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

The creation and maintenance of an effective valuation system in almost every country is 

essential for the institutionalization and professionalization of real estate, asset, and 

business valuation. For fair taxation, expropriation, privatization, real estate buying and 

selling, investment and project development decisions, there is a need for establishing the 

valuation system and the organization of valuation processes that promote the 

determination of the value of real estate and related assets based on just or fair market 

value and other value estimation criteria. In this context, the development and practices 

of valuation expertise of selected countries in the world with an effective valuation system 

and organization were discussed, furthermore the current state of the real estate valuation 

system and in Turkey were evaluated all together. The structure and functioning of 

institutions and organizations operating in the field of valuation were discussed. Through 

literature review, the valuation systems from successful countries like Germany, 

Netherlands and Denmark were comparatively analysed and based on the results, the 

recommendations and measures to be taken for the institutionalisation of valuation system 

and organizations were highlighted and put in place. According to the results of the 

research,  it was determined that in order to prevent possible losses regarding to real estate 

and limited rights on real estate, there is a need of making valuation methods and practices 

corresponding with the internationally accepted valuation standards, financial reporting 

(accounting), measurement and other standards. In addition, the improvement of 

institutional structures and making an exclusive regulation for valuation services in 

Turkey should be initiated. In order to ensure harmony in legislation and valuation 

practices in Turkey, it should be emphasized that there is a need to establish a leading 

institution in the field of valuation, as it is seen that it may be possible to increase 

efficiency in valuation practices if the integrity of legislation, audit and corporate 

structuring is ensured. 

January 2018, 43 Pages 

Key Words: Real estate valuation, real estate valuation systems, valuation organizations, 

real estate systems and valuation organizations in Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Taşınmaz, her ülkede ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıyan bir varlık olup, birçok 

ülke ekonomisinde önemi giderek artış göstermektedir. Taşınmaz, varlık ve şirket 

değerleme çalışmaları, uzmanlık gerektiren önemli bir meslek haline gelmiştir. Bu 

önemin artmasında akademik düzeyde yapılan çalışmaların yanı sıra ekonomik alanın 

yeniden düzenlenmesinde alınan kararların da etkisi olmuştur. Ekonomik sebepler ve 

sermaye piyasalarındaki gelişmeler bu önemin artmasına sebep olmuştur. Buna rağmen 

değerleme faaliyetinin çok boyutlu ve kapsamlı yapısından dolayı, halen gereken önemin 

verilmediği vurgulanabilir. 

 

Değerleme; akademik bir çalışma konusu olduğu kadar uygulama içinde geniş bir alana 

hitap etmektedir. Özellikle servetin ve gayrimenkulün vergilenmesi, kamulaştırma, alım-

satım, teminat, icra ve iflas, proje geliştirme ve yatırım kararları, arazi toplulaştırma ve 

imar uygulamaları gibi birçok alanda değerleme yapılmasına gereksinim olmaktadır 

(Tanrıvermiş 2008). Bununla birlikte Türkiye’de değerleme çalışmalarının önemi, 

akademik yapılanmadan daha çok uygulamada ortaya çıkan değer farkları ve oluşan kamu 

veya kurum zararına odaklı olduğu dikkati çekmektedir. Buna ilave olarak taşınmaz 

değerleme kavramı, ülke ekonomisi için önem taşıdığı kadar, değerleme çalışmalarını 

yapan uzmanların eğitimi ve çalışmalarının geliştirilmesi açısından da önemlidir.  

 

Değerleme bilimi, uzmanlığı ve kurumlarına ilişkin sınırlı sayıda çalışmanın olduğu 

görülmekte olup, bu çalışmaların çoğunluğunu da akademik amaçlı olarak yapılan tezler 

oluşturmaktadır (Tanrıvermiş 2019). Çete (2006)’nin “Türkiye İçin Bir Arazi İdare 

Sistemi Yaklaşımı” adlı doktora tezinde; “Türkiye’de, arazi yönetiminde yasal ve 

kurumsal yapılanma zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için tesis 

edildiği için dağınık bir yapıya sahip olduğu, Türk Arazi İdare Sistemi (TAİS) 

kapsamında önerilen, mevcut yasa ve yönetmeliklerdeki dağınıklık, mevzuattaki tekrar 

ve boşluklar giderilerek arazi idare sisteminin altyapısını oluşturacak Arazi Kanunu’na 

ihtiyaç bulunduğu ve bu kapsamda arazi idare faaliyetleri Arazi İdare Müsteşarlığı (AİM) 

gibi kurumsal bir örgüt tarafından yapılması gerektiği, TAİS’te teknik altyapı için Arazi 

Bilgi Sistemi (ABS) oluşturulması, başta mülkiyet olmak üzere taşınmazın özellikleri, 
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idari sınırlar, taşınmazın değeri gibi bilgiler ABS’de kaydedilmesi ve taşınmaz ile ilgili 

bütün verilerin AİM bünyesinde toplanarak bir veri tabanı oluşturulması ve bu bilgilerin 

kullanıcılara sunulması gerekliliği ortaya konulmuştur.  

Erdem (2016) tarafından yapılan; “Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi 

Yaklaşımı” isimli doktora tezinde; “taşınmaz değerleme mevzuatındaki dağınıklığın 

giderilmesi için taşınmaz değerleme faaliyetlerini düzenleyen, yönetmelik ve rehber 

dokümanlarla desteklenen bir Taşınmaz Değerleme Kanunu’na ihtiyaç olduğu ve bu 

gerekçe ile değerleme çalışmalarını uygulayan, yöneten ve kontrol eden bir Taşınmaz 

Değerleme Genel Müdürlüğü (TDGM)’nün yapılanması gerektiği ve ayrıca Türkiye’de 

değerleme çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulan güncel ve doğru verilere erişilebilmesi 

ve çalışmaların sağlıklı bir altyapı çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için, taşınmaz 

özelliklerini ve taşınmaz alım-satım fiyatları içeren bir veri tabanlarının oluşturulması 

gerektiği belirtilmiştir. Taşınmazlara ait bilgiler sağlıklı verileri içeren ortak bir veri 

tabanından elde edilebilirse, değerleme uzmanları hem ihtiyaç duydukları verilere daha 

kısa sürede ve kolayca ulaşabilecekler hem de daha sağlıklı sonuçların elde edebileceği, 

önerilen yaklaşımın hayata geçirilmesi yoluyla adaletli vergilendirmenin sağlanabileceği, 

değer tabanlı işlemler sağlıklı bir şekilde yapılabileceği ve diğer yandan taşınmaz 

özellikleri ve fiyatları verilerinin ortak veri tabanlarında yönetilmesiyle zaman ve maliyet 

yönlerinden avantaj sağlayacak vurgulanarak taşınmaz değerleme sistemi için öneriler 

geliştirilmiştir.  

 

Tanrıvermiş’in (2019) “Dünyada Kamu Sektöründe Değerleme Çalışmaları ve Türkiye 

İçin Uygun Model Arayışları” adlı çalışmasında; dünyada değerleme uzmanlığının 

gelişimi ve kurumsallaşması ile Türkiye’de durum analizi yapılmıştır. Kentsel ve kırsal 

alanlarda yapılan arazi düzenlemeleri, kentsel dönüşüm, kamulaştırma, vergilendirme, 

özelleştirme, alım-satım, proje geliştirme ve yatırım gibi konularla ilgili olarak değerleme 

yapılması, bazen yasal düzenlemelerin zorunlu kılması, bazen de tarafların istek ve 

eğilimleri ile gerçekleşmektedir. Özellikle son elli yılda birçok ülkede yatırım yapan 

gerçek ve tüzelkişilerin değerleme raporu almayı tercih ettikleri ve bu eğilimin hızla 

yaygınlaşma eğiliminde olduğu dikkati çekmektedir. Günümüzde konut finansmanı ve 

ikincil piyasa işlemleri alanında yapılan menkul kıymetleştirme uygulamaları da taşınmaz 
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değerlerinin tespitinin; objektif, nesnel, duyarlı ve bilimsel yöntemler ve uluslararası 

değerleme standartlarına uygun olarak yapılmasını gerekli kılmaktadır (Tanrıvermiş 

2008, Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş 2019).   

 

Taşınmaza ilişkin fayda, nitelik, çevre ve kullanım amaçlarına ilişkin şartların tarafsız ve 

sübjektiflikten uzak olarak belirlenmesi yoluyla taşınmazın değerinin tespit edilmesi 

işlemlerinin bütünü “taşınmaz değerleme” olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada iyi 

işleyen bir taşınmaz değerleme sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi önem 

taşımaktadır. Bu amaçla, değerleme faaliyetinin güvenilirliğini ve şeffaflığını sağlamak, 

uluslararası değerleme standartlarını belirlemek ve yaygınlaştırmak, aynı meslekte 

çalışan insanları mesleki örgütlenme anlamında bir araya getirerek tecrübe ve bilgi 

paylaşımını sağlamak için birçok örgüt kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir. 

Kaynak araştırmasına dayalı olarak yapılan bu çalışmanın sonuçları altı bölümde özet 

olarak sunulmuştur. Konu hakkında genel bilgilerin verildiği giriş bölümünden sonra 

ikinci bölümde, taşınmaz değerleme ile ilgili kavramlar ve kuramsal yaklaşımlara 

değinilmiştir. Üçüncü bölümde, dünyada faaliyet gösteren taşınmaz değerleme örgütleri 

incelenmiştir. Taşınmaz değerleme sisteminde mevcut durumu ortaya koymak amacıyla 

dördüncü bölümde değerleme alanında iyi uygulamaya sahip ülkelerden Almanya, 

Hollanda ve Danimarka’nın değerleme sistemleri incelenmiştir. Beşinci bölümde, 

Türkiye’de değerleme ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar araştırılmıştır. 

Sonuç bölümünde ise, taşınmaz üzerindeki hak kayıplarının önlenmesi için değerlemenin 

belli bir usule, mevzuata ve denetime tabi tutularak yapılması gerektiği üzerinde 

durulmuştur. 
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2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

Berlin Duvarı’nın yıkılması,  kapitalizm ve komünizm arasındaki siyasi rekabetin sonu 

olmuştur. Üçüncü dünya ülkeleri ve eski komünist ulusların hepsi aynı derecede istekli 

olmasalar da bütçelerini dengelemiş, yabancı sermayenin girişine izin vermiş, gümrük 

duvarlarını yıkmak zorunda kalmışlardır. Ancak, bu çabalar istenen sonucu vermemiş ve 

Rusya’dan, Venezüella’ya kadar birçok ülkede ekonomik sorunların başlamasına, 

gelirlerin azalmasına, endişe, açlık, kargaşa ve talan yıllarının yaşanmasına sebebiyet 

vermiştir. Kapitalizmin batıda geçerli olan başarısı, diğer ülkelerin ekonomik ve siyasi 

yıkımına neden olmuştur. Oluşturulan bu yeni sistemin sonuçları Kolombiya’yı iç savaşın 

eşiğine getirmiş, Güney Meksika’da isyanı tetiklemiş, Asya’nın büyük bir kısmında baskı 

ile gerçekleştirilen ekonomik kalkınmanın yozlaşma ve kaosu da beraberinde getirdiğini 

gören Amerikalıların serbest piyasaya olan sempatisi azaltmıştır. Özelleştirmeyi 

destekleyenlerin oranı toplam nüfus içinde % 46’dan, Mayıs 2000 itibariyle % 36’ya 

gerilemiştir (De Soto 2005). 

Batı iş dünyasında, dünyanın diğer kısmının kapitalizmde başarısız olmasının, zengin 

ekonomileri eninde sonunda durgunluğa sokacağı endişesini artırmıştır. Batı dünyası suçu 

üçüncü dünya ülkelerinin müteşebbislik ruhundan veya piyasa yöneliminden yoksun 

olmakta bulmuştur. Fakat üçüncü dünya ülkelerinde müteşebbis çok fazlaydı, neredeyse 

sıfır sermaye ile para kazanabiliyorlardı. En fakir ülkelerde bile insanlar birikim 

yapabiliyorlardı. Ancak, temel problem ellerindeki kaynağa sorunlu bir şekilde sahip 

olmalarıydı. Örneğin, konutları, tapusu olmayan araziler üzerine yapılmış, şirketlerin 

yükümlülükleri tanımlanmamış, sanayiler yatırımcılar ve finansörlerden uzak yerlere 

kurulmuştur. Batıda ise arazi, bina, makine gibi bütün varlıkların bir mülkiyet belgesi ile 

temsil edildiği görülmektedir, kredi amacıyla ipotek edilebilmekte, reeskont edilip ikincil 

piyasalarda satılabilmektedir. Sonuçta temsil edilmeyen her varlık ölü birer sermayedir, 

batı varlıklara hayat vererek onların sermaye yaratmasını sağlamaktadır (De Soto 2005). 

1929 yılında yaşanan ekonomik buhran sonucunda Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’nde irili ufaklı yaklaşık 110 banka iflas etmiştir. Bu da batı dünyasında bankaların 

neden iflas ettiğinin sorgulanmasına yol açmıştır. Sonuç olarak, taşınmazların 
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değerlemesi yapılmadan gerekli krediler verilmiştir. Bu krediler karşılığında ipotek edilen 

taşınmazların geri dönüşlerde kredi borcunu karşılamadığı görülmüştür. Ortaya çıkan bu 

durum açık bir krize sebep olmuştur. Bankaların elinde ipotek edilen arazi ve arsaların 

artması, talebin olmaması ve yerinde yapılmayan değerlemeden dolayı 1929 ekonomik 

krizini tetiklemiştir. Bu da göstermektedir ki değerlemenin belli bir usule, mevzuata ve 

denetime tabi tutulmadığı zaman dünyayı etkileyecek krizlere neden olmaktadır. 

Taşınmazlar, küresel yönlendiriciler olan endüstri, bilgi teknolojisi, sürdürülebilir 

kalkınma, kentleşme, küreselleşme gibi etkisiyle dinamik bir yapıya sahiptir. 1700’lü 

yılların sonlarına kadar taşınmaz bir mal zenginlik ve gücü temsil etmekte iken gelişen 

endüstriyel devrimlerle beraber sermayenin yükselişi, taşınmazı zenginliğin bir 

göstergesi olmaktan çıkararak, alınıp satılan bir mal haline dönüşmüştür (Çete 2008). 

2.1 Taşınmaz (Gayrimenkul) ve Mülkiyet Kavramları 

Eşya üzerine sahibine kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma gibi haklar sağlayan 

ve herkese karşı ileri sürülebilen mülkiyet hakkı, mutlak bir haktır. Tarihi süreçte klasik 

anlayış mülkiyet hakkını herkese karşı korunan ve dokunulamayan bir hak olarak 

tanımlarken, bu düşünce zamanla içinde değişmiş ve özel mülkiyetin kamu yararı 

gerekçesiyle sınırlandırılabileceği kabul edilmiştir. 1982 Anayasası’nın1 35. maddesinde, 

mülkiyetin sosyal gerekçelerle ve kamu yararı nedeniyle sınırlanabileceği kabul 

edilmektedir.  

Mülkiyet hakkı esasen devlet kavramından bile önce ortaya çıkmış bir kavram olup, 

hukukun yanında başka birçok bilim dalının da ilgi alanına girmiştir. Bu nedenle, 

mülkiyet kavramını ele alan anlayışlar genellikle farklı yönleri ile değerlendirmektedir. 

Klasik mülkiyet anlayışında, mülkiyet hakkı yaşama ve hürriyet hakları gibi başlıca 

haklar arasında sayılmakta olup, doğrudan insanın kendisinden, var olmasından 

kaynaklanan bir hak olarak kabul edilmektedir. Marksist mülkiyet anlayışında, klasik 

görüşün zıddına yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve bu görüşe göre mülkiyet hakkı 

                                                 
1 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 09.11.1982, Sayısı: 17863. 
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kamuya ait bir değer olarak kabul edilmiş, bireylerin bu konudaki hakları göz ardı 

edilmiştir. Bireyselliğin ön plana çıktığı toplumlarda bu görüşün kabul edilmesi 

beklenemeyeceğinden, çok geniş bir etki alanı da olmaktadır. Sosyal mülkiyet anlayışı 

olarak kabul edilen görüş 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve mülkiyete çift karakterli bir anlam 

kazandırmıştır. Mülkiyet içinde kendisine sahip olanlar açısından hak ve yetkiler 

bulundurmakla beraber aynı zamanda birtakım külfetler de yüklemektedir.  

Sosyal mülkiyet kavramı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de 

benimsenmiştir. Benimsenen bu görüşe göre mülkiyet hakkı, dokunulamayan mutlak bir 

hak olmaktan çıkıp kamu yararına aykırı olan hallerde sınırlanabilen ve sosyal niteliği de 

olan bir hale gelmiştir. Bu sebeple pek çok ülke yasalarında mülkiyet hakkının 

kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilmektedir. Mülkiyet hakkı, hukuki niteliğinin 

yanında ekonomik, politik ve sosyolojik olarak ta farklı bilim alanlarının tanımlamasına 

konu olmaktadır.  

Taşınmaz, yer altında, yüzeyinde ve üzerinde bulunan tüm eklentileriyle beraber objektif 

olarak sınırları belirlenebilen, gözle görülüp dokunulabilen, insanlar tarafından yapılmış, 

fiziksel bir varlıktır. Devletler tarafından, taşınmazı kişisel mülkiyetten ayıran yasalar 

konulmaktadır (Hepşen 2014). Taşınmaz kavramı, kendisine bir zarar verilmeden 

bulunduğu yerden başka bir yere götürülemeyen eşya olarak da tanımlanmaktadır (Özkök 

vd. 2009). 

Taşınmaz kavramı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun2 704’üncü maddesinde, kat 

mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilen bağımsız bölümler, araziler ile bağımsız 

ve sürekli haklardan tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilenler olarak ifade edilmiştir 

(Akipek vd. 2017). Taşınmaz kavramı, yerin üstünde, üzerinde veya altında eklentileriyle 

birlikte, insanlar tarafından yapılmış fiziksel bir varlık olmaktadır (Hepşen 2014).  

Mülkiyet kavramı, kendisine ait olan bir şeyi yasalar çerçevesinde istediği gibi 

kullanabilme durumudur. Bu taşınırlarda zilyetlik ile taşınmazlar tapu kütüğüne tescil ile 

                                                 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.12.2001, Sayısı: 24607. 



7 

 

gerçekleşir. Taşınmaz mülkiyeti üzerindeki haklar, menfaatler ve gelirler tapu kütüğüne 

yapılan bu tescil ile kanıtlanır (Hepşen 2014, Tektaş 2015). Mülkiyet hukuki bir 

kavramdır ve sahiplik ile ilgili bütün hakları ve menfaatleri kapsamaktadır (Tanrıvermiş 

2017). 

2.2 Gayrimenkul Değerlemesi ve Konut Değerlemesi Kavramları 

Gayrimenkul projelerinin, gayrimenkuller üzerinden sağlanan menfaatlerin ayrıca tek 

başına bir gayrimenkulün belirlenmiş bir zamandaki değerinin objektif ve özgürce 

belirlenebilmesi gayrimenkul değerlemesi olarak ifade edilebilir (Tanrıvermiş 2017). 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nda3 değerleme, verginin üzerinden alınacağı matrahı 

belirleyebilmek için ilgili varlıkların ekonomik değerlerinin tespiti olarak 

tanımlanmaktadır. 213 Sayılı Kanunda gelir, kurumlar vergisi, emlak vergileri ile veraset 

ve intikal vergisi gibi vergilerin matrahının belirlenmesinde değerleme önemli 

olduğundan detaylı bir şekilde ele alınmıştır (Çubukçu vd. 2009).  

Bütün insanların ortak amacı sağlıklı bir çevrede yaşamaktır. Kişiler bu amaçlarına en 

kısa zamanda, en düşük maliyetle ulaşmak isterler (Yalçıner 2006). Bunun için de 

alternatifler arasındaki en düşük maliyetli taşınmazın belirlenmesinde değerlemenin 

yapılması gerekmektedir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun4 38/A maddesinin 

4. fıkrasında konut değerlemesi tanımlanmıştır. Buradaki tanıma göre, belirli bir zamanda 

taşınmazın değerinin objektif ve bağımsız olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

2.3 Gayrimenkul Değerleme Şirketleri, Değerleme Uzmanı, Sorumlu Değerleme 

Uzmanı ve Müşteri Kavramları 

Gayrimenkul Değerleme Şirketi, 2499 Sayılı Kanunda, gayrimenkul değerleme işini 

yapan hizmet şirketleri olarak belirtilmektedir. Bu şirketler, değere etki eden nitelikteki 

piyasa koşullarını değerlendirerek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme 

                                                 
3 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 12.01.1961, Sayı: 10705. 
4 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 30.12.2012, Sayı: 28513. 
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standartlarına uygun, bu alanda eğitim almış ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları 

gayrimenkul projelerinin, gayrimenkuller üzerinden sağlanan menfaatler ile tek başına 

bir gayrimenkulün belirlenmiş bir zamandaki değerinin objektif ve özgürce 

saptanabilmesi faaliyetini göstermektedir (Tektaş 2015, Tanrıvermiş 2017).  

Gayrimenkullerin ve ona bağlı hakların değerlemesini yapan ayrıca gayrimenkul 

projelerinin proje değerlerini belirleyen gerçek kişi değerleme uzmanı olarak 

tanımlanabilir. Değerleme uzmanlarının 4 yıllık üniversite eğitimi almış, değerleme 

lisansı sahibi ve değerleme alanında en az 3 yıl tecrübesinin bulunması gerekmektedir. 

Sorumlu değerleme uzmanında ise değerleme alanında en az 5 yıl tecrübe şartı 

aranmaktadır (Tektaş 2015, Tanrıvermiş 2017). 

Değerleme uzmanlarının mesleki davranış ilkelerine ilişkili, hazırlanan ve yayınlanan 

kurallar ve standartlar ne kadar iyi olursa olsun, değerleme alanında çalışma yapacak 

değerleme uzmanlarının mesleki alandaki çalışmaların da kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Değerleme çalışmalarını kendi kişisel sorumlulukları ile yürütebilen, 

hazırlanan değerleme raporlarını imzalamaya yetkili uzman sorumlu değerleme uzmanı 

olarak tanımlanmıştır. Sorumlu Değerleme Uzmanının gayrimenkul değerlemesi 

alanında en az 5 yıl iş tecrübesi ve ayrıca şirketinin hisselerinin en az % 10’na sahip 

olması koşulu aranmaktadır (Tanrıvermiş 2017). 

Konut değerleme uzmanı, değerleme şirketlerinde tam zamanlı olarak veya tam zamanlı 

istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren, 

asgari dört yıllık üniversite mezunu olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az bir 

yıllık tecrübesi olan ve Konut Değerlemesi Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir 

(Tanrıvermiş 2017). Değerleme uzman yardımcısı ise, Gayrimenkul Değerleme Lisansı 

sınavını geçmiş, asgari dört yıllık üniversite mezunu, ancak gayrimenkul değerleme 

uzmanının sahip olması gereken üç yıllık tecrübe şartını taşımayan kişilerdir (Tanrıvermiş 

2017). 

Müşteri, gayrimenkul değerleme şirketi ile değerleme yaptırmak amacıyla sözleşme 

yapan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder (Tanrıvermiş 2017). 
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3. DÜNYADA TAŞINMAZ DEĞERLEME ÖRGÜTLERİ 

Dünyada birçok ülkede değerleme faaliyetleri kurumsal gelişimi tamamlamış, yasal 

statülerini oluşturmuştur. Özellikle 2008 yılında dünyayı etkileyen küresel kriz sonrası 

ülkeler değerleme uzmanı unvanı yasal statüsü belirlenmiş, mesleki ehliyet, lisanslama, 

uygulama çerçevesi, standartlar ve mesleki sorumluluk alanlarında ilerleme sağlanmıştır 

(Tanrıvermiş 2017).  

Uluslararası alanda çok sayıda mesleki değerleme örgütü kurulmuştur. Bu örgütlerin 

kurulma amaçları arasında değerleme faaliyetinin güvenilirliğini ve şeffaflığını sağlamak, 

uluslararası değerleme standartlarını belirlemek ve yaygınlaştırmak, mesleki örgütleri tek 

çatı altında toplayarak bilgi alışverişini kolaylaştırmak sayılabilir (Anonim 2011). 

Uluslararası organizasyonlar zaman zaman taşınmaz değerlemesiyle ilgili hükümler 

içeren rapor, bildiri, deklarasyon yayınlamaktadır. Uluslararası Haritacılar Federasyonu 

(International Federation of Surveyors - FIG), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya 

Bankası bu organizasyonlardan bazılarıdır. Değerleme sisteminin yapılandırılması ve iyi 

bir değerleme sisteminin özellikleri ile ilgili öneriler içeren yayınlar olarak; FIG Kadastro 

Bildirisi, Arazi İdaresi İlkeleri, Bogor Deklarasyonu, Bathurst Deklarasyonu ve 

Kamulaştırma ve Tazminatı sayılabilir (Yomralıoğlu vd. 2011). 

FIG tarafından 1995 tarihinde yayınlanan FIG Kadastro Bildirisi’nde; değerleme işinin 

temelde vergilendirme amaçlı yapılsa da, kamulaştırma, arazi toplulaştırması gibi farklı 

uygulamalarda da kullanıldığı, bu nedenle değerlemenin harita mühendislerinin görev 

alanlarından biri olduğu ifade edilmektedir (Yomralıoğlu vd. 2011). 

BM’nin 1996 yılında yayınlamış olduğu Arazi İdaresi İlkeleri Raporunda ise taşınmaz 

değerleme faaliyetlerinin bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi arazi idaresi sistemi içinde 

bütünleşik bir yapıda yürütülmesi gerektiği ifade edilmektedir.  Bu şekilde kurulacak olan 

merkezi değerleme idarelerinin kadastro içinde veya kadastro ile işbirliği içinde çalışacak 

yapıya sahip olması gerekmektedir. Böyle bir merkezi değerleme idaresi ile mevzuat ve 

standartların uygulama birliği kolay sağlanmakta, değerleme uzmanlarının ve 

değerlemenin farklı alanlarda uzmanlaşmaları sağlanabilmekte, otomasyon sistemi 
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sayesinde büyük boyutlardaki alım satım verilerinin koordinasyonu sağlanabilmekte, 

arazi satışları izlenerek sosyal ve ekonomik değişimler tespit edilebilmektedir (Çete 

2008). 1996 tarihinde BM tarafından yayınlanan Bogor Deklarasyonunda ise taşınmaz 

değerlemesiyle arazi idaresi ve yönetimi arasında bir koordinasyon tesis edilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Bu şekilde veriye erişim kolaylaşacak, tekrarlar azaltılarak 

karmaşanın önüne geçilmiş olacaktır (Yomralıoğlu vd. 2011). 

BM ve FIG tarafından 1999 yılında yayınlanan Bathurst Deklarasyonunda arazi idare 

sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edilmektedir. Ölçme ve haritalama, 

değerleme, kadastro, arazi reformu, arazi toplulaştırılması gibi kurumlar arasında 

fonksiyonel işbirliğinin ve koordinasyona ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır 

(Yomralıoğlu vd. 2011). FIG tarafından 2010 yılında yayınlanan Kamulaştırma ve 

Tazminatı raporunda ise, kamulaştırma amaçlı değerlemelerde Uluslararası Değerleme 

Standartlarına veya diğer tanımlanmış değerleme standartlarına göre yapılması gerektiği 

ifade edilerek, ülkelerin gerekli altyapıyı tesis etmeleri gerektiği ifade edilmektedir 

(Yomralıoğlu vd. 2011). 

3.1 Dünyada Uluslararası Değerleme Örgütleri 

Değerleme alanında faaliyet gösteren uluslararası çok sayıda kuruluşlar bulunmaktadır. 

Aşağıda sıralanan başlıca uluslararası değerleme örgütlerinden ilk dördü bu başlık altında 

detaylı bir şekilde incelenmiştir (Tanrıvermiş 2017): 

1. Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards 

Committee - IVSC), 

2. Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (The European Group of Valuers’ Associations - 

TEGOVA),  

3. Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered 

Surveyors - RICS), 

4. ABD Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute - AI),  

5. Kanada Değerleme Enstitüsü,  

6. Amerikan Değerleme Uzmanları Derneği,  
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7. Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi,  

8. Gayrimenkul Danışmanları Kuruluşu,  

9. Fransa Değerleme Enstitüsü. 

3.1.1 Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation 

Standards Committee) 

Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC), 1981 yılında Amerikan değerleme 

uzmanları tarafından Uluslararası Varlıkların Değerleme Standartları Komitesi adıyla 

Londra’da kurulmuştur. 1994 tarihinde Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi 

adını almıştır. 2003 tarihine kadar değişik ülkelerde mesleki değerleme birliklerinden 

oluşan, tüzel kişiliği olmayan bir şirket olarak faaliyet göstermiştir. 2003 tarihinden sonra 

ise kar amacı gütmeyen bir organizasyon haline getirilmiştir (Tanrıvermiş 2017).  

BM’nin tanıdığı ve içinde 50 ulusun temsil edildiği bir kurumdur. Dünya Bankası, 

Uluslararası Muhasebeciler Birliği ve değerleme örgütleri ile işbirliği içinde çalışan 

uluslararası bir kuruluştur. Merkezi İngiltere olup, taşınmaz değerlemesi alanında 

standart kurallar oluşturmak ve üyeler arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla 

kurulmuştur (Ergin 2014). 

IVSC, değerleme mesleği ile ilgili genel uygulamalar ile metotları içeren, 4 bölümden 

oluşan değerleme standartlarını oluşturmuştur. Söz konusu standartlar piyasa değeri 

tanımı ile değerleme metotlarının belirlenmesi gibi mesleğe ilişkin temel kavramları 

saptamak suretiyle genel bir çerçeveyi çizmeyi amaçlamaktadır (Anonim 2011). 

IVSC, değerleme ile ilgili genel uygulamalar ve değerleme yöntemlerini içeren 

Uluslararası Değerleme Standartları (International Valuation Standards, IVS) 

oluşturmuştur. Bu standartlar ilk olarak 1985 tarihinde yayınlandı. Hâlihazırda 2007 

tarihinde güncellenen sekizinci baskısı yürürlükte olup, değerlemenin uluslararası 

çerçevesini oluşturmaktadır. Bu standartlar bazı ülkelerde yasalara ve ilgili mevzuatlara 

dahil edilmiş, bazı ulusal değerleme kurumları tarafından mevzuata dahil edilmeden 



12 

 

benimsenmiş ve uygulanmaktadır (Yomralıoğlu vd. 2011). Bu komitenin oluşturduğu 

Uluslararası Standartlar (Internationale Standards –IVS), White Book’da yayınlanmıştır. 

Bu standartların Uluslararası Muhasebe Kuralları ile uyumlu olması, dünya genelinde 

tanınmasını ve kullanılmasını sağlamaktadır (Anonim 2011). 

IVSC’ye üye olabilmek için, uluslararası standartlara uyumluluğun sağlanması, 

değerleme mesleğini icra edebilecek nitelikte eksperlerin bulunması ve komite genel 

kurulunun üçte ikilik kabul oyunun alınması gereken şartlardan bazılarıdır. Bu şartları 

sağlayamayan adaylar IVSC’ye gözlemci statüsünde katılım sağlayabilmektedir. IVSC 

akademik üyelik sürecini 2013 yılında tamamlamış ve üye olmuş tek kurum Ankara 

Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü (Anonim 2011) iken, 2017 

yılında Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) da tam üye olmuştur. Konseyin 

amaçları; küresel bazda değerleme mesleğine katkı sağlamak, iyi uygulamaları 

destekleyerek kamu yararını korumak, yerel ve bölgesel standartların bulunduğu yerleri 

belirleyerek uluslararası değerleme standartlarına uyumunu sağlamak, anlaşılır, pratik, 

yüksek standartlarda, kamu yararını koruyan, etkin ve kapsamlı uluslararası değerleme 

standartlarını geliştirmek ve sürdürmektir (Ergin 2014). 

3.1.2 Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (The European Group of Valuers’ 

Associations) 

Avrupa ve dünyada taşınmazın değerlenmesi nedenleri aşağı yukarı aynı olsa da, 

değerleme için kullanılan yöntemler ve araçlar aynı değildir. AB’ye üye her ülkenin farklı 

politik, kültürel ve ekonomik geçmişi, ulusal taşınmaz piyasalarının oluşumunda da, 

farklı pazar yapılarına, farklı ticari işleyişlere ve taşınmaz piyasasındaki aktörlerin farklı 

davranışlarına sebep olmaktadır (Anonim 2011). Bu noktada Avrupa Değerleme 

Örgütleri Birliği (The European Group of Valuers’ Associations - TEGOVA)’nin çabaları 

önem kazanmaktadır. 1995 yılında TEGOVOFA ile EUROVAL derneklerinin 

birleşmesinden TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) kurulmuştur.  

Avrupa’daki ulusal değerleme örgütlerinin çatı örgütü konumunda olan TEGOVA’nın 

merkezi Belçika’da bulunmaktadır. Toplam 27 Avrupa ülkesinde taşınmaz alanında 
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faaliyet gösteren 40 değerleme uzmanları derneği ve yaklaşık 500.000 üye temsil 

edilmektedir. Ayrıca orta ve doğu Avrupa bölgesinde 11 ülkenin derneklerinin 

temsilcileri gözlemci olarak TEGOVA’nın çalışmalarına katılmaktadır. 

TEGOVA’nın kuruluş amaçları, değerleme uzmanlarının kurumsal yönetiminin 

sağlanması, değerleme mesleği ile ilgili etik ilkeleri tanımlamak, AB ülkelerinde nitelikli 

ve uyumlu değerlemelerin yapılmasını sağlamak (Yomralıoğlu vd. 2011), 

uygulamalardan edinilmiş Avrupa’ya özgü değerleme standartlarının kaleme alınması, 

taşınmaz ekonomisiyle ilintili olarak uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak, AB içinde 

ilişkilerin korunması, taşınmaz değerleme uzmanlarının eğitim standartları için önermeler 

geliştirmek, müşteri ve sözleşme yönelimli değerlemelerin yapılmasıyla değerleme 

uzmanlığı alanının Avrupa genelinde desteklenmesi TEGOVA’nın hedefleri 

doğrultusunda 2009 tarihinde halen yürürlükte olan Avrupa Değerleme Standartları 

(European Valuation Standards - EVS)’nın altıncı baskısı yayınlanmıştır.  

EVS’de taşınmaz değerlemesi ile ilgili kavram, yöntem, standartlar, değerleme 

uzmanında bulunması gereken özellikler, değerleme süreci, güvenilir ve tutarlı bir 

değerleme raporu için gereken özellikler gibi tanımlar yer almaktadır. Standartlar 

yeniliklere açık olup, zaman zaman gözden geçirilerek gerek duyulursa 

değiştirilebilmektedir (Nişancı vd. 2012). TEGOVA’nın “Blue Book”unda EVS yer 

almaktadır. Bunda AB içinde değerleme uygulamalarının uyumlaştırılması 

amaçlanmıştır. Standartlar üyeler için bağlayıcı değildir, kullanılmaları öğütlenmektedir 

(Anonim 2011). 

TEGOVA hem AB, hem de AB dışında değerleme uzmanlarını temsil eden kuruluşlara 

açıktır. Ancak gerçek kişiler gruba üye olmamaktadır. Türkiye’den 2017 yılında Türkiye 

Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) TEGoVA üyesi olmuş ve daha sonra Ankara 

Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü üyelik başvurusu yapmıştır. 

Birlik üyelerine Avrupa düzeyinde lisanslı veya tanınmış değerleme uzmanlığı (REV-

Recognized European Valuer) unvanı verilmesi ve üye akademik kurumların mezunlarına 

bu hakkın doğrudan verilmesi, akademik kurumların TEGoVA tarafından kabul 

edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  
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3.1.3 Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of 

Chartered Surveyors) 

Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS); 1868 yılında İngiltere’de 

kurulmuş olup, merkezi Londra da bulunan uluslararası bir meslek kuruluştur. 2009 tarihi 

itibariyle Avrupa’da 8.500 üyesi bulunan RICS’in Avrupa kıta merkezi Brüksel’de 

bulunmaktadır. Toplam 50 ulusal birliğin ve derneğin bağlı ve 2017 itibariyle 120 

ülkeden 140.000 üyesi bulunmaktadır. Gayrimenkul, arazi, arsa ve yapılandırılmış çevre 

konularında küresel düzeyde faaliyet gösteren profesyonelleri temsil etmektedir. RICS 

belgesine sahip olan kişiler iki unvana sahip olurlar. Bu unvanlar “MRICS” ve “FRICS” 

dir. Türkiye’de RICS belgesi sahibi olan kişiler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

gayrimenkul değerleme lisans sınavına girmeksizin finans ya da kamu kurumları dâhil 

diğer paydaşlara değerleme hizmeti verebilir. Ayrıca RICS’in onay verdiği 120 ülkede 

herhangi bir sınava girmeksizin kolay iş bulabilmekte ve bu ülkelerde çalışabilmektedir 

(Anonim 2011). Bu kuruluş “Red Book” olarak bilinen Appraisal and Valuation Manual 

(Değerleme El Kitabı) adlı eseri yayınlamıştır. Red Book’ta yapılandırılmış olan 

standartlar, ulusal ve uluslararası olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Uluslararası 

bölüm büyük oranda IVS’ye dayanmaktadır. 

RICS’te 21 mesleki uzmanlık branşı bulunmaktadır. Türkiye’de en çok değerleme, inşaat 

ve proje yönetimi konuları talep görmektedir. Taşınmaz değerleme sektöründe, 

Uluslararası Değerleme Standartları, Red Book temel alınarak bir standart oluşturmak 

hedeflenmektedir. Türkiye’de önceden açıklanan belirli tarihlerde RICS üyeliğine 

başvuran adaylara İngilizce olarak, nihai değerleme mülakatı yapılmaktadır (Anonim 

2014). 

3.1.4 ABD Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute) 

ABD Değerleme Enstitüsü, Gayrimenkul Değerleme Topluluğu (Society) ve Amerikan 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Enstitüsü (American Institute of Real Estate 

Appraisers - AIREA) tarafından 1991 yılında kurulmuştur. Kuruluşun ticari, konut, 

endüstriyel ve karma taşınmazlar hakkında çok sayıda yayınları bulunmaktadır. Bu 
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yayınlarda taşınmaz değerlemesi hakkında gerekli bilgiler, proje geliştirme, finansal 

analiz teknikleri, standartların geliştirilmesi hakkında yayınları bulunmaktadır. 

Uzmanlıkların derinleşmesine ve gelişen piyasalarda değişmeleri takip sürecindeki 

yeniliklere açık bir yaklaşım göstermek için seminer ve eğitim programları 

düzenlemektedirler (Ergin 2014). Enstitü, sadece bir topluluk olmayıp devlet ile birlikte 

çalışan ve çözüm önerileri geliştiren bütünleşik bir entegre sisteme sahip olması sektörün 

daha dinamik hale gelmesini sağlamaktadır. 

3.2 Dünyada Ulusal Değerleme Örgütleri 

Uluslararası boyutta faaliyet yürüten değerleme örgütlerinin yanında, ulusal düzeyde de 

faaliyette bulunan kuruluşlar bulunmaktadır. Bu başlık altında bu kuruluşlardan aşağıda 

sıralanan beş tanesi detaylı bir şekilde incelenmiştir (Tanrıvermiş 2017): 

1. Kanada Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute of Canada - AIC), 

2. Amerikan Teknik Değerleme Uzmanları Derneği (The American Society of 

Appraisers - ASTA), 

3. Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi (Centro Studi di Estimo e di 

Economia Territoriale - CESET), 

4. Gayrimenkul Danışmanları Kuruluşu (The Counselor of Real Estate - CRE), 

5. Fransa Değerleme Enstitüsü (Institut Francais De L’Expertise Immobiliere -  IFEI). 

3.2.1 Kanada Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute of Canada) 

Kanada Değerleme Enstitüsü, 1938 yılında kurulmuştur. Ulusal bir kuruluş olan Enstitü, 

gayrimenkul değerleme uzmanlarını çatısı altında toplamıştır. Enstitü, Kanada Konut 

Değerleme Uzmanı (Canada Residential Appraiser - CRA), Kanada Enstitüsü Lisanslı 

Değerleme Uzmanı (Accredited Appraiser Canadian Institute - AACI ) olarak iki unvan 

vermektedir (Engin 2014). 
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Kanada Değerleme Enstitüsü, 1938 yılında kurulmuştur. Kanada’nın önde gelen 

değerleme kuruluşudur. Enstitü tarafından AACI ve CRA unvanı verilmektedir. Bu 

unvanları alabilmek için tecrübe, sınav ve eğitim şartları aranmaktadır. Ayrıca son 10 

yılda adayların kamu üniversitesinde gayrimenkul konusunda yüksek lisans derecesinde 

almış oldukları diploma ile aday değerleme uzmanlığı başvurusu yapabilmektedir. Üç yıl 

değerleme uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, uygulama becerisi, rapor yazman, 

problem çözme ve mevzuat bilgisi konularında yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Değerleme 

uzmanlığında ileri derecede başarılı olan kişiler “Kıdemli Uzman” unvanı ile kamu ve 

özel kesimde çalışabilmektedir. Enstitü uzmanları profesyonel değerleme uzmanları olup,  

gerçek değerin takdirinde güven kurumu olarak işlev görmektedir.  

3.2.2 Amerikan Değerleme Uzmanları Derneği (The American Society of 

Appraisers) 

Amerikan Teknik Değerleme Uzmanları Derneği ve Teknik Değerleme Kurumu (TVS) 

konsolide edilerek Amerikan Değerleme Uzmanları Birliği (ASA) kurulmuştur. Dernek 

gayrimenkul, makine, şirket, antika gibi bütün değerleme konularında uzman olan 

profesyonelleri üye olarak kabul etmektedir. Derneğe lisanslı üye olabilmek için en az iki 

yıl deneyimi ve yüksekokul mezunu olma şartı aranmaktadır. Kıdemli lisanslı değerleme 

uzmanı olmak için adayın en az beş yıl deneyim ve bu beş yılın üç yılını ise uzmanlaşmak 

istediği konuda çalışmış olması gerekmektedir. Üye olmak isteyen adayın geçmişi, 

eğitimi, finansal geçmişi ASA yetkilileri tarafından araştırılmaktadır.  

3.2.3 Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi (Centro Studi di 

Estimo e di Economia Territoriale) 

Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme Çalışmaları Merkezi, 1976 yılında İtalya’nın 

Floransa şehrinde kurulmuştur. 1978 yılında Taşınmaz Ekonomisi ve Değerleme 

Çalışmaları Merkezi adını almıştır. 1988 yılında Floransa Üniversitesi Arazi ve Tarım 

Ekonomisi Bölümü ile bir anlaşma imzalamıştır. 10 Mart 1993 yılında Bakanlar Kurulu 

Kararı ile hukuki niteli değiştirilmiş ve kamu yararına çalışan kurum niteliği kazanmıştır. 

Periyodik olarak yayınlanan “Aestimum” verileri Floransa Mahkemeleri tarafından kabul 
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edilmekte ve kullanılmaktadır. Kıymet takdiri konusunda çalışma yapan uzmanlar, 

profesyonel değerleme uzmanları, öğretmenler, akademisyenler için buluşma yeri olarak 

görev yapmaktadır. 

3.2.4 Gayrimenkul Danışmanları Kuruluşu (The Counselor of Real Estate) 

Gayrimenkul Danışmanları Kuruluşu, 1953 yılından bu yana CRE unvanı vermektedir. 

CRE unvanı, gayrimenkul danışmanlığı alanında en üst düzey prestijli bir kimlik kartını 

temsil etmektedir. Kuruluş şartları tutan kişilere davetiye göndermektedir. Davet edilen 

kişilerde, üç yılı gayrimenkul danışmanlığı olmak üzere 10 yıllık pratik tecrübe, kusursuz 

yargı yeteneği, müşteri ve işverenler tarafından kabul görme, tanınma ve saygınlık aranan 

özelliklerdir. Gayrimenkul alanında yüksek lisans veya akademik kimlik varsa, bir yıllık 

tecrübe şartı kabul edilmektedir.  

3.2.5 Fransa Değerleme Enstitüsü (Institut Francais De L’Expertise Immobiliere) 

Fransa Değerleme Enstitüsü, 1979 yılında kurulmuştur. Enstitü, değerleme uzmanları ile 

değerleme kullanıcıları arasında sağlıklı bir iletişim geliştirmek ve ayrıca değerleme 

uzmanlarının uluslararası standartlara uyum sağlamaları için çalışmalar yapmaktadır. 

Paris bölgesi dışındaki yerel birimlerin eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Fransa’da 

uzmanların standartlar ve çalışmalarında kullanmak için başvurdukları en önemli kaynak 

ilgili kurum olmuştur. Asil üye ve ortak üye olmak üzere farklı üyelikleri bulunmaktadır. 

Asil üyelerin en az yedi yıllık gayrimenkul değerleme tecrübesi olmak zorundadır. Ortak 

üyeler ise, sayıları toplam üye sayısının beşte ikisini bulan ve yönetimde görev alamayan 

gayrimenkul uzmanlarından oluşur. 
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4. TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

İşletmeler ve hanelerin varlıklarının gerçek büyüklüğünün tespiti ve özellikle inşaat ve 

gayrimenkul sektörlerinde vergiye esas varlık değerinin tespiti, hemen her gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkenin maliye politikası araçları arasında yer almaktadır. Buna 

değerleme çalışmalarının diğer kullanım alanları da eklendiği zaman değerleme 

uygulamalarının kapsamının çok geniş olduğu ve ülke içinde farklı amaçlarla değerleme 

için örgütleme çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Ancak 1930’lu yıllara kadar 

değerleme çalışması, bu çalışmaları yapanların sezgi ve deneyimlerine göre yapılan bir 

faaliyet olarak görülmüştür. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren taşınmazların 

artan ekonomik önemi, kredilendirme ve menkulleştirme çalışmaları için değerlemenin 

önemi artmış ve 20. yüzyılın son çeyreğinde değerin tespitinde bilimsel, nicel, nesnel, 

objektif ve duyarlı yöntemlerin kullanılması zorunluluğu açıkça ortaya çıkmıştır.  

4.1 Taşınmaz Değerleme Sistemi 

Taşınmaz değerlemesi, dünyada ilk olarak tarımsal arazilerin vergilendirilmesi için 

ihtiyaç duyulan bir çalışma olmuştur. Tarihsel gelişim sürecinde; para ve sermaye 

piyasaları işlemleri, gayrimenkul satın alma ve kiralama, teminat (kredilendirme), sigorta, 

kamulaştırma, vergileme, devletleştirme, özelleştirme, arazi toplulaştırma ve imar 

uygulamaları gibi amaçlarla değerleme çalışmalarında da kullanılmıştır. Değerleme 

ihtiyacının artması ve çeşitlemesi ile ulusal taşınmaz değerleme sistemleri 

oluşturulmuştur. Küreselleşme sürecinde değerleme çalışmalarında uluslararası 

kuruluşların oluşması ve ortak değerleme standartları ve uygulamalarının geliştirilmesi 

yoluyla özellikle yabancı yatırımcılara güvence verilmesi ve doğrudan yabancı 

yatırımlarının korunmasına özen gösterilmiştir (Tanrıvermiş 2019). 

Gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunda taşınmaz değerleme uygulamalarını 

düzenleyen değerleme yasası, değerleme tüzüğü, yönergeler, kılavuz dokümanlar veya 

rehber gibi dokümanların bulunduğu görülmektedir (Çizelge 4.1). Bu yolla değerleme 

uygulamalarının ulusal düzeyde standartlaşması ve profesyonelleşmenin sağlanması 

temel hedef olmaktadır (Erdem 2017). 
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Çizelge 4.1 Dünyada değerleme sistemlerinin kurumsal yapı örnekleri (Erdem 2017, 

Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş 2019) 

Ülke 

Ülkelerin Kurumsal Yapılanma Şekli 

Sorumlu/Yapan 
Denetim ve/veya 

Danışmanlık 
Yardımcı 

Almanya 
Değerleme Uzmanları 

Komitesi 

Değerleme Uzmanları 

Yüksek Komitesi 

Değerleme Uzmanları 

Komitesi Lisanslı Özel 

Değerleme Uzmanları 

Hollanda Belediyeler Polderboard 
Taşınmaz Değerleme 

Konseyi 
Özel Değerleme Şirketleri 

Danimarka Gümrükler ve Vergi İdaresi 
Taşınmaz Değerleme 

Konseyi 
Özel Değerleme Şirketleri 

İsviçre Vergi İdareleri 
Taşınmaz Değerleme 

Uzmanları Komitesi 
Özel Değerleme Şirketleri 

İngiltere Kamu Değerleme Kurumu Değerleme Ofisi Ajansı 

Değerleme Uzmanları 

Komitesi Lisanslı Özel 

Değerleme Standartları 

Konseyi (IVSC) 

Lisanslı Değerleme Uzmanları 

Kraliyet Kurumu (RICS) 

ABD 
Değerleme Kurumu 

Belediyeler 
Değerleme Enstitüsü 

Değerleme Komitesi Özel 

Değerleme Şirketleri 

Finlandiya 
Vergi Daireleri ve Finans 

Bakanlığı 

Teknik Araştırma 

Merkezi 
Ulusal Arazi Ölçme Kurumu 

Estonya Ulusal Arazi Kurulu Özel Değerleme Şirketleri 
Lisanslı Özel Değerleme 

Uzmanları 

Malezya 
Gayrimenkul Değerleme 

Genel Müdürlüğü 

Değerleme Şirketleri ve 

Uzmanları Kurulu 

Lisanslı Özel Değerleme 

Uzmanları  

Özel Değerleme Şirketleri 

İspanya Belediyeler Merkez Bankası 

Lisanslı Özel Değerleme 

Uzmanları 

Özel Değerleme Şirketleri 

Tayvan 

Arazi Müdürlüğü 

Gayrimenkul Değerleme 

Birimi 

Arazi Yönetimi 

Başkanlığı 

Lisanslı Özel Değerleme 

Uzmanları Özel Değerleme 

Şirketleri 

4.2 Taşınmaz Değerleme Sistemi Uygulama Örnekleri 

Taşınmaz değerleme sistemi uygulama örnekleri kapsamında bu bölümde, Almanya, 

Hollanda ve Danimarka yapıları detaylı bir şekilde incelenmiştir. 
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4.2.1 Almanya 

Taşınmaz değerlemesi alanındaki yasal düzenlemeler çerçevesinde Almanya’da İmar 

Kanunu, Değerleme Tüzüğü ve değerleme çalışmaları uygulayıcılarına yol gösterici 

olarak Değerleme İlkeleri bulunmaktadır. Vergilendirme amaçlı değerleme çalışmaları 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Diğer değerleme işlemleri ise Değerleme 

Uzmanları Komiteleri ve Lisanslı Özel Değerleme Uzmanları tarafından yapılmaktadır. 

Almanya’nın bazı eyaletlerinde değerleme çalışmalarını denetleme ve değerleme 

uygulamalarına ilişkin itirazların karara bağlanması “Değerleme Uzmanları Yüksek 

Komitesi” tarafından yapılmaktadır (Erdem 2017). 

Değerleme Uzmanları Komiteleri, gayrimenkulle uğraşanlar için bu pazarı tartışmalardan 

uzak ve herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir şekilde düzenleyen uzmanlardan oluşan 

gruptur. Komitenin diğer görevleri; güncel alım satım fiyatları ile piyasada işlem gören 

taşınmazlara ilişkin rehber olacak şekilde fiyat listeleri hazırlamak, yerel piyasaları 

hazırladıkları raporlarla anlaşılır tutmak, her yıl sene başında piyasada kullanılabilecek, 

arazilerin yaklaşık değer çizelgelerini yayınlamak ve piyasa ilgilileri tarafından talep 

edilebilecek piyasada geçerli olacak değere ilişkin sertifikalar hazırlamak olarak 

sıralanmaktadır. Komitede bulunan uzmanlar; banka yöneticisi, inşaat mühendisi, 

gayrimenkul aracısı (emlak komisyoncusu), mimar, harita mühendisi, ziraat mühendisi 

(tarım uzmanı) ile gayrimenkul geliştirme ve değerleme gibi farklı disiplinlerden 

seçilmektedir (Tanrıvermiş 2017). 

Lisanslı özel değerleme uzmanları, çeşitli oda ve birliklerce yetki verilmiş uzmanlardan 

oluşmaktadır. Bu uzmanlar; yukarıda belirtilen komitelerde olduğu gibi, pazar değeri 

(adil piyasa değeri – fair market value) sertifikası hazırlama yetkisine sahip kılınmışlardır. 

Değerleme yaptıracak kişi ve kuruluşlar sertifikaları kime hazırlatacakları konusunda 

seçme hakları bulunmaktadır. Fakat ülke genelinde bu sertifikaları çoğunu lisanslı özel 

değerleme uzmanları hazırlamakta, sertifikada yer alan değerin garanti edilmesi 

edilmesine önem verilmekte ve uzmanların mesleki sorumluluk sigortası yaptırması 

istenmektedir (Tanrıvermiş 2017). 



21 

 

Noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerinin bir nüshası vergi idaresine, 

bir nüshası da değerleme uzmanları komitesine gönderilmektedir. Bu sözleşmelerde 

taşınmazın satış fiyatı, satış tarihi, yüzölçümü, bulunduğu yer, üzerinde bulunan 

takyidatlar, taşınmazın kullanım amacı, ruhsat tarihi gibi bilgiler bulunmaktadır. Pazar 

değeri veya özellikle karşılaştırmalı satış analizi yöntemiyle yapılan değerlemelerde, 

kullanılmak üzere alınan taşınmazın alım satım fiyatı, en temel veri kaynağı olduğu için 

komiteler tarafından taşınmazlara ait tüm satış sözleşmeleri gözden geçirilmektedir. 

Lisanslı özel değerleme uzmanları da bu fiyatları ve komitelerce hazırlanan analiz 

çalışmalarına ulaşabilmektedirler. Bununla birlikte ulaşılan raporlarda özel hayatın 

gizliliğini korumak için kimliklere ilişkin bilgilerin bulunmamasına özen gösterildiği 

bilinmektedir (Yomralıoğlu vd. 2011, Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş 2019). 

4.2.2 Hollanda 

Taşınmaz değerlemesi alanında Hollanda’da yapılan çalışmalar bir yasa çerçevesinde 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme yol gösterici nitelikteki rehber dokümanlarla 

desteklenmiştir. Hollanda’da taşınmaz değerlemesi ile ilgili mevcut yapı, 1993 yılında 

gerçekleştirilmiş yeniden yapılandırmayla oluşturulmuştur. Bu ülkede vergilendirme 

amaçlı yapılan değerleme faaliyetleri belediyelerin sorumluluğundadır. Ülkede toplam 20 

civarında belediye, değerleme işlemlerini bünyelerinde çalışan uzmanlar ve kurum içi 

imkânlarla gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar için yeterli çalışanı ve alt yapısı olmayan 

belediyeler ise değerleme çalışmalarını özel değerleme firmalarına yaptırmaktadır. 

Değerleme çalışmalarını özel değerleme firmalarına yaptıran belediyeler de, kadastro 

çalışmaları, taşınmazların değerinde ortaya çıkan değişmeleri takip, bunların ilgilerine 

tebliği ve veri toplanması gibi çalışmaları yapmak amacıyla bir görevli bulunmaktadır 

(Çakır 2017). 

Hollanda’da taşınmaz değerlemede temel amaç, vergilendirme olup belediyeler 

sorumludur. Belediyeler kendi uzman kadrosu ile değerleme faaliyeti yapabilecekleri gibi 

bu alanda faaliyet gösteren özel değerleme şirketlerinden de hizmet satın almak yoluyla 

gerçekleştirebilmektedir. Ülkede ayrıca değerleme faaliyetlerini kontrol eden ulusal bir 

Gayrimenkul Değerleme Konseyi bulunmaktadır (Erdem 2017). 
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Hollanda Gayrimenkul Danışma Konseyi (Nederland Council Real Estate Assistant - 

NCREA), 1995 yılında kurulmuştur. Konseyi oluşturmanın ana sebebi Hollanda’da 

gayrimenkul değerleme kalitesini denetlemekte ve izlemektedir. Konsey bu denetimlerini 

Gayrimenkul Değerleme Yasası’na (Waardering Onroerende Zaken - WOZ) göre 

gerçekleştirmektedir. Konseyin diğer faaliyetleri ise WOZ yasalarına göre belediyeleri 

denetlemek, taşınmazın değerlemesinde yer alan kamu ve özel kuruluşların danışma 

organı olarak görev yapmaktır. 

Konseyin hedefleri ise, kamu değerlemesinin kalitesini artırarak emlak vergisine olan 

güveni arttırmak, kamu ve özel mülk sahipleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve 

taşınmaz piyasasındaki şeffaflığı arttırmaktır. Konsey bir kamu kuruluşu olup, sekretarya, 

komiteler ve belediyeleri denetleyen 21 çalışandan oluşmaktadır. Hollanda’da belediye 

ve kurulların görevleri ise; belirli zamanlarda yeniden değerleme işlemleri yapmak, 

taşınmazın ilgilerine değerleme sonuçlarını resmi kanallar vasıtasıyla bildirmek ve 

bunlara ilişkin yapılan itirazları inceleyip sonuca bağlamak, elde edilen sonuçları ve 

bunlara ilişkin kullanılması anlamlı olan verileri ulusal gelir ofisine göndermektir. 

Taşınmaz değerleme uygulamaları yerel düzeyde belediyelerin bünyesinde 

yürütülmektedir. Belediyelerin bünyesindeki taşınmaz ve vergileme daireleri tarafından 

yapılan bu çalışmaların kontrolü ise, Hollanda Taşınmaz Değerleme Konseyi (The 

Netherland Council for Real Esatte Assessment) tarafından ulusal düzeyde 

gerçekleştirilmekte ve belediyelerin başarı düzeylerine göre sıralaması yapılmaktadır. 

Ülkede değerleme faaliyetlerinden sorumlu kurum Maliye Bakanlığı’dır. 1993 yılında 

kurulan konseyin, ülke genelinde değerleme alanında düzenlemelerin yapılmasını ve 

yerelde gerekli olan teşkilatların planlanmasını yapmak gibi görevleri yeri getirmektedir. 

Konseyin görevi zamanla belediyelerin değerleme çalışmalarında karşılaştıkları 

problemleri çözme ve tecrübelerini paylaşma ile sınırlanmıştır. Günümüzde değerleme 

çalışmaları ile ilgili düzenleme yapan, değerleme çalışmalarının sonuçlarını kontrol eden 

bir birimdir (Tanrıvermiş 2019). 

Hollanda’da tarım arazilerinden vergi alınmadığı için değerleme kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Taşınmaz değerleme sisteminde üç ana unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar; 

taşınmazın alım satım fiyatı, taşınmazın özellikleri ve uygulanacak değerleme modelidir. 
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Emsal taşınmazların alım satım fiyatları noterler tarafından hazırlanan satış 

sözleşmelerinden elde edilmektedir. Ayrıca, taşınmazların alım satım fiyatları ve 

taşınmazın güncel özellikleri düzenli olarak veri tabanları güncellenmektedir. Değerleme 

çalışmalarında kullanılan değerleme modelleri ise özel firmalar tarafından hazırlanmış 

yazılımlarla sağlanmaktadır. Model tabanlı değerleme raporu ise değerlemenin nasıl 

yapıldığını gösteren, vergi mükellefi tarafından kolay anlaşılabilecek şekilde 

hazırlanmaktadır. Değerleme raporu bir sayfadan oluşmakta olup, her taşınmaz için üç 

emsal alım satım fiyatı bulunmaktadır. Bu sayı mükellef talep ederse dokuza kadar 

artırılabilmektedir. Hazırlanan değerleme raporu vergi faturasıyla mükellefe gönderilir ve 

ayrıca mükellef ilave bilgilere internet üzerinden de erişebilmektedir (Yomralıoğlu vd. 

2011). 

Hollanda’da vergilendirme amaçlı olarak dört yılda bir yapılan değerleme çalışmaları 

farklı amaçlar için kullanılamamasına neden olmuştur. Bu nedenle, 2005 yılında iki yılda 

bir, 2007 yılında da yıllık yeniden değerlemeye geçilmiştir. Bu sayede, yapılan değerleme 

çalışmalarından vergilendirme çalışmalarına ilave olarak ipotekli konut satışı veya 

teminat amaçlı değerleme ile diğer bütün değerleme uygulamaları için yararlanılmasının 

önü açılmış olmaktadır (Tanrıvermiş 2019). 

4.2.3 Danimarka 

Danimarka’da taşınmaz değerlemesi Değerleme Kanunu’nda düzenlenmiştir. Değerleme 

sonuçlarına ne şekilde itirazın yapılacağı Vergi Yönetimi Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Ayrıca değerleme çalışmalarında izlenecek yol ve yöntemleri açıklayan Değerleme 

Rehberi bulunmaktadır. Danimarka’da 1960 - 1980 yılları arasında, vergi mükelleflerin 

kimlik bilgileri, satış fiyatları, değerleme sonuçları bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu 

sayede değerleme çalışmalarında otomasyon sağlanmıştır (Yomralıoğlu vd. 2011). 

Danimarka’da vergilendirme amaçlı değerleme çalışmaları önceleri belediyeler tarafında 

yapılmakta iken, 1 Kasım 2005 tarihinden itibaren Gümrük ve Vergi İdaresi (SKAT)’ne 

devredilmiştir. Ülkede vergilendirme amaçlı değerleme çalışmaları SKAT’a bağlı sekiz 

alt bölgede yapılmaktadır (Erdem 2017). Taşınmaz satın alacak olan kişiler kendilerine 

veri teşkil edecek emsal satışlara ilişkin değerleri belediyelerden öğrenmektedirler. Zira 
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belediyelere verilen satış beyannamelerinde bu bilgiler eksiksiz olarak yer almaktadır. 

Beyannamelerde satışa ilişkin fiyat bilgisi ile birlikte, ödemenin nasıl yapıldığı, satışın 

şekli gibi bilgilerde bulunmaktadır. Belediye tarafından onaylanan beyannamelerin, bir 

örneği kayıt ofisine, bir örneği de SKAT’a gönderilmektedir. Ayrıca, ülkede yapılan 

taşınmaz kaydı ile yapıların özelliklerinin bulunduğu bina ve mesken kaydı mevcut olup, 

bu kayıtlar taşınmazda meydana gelen herhangi bir değişiklikte güncellenmektedir. Bu 

kayıtlarda binanın katları arasındaki farklılıklar bil yer almaktadır. Danimarka’da 

değerleme çalışmaları, alım satım fiyatlarının istatistiksel analizine dayalı kitlesel 

değerleme modelleriyle yapılmaktadır. 

Danimarka’da değerleme çalışmasıyla ilgili bütün bilgi ve hesaplar, belirlenen değere 

itirazları azaltmak için tebligatlarda yer almaktadır. Ülkede yeniden değerleme dört yılda 

bir yapılmakta iken, 1998 yılında iki yılda bir yapılmaya başlanmıştır. Bunun sonuncunda 

% 5 civarında olan itirazlar % 1’ler düzeyine çekilmiştir. Değerleme çalışmalarıyla ilgili 

iki bilgi sistemi mevcuttur. Bunlardan biri SKAT bünyesindeki kullanıcılara açıkken 

diğerine bütün internet kullanıcıları erişebilmektedir. SKAT sisteminden erişilebilen 

bilgiler arasında, belli tarihler arasında alım satım yapılmış taşınmaz fiyatları, taşınmazın 

hangi yolla satıldığı, değerleme verileri gibi bilgiler bulunmaktadır. İnternet kullanıcıları 

ise taşınmazın en son ne zaman değerlendirildiği, arazi değeri, taşınmazın değeri gibi 

bilgilere erişebilmektedir (Yomralıoğlu vd. 2011, Tanrıvermiş 2019). 
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5. TÜRKİYE’DE DEĞERLEME SİSTEMİ VE ÖRGÜTLERİ 

Türkiye’de kurumsal alanda vergilendirme, kamulaştırma, özelleştirme, irtifak tesisi, 

tescile esas işlemler gibi, sermaye piyasası uygulamaları olarak bankacılık, 

kredilendirme, sigortacılık gibi uygulamalarda değerleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu 

sebeple, geniş bir alanda uygulanan değerleme çalışmalarının şeffaf ve adil bir şekilde 

yapılabilmesi için iyi işleyen değerleme sistemlerini oluşturulması ve oluşturulan 

sistemin zaman zaman çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde revize edilmesi gerekmektedir 

(Erdem 2017). 

Türkiye’de değerleme konusu ile ilgili birçok yasal düzenleme bulunmaktadır. Bu yasal 

düzenlemeler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, 3194 sayılı İmar 

Kanunu5, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu6, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu7, 2644 sayılı Tapu Kanunu8 ve Emlak Vergisine Matrah Olacak 

Vergi Değerinin Takdirine ilişkin Tüzük9olarak sayılabilir. Türkiye’de birçok sebeple 

taşınmaz değerlemesi yapılmaktadır. Bu sebepler arasında; vergi toplama, kamulaştırma, 

devletleştirme, taşınmazların yönetimi, taşınmaz üzerindeki hakları tesis etmek, 

taşınmazın satış bedelini, kiralama bedelini belirlemek yer almaktadır (Tanrıvermiş 2017, 

Tanrıvermiş 2019). 

5.1 Taşınmaz Değerlemede Mevzuat Altyapısı 

Türkiye’de taşınmaz değerleme ile ilgili kural ve standart belirleyebilecek idari bir yapı 

bulunmamaktadır. Ayrıca bu kural ve standartların belirtildiği bir kanun veya 

yönetmelikte mevcut değildir. Yalnızca taşınmazın değerini belirlemeye, vergi ve harçları 

düzenlemeye, bu değerleme çalışmasının hangi yöntemlerle ve kimler tarafından 

yapılacağı ile ilgili değişik kanunlarda bir takım maddeler bulunmaktadır Türkiye’de 

taşınmaz değeri belirlemede, vergi ve harçları belirlemeye ilişkin yasal düzenleme 

                                                 
5 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 09.05.1985, Sayı: 18749. 
6 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 11.08.1970, Sayı: 13576. 
7 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.11.1983, Sayı: 18215. 
8 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 29.12.1934, Sayı: 2892. 
9 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 15.03.1972, Sayı: 14129. 
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mevcut, ancak bu yasalar arasında bir düzen sağlanamamıştır. Türkiye’de değerleme 

çalışmaları kurumlar tarafından kendi bünyelerinde kurdukları değer tespit komisyonları 

aracılığı ile yapılmaktadır. Buna en iyi örneği 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre kurulan takdir komisyonu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kurulan kıymet 

takdiri komisyonu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulan bedel tespit komisyonu oluşturmaktadır 

(Tanrıvermiş 2008, Tanrıvermiş 2017). 

Komisyonlarının oluşturulma şekilleri ve değerlemenin ne şekilde yürütüleceği, 

uygulamanın amacına göre, farklı yasa ve yönetmeliklerde tanımlanmış olmakla birlikte 

değerlemesi yapılacak taşınmazın cins ve niteliğine göre, komisyonlarda yer alan üyelerin 

meslek disiplinlerinin de değiştiği görülmektedir. Arsaların değerlendirilmesinde ilgili 

belediye ve/veya kadastrodan teknik elemanlar, arazilerin değerlendirilmesinde ziraat 

mühendisleri, binaların değerlendirilmesinde de inşaat mühendisleri ağırlıklı olarak yer 

almaktadır (Çete 2008). 

Türkiye’de değerleme ile ilgili mevzuatta derli toplu bir düzenleme bulunmadığı gibi 

kanunlar arasında sağlıklı bir ilişki bulunmamaktadır. Değerleme kavrama 

sistemleştirilemediği için değerleme sonuçlarında büyük farklılık gösteren bedeller ortaya 

çıkmaktadır. 

Türkiye’de taşınmaz değerleme sisteminde değerleme çalışmaları, ihtiyaç halinde 

kurumların bünyesinde oluşturdukları komisyonlar vasıtasıyla gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır. Değerleme komisyonlarının taşınmazlar veya rayiç değerlerle ilgili 

erişebilecekleri sağlıklı bilgilerin bulunduğu bir kaynak mevcut değildir. Tapu siciline 

kaydedilen ve işlem harçlarının hesaplanmasında temel alınan alım satım değerleri ise 

pazar değerlerini yansıtmamaktadır. Bu sebeple komisyonlar çalışmalarını tamamen 

kendi gayret ve araştırmalarıyla elde ettikleri veriler temelinde yürütmektedirler. Bu da 

bir taşınmazın değerinin farklı komisyonlar tarafından birbirinden birkaç kat farklı olarak 

takdir edilmesi gibi olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır (Çete 2008). Başka bir sorun da 

bir taşınmazın farklı uygulamalarda farklı değerlere sahip olmasıdır. Vergiye esas değer, 

piyasa koşullarındaki serbest alım-satım değeri, kamulaştırma değeri, bedel artırımı 
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davaları sonucunda mahkemelerce tespit edilen değerleri bunlara örnek olarak verilebilir. 

Bu ve benzeri sorunlar, mevcut sistemin sağlıksız işleyişinin temel göstergeleri arasında 

yer almakta ve belirtilen yönlerden mevcut yapının iyileştirilmesi zorunlu görülmektedir 

(Tanrıvermiş 2017). 

5.1.1 Değerleme çalışmalarında karşılaşılan sorunlar 

Taşınmaz değerleme çalışmalarında vergiye esas değerin önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde emlak vergisi gelirleri vergi gelirleri içinde önemli bir yere sahiptir. 

Türkiye’de ise tapuda yapılan işlemlerde gayrimenkullerin rayiç değerlerinin altında 

gösterilmesi nedeniyle alınması gerekenden çok daha az vergi alınabilmektedir.  

Türkiye’de taşınmaz değerleme ile ilgili çalışmaların ne şekilde yapılacağı farklı 

mevzuatlarda düzenlenmiştir. Bu mevzuatlardan 23 yasa doğrudan değerleme 

uygulamaları ile ilgiliyken değerleme ile ilgili dolaylı hükümlerde eklendiğinde sayı 

artmaktadır. Bu mevzuatları arasında sağlıklı bir ilişki bulunmadığı için aynı taşınmaz 

için yapılan değerlemelerde büyük değer farklılıkları olmaktadır (Erdem 2017). 

Türkiye’de taşınmaz değerleme çalışmasının uygulandığı önemli bir alanda kamulaştırma 

uygulamalarıdır. Kamulaştırma, kamu yararının gerekçesiyle zorunlu olan hallerde, kamu 

tüzel kişilerince bedeli ödenmek şartıyla gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu 

taşınmazların edinim işlemi olarak tanımlanabilir. Kamulaştırma uygulama işlemleri, 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. 2942 Sayılı Kanuna 

göre taşınmazların idare bünyesinde ve dava sürecinde kimler tarafından değerleme 

işlemlerinin yapılacağı ve değerlemede kullanılacak yöntemler açıkça hükme 

bağlanmıştır. Kamulaştırma Kanunu’nda taşınmaz değerinin doğru ve objektif bir şekilde 

belirlenmesi gerektiği belirlenmiş, fakat bunun nasıl yapılacağı detaylı olarak 

açıklanmamıştır. Aynı şekilde 2942 Sayılı Kanunda, kamulaştırma uygulamasının sadece 

kamu yararı gerekçesiyle yapılabileceği belirtilmiş, ancak kamu yararının ölçütlerinin 

neler olduğuna ilişkin bir çerçeve çizilmemiştir. Bu gibi nedenlerle komisyon tarafından 

belirlenen kamulaştırma bedelleri sıkça dava konusu olmakta ve davaların birçoğu 

maliklerin lehine sonuçlanmaktadır (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2017, Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2019ab). 
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Türkiye’de emlak vergisi için yapılan değerleme çalışması; cadde, sokak ve değer 

yönünden farklılık gösteren bölge, ada veya parsel düzeylerinde ilçe belediyeleri 

düzeyinde kurulan takdir komisyonu tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte 

uygulamada aynı cadde ve sokaktaki bütün taşınmazların aynı değere sahip olduğu 

varsayılmakta ve değer yönünden farklı ada ve parsellerin ihmal edildiği gözlenmektedir. 

İlçe takdir komisyonlarının değerleme çalışması valilik bünyesinde kurulan merkezi 

takdir komisyonu tarafından incelenmekte ve özellikle iki ilçe arasında sınır teşkil eden 

cadde, sokak ve yolların her iki yanındaki taşınmazların değerleri arasında fahiş ölçüde 

farklılık olmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. İl düzeyinde arazi takdir 

komisyonu ise valilik bünyesinde kurulmakta ve ilçe düzeyinde arazilerin nevilerine göre 

tek asgari değerin takdiri yapılmaktadır (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2017). 

İmar uygulamalarında ise, yapılan uygulamanın bölgedeki arsa değerlerine olumlu etkise 

dağıtım sırasında dikkate alınmamaktadır. Arsa maliklerine eşit miktarda kesintiler 

yapılarak düzenleme öncesi alanlarına eşit parseller verilmektedir. Bunun sonucunda bazı 

maliklerin daha değerli bazı maliklerin ise az değerli parsellere sahip olduğu 

görülmektedir. Bu adaletsizliğin kaldırılması için imar uygulamalarında eşdeğerlilik 

ilkesine bağlı bir yöntemin kullanılması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi içinde 

düzenleme öncesi ve sonrası değerleme çalışmaları yapılarak arsa dağıtımının bu 

değerleme sonuçlarına göre yapılması gerekmektedir (Yomralıoğlu vd. 2011). 

Türkiye’de doğrudan veya dolaylı olarak taşınmaz değerlemesi yapan birçok kurum 

bulunmaktadır. Ancak değerleme konusunda çalışan en önemli kurum Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) olup, yaptığı çalışmalar ile Türkiye’de taşınmaz değerlemesine belirli 

standartlar getirmeye çalışmaktadır. Ayrıca Uluslararası Değerleme Standartlarının 

Türkiye’de benimsenmesi için de çalışmaktadır. Türkiye’de taşınmaz değerlemesi 

alanında gerek mevzuat gerekse uygulama açısından eksiklikler olduğu ortadadır. 

Dağınık olan mevzuatın tekrar ele alınması aynı zamanda gerekli idari değişikliklerinde 

en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de taşınmazların özellikleri ve emsal satışları gösteren bir veri tabanının da 

kurulamadığı dikkati çekmektedir. Bununla birlikte değerleme uygulamalarının teknik 
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boyutunu detaylandıran bir mevzuat olmadığı için değerleme uygulamaları bilimsel ve 

standart tanımlamalar yerine değerleme uzmanlarının deneyimleri doğrultusunda 

uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin alım satım fiyatları envanteri ve taşınmazların 

özelliklerini içeren veri tabanı bulunmaktadır. Bu ülkeler veri kaynağı olarak genelde 

noterler tarafından hazırlanan satış sözleşmeleri ile sağlamaktadırlar (Çizelge 5.1). Bazı 

ülkelerde ise kadastro kuruluşları tarafından üretilen belgeler kullanılmaktadır (Erdem 

2017). 

Çizelge 5.1 İyi uygulamaya sahip ülkelerde taşınmaz alım-satım fiyatları verilerinin 

kaynağı (Erdem 2017) 

  Ülke 

 

Taşınmaz Alım-Satım Fiyatları Kaynağı 

 

Almanya Noterler tarafından hazırlanmakta olan sözleşmeler. 

Hollanda Noterler tarafından hazırlanmakta olan sözleşmeler. 

Danimarka Belediyelerin değerleme idaresine gönderdiği beyannameler. 

İsviçre Noterler tarafından hazırlanmakta olan sözleşmeler. 

İngiltere 
Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi (IVSC)’nin ürettiği norm veriler  

Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Enstitüsü (RICS)  verileri 

ABD 
Alıcı ve satıcıların beyanları (alım-satım vergileri düşüktür ve yanlış değer 

beyanında bulunanlara ağır para cezası öngörülmektedir). 

Finlandiya Kadastro kuruluşu tarafından üretilen belgeler. 

Estonya Noterler tarafından hazırlanmakta olan sözleşmeler 

Malezya Malezya Konut Fiyatları İndeksi 

İspanya 
Kadastro kuruluşu tarafından oluşturulan ya da ürettirilen ve kayıt altına alınan 

belgeler 

Tayvan Arazi Müdürlüğü tarafından üretilen belgeler 

5.1.2 Türkiye’de değerleme sistemi ile ilgili genel değerlendirme 

Türkiye’de taşınmaz değerlemesi ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde birbirinden 

bağımsız birçok madde bulunmaktadır. Taşınmaz değerleme konusunda mevzuatın bu 

kadar dağınık olması, değerleme politikaları açısından düzgün işleyen bir yapının 

oluşturulmasında sorunlara neden olmaktadır. SPK, kendi mevzuatı gereğince değerleme 
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faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapmaya çalışsa da yeterli olmamaktadır. Bunun 

yanında 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu10 yürürlüğe girmiştir. Bilirkişilik hizmetlerinin 

etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için 6754 Sayılı Kanunun 6. 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

bünyesinde “Bilirkişilik Daire Başkanlığı” kurulmuştur. Ancak Türkiye’de doğrudan 

veya dolaylı yollarla taşınmaz değerlemesi yapan birçok kurum bulunmasına karşın, bu 

alandaki çalışmaların organize bir şekilde yürütüldüğü etkin bir kurumsal yapılanma 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak Türkiye’de kurumsallaşmış bir değerleme sistemi 

olmadığı, değerleme çalışmalarının kurumların kendi bünyelerinde oluşturdukları 

komisyonlar veya özel sektör taşınmaz değerleme şirketleri tarafından yapıldığı 

görülmektedir. 

5.2 Türkiye’de Taşınmaz Değerleme Örgütleri 

5.2.1 Sermaye Piyasası Kurulu 

Türkiye’de taşınmaz değerlemeleri konusunda en köklü düzenleme, 30.07.1981 tarihinde 

yürürlüğe giren (mülga) 2499 Sayılı Kanun tarafından yapılmıştır. SPK’nın başlıca görev 

ve yetkilerini düzenleyen (mülga) 22. maddesi r fıkrasında, taşınmaz değerleme konusu 

kurulun görevleri arasında sayılmıştır. 2499 Sayılı Kanunda 21.02.2007 tarihinde 38/A 

maddesinde yapılan düzenlemede; “Kurul, ihraç edilecek ipotekli sermaye piyasası 

araçlarının dayanağı veya teminatı olan kredi ve finansal kiralama alacakları için, kredi 

açılması veya finansal kiralama sözleşmesi yapılması, bu alacakların konut finansman 

fonu portföyüne alınması ya da ipotek teminatlı menkul kıymetlere dayanak oluşturan 

teminat havuzuna dahil edilmesi veya fon portföyüne alınan yada teminat havuzuna dahil 

edilen alacakların yeniden değerlenmesi aşamalarında, konut değerlemesinin 

gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumlar tarafından 

yapılmış olmasını zorunlu tutmaya yetkili” kılınmıştır (Anonim 2011). 

                                                 
10 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 24.11.2016, Sayı: 29898 
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11.08.2001 tarihinde 34 Sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin 

Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. Tebliğ’de 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı; “Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesi veya bir 

gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme 

şirketleri tarafından istihdam edilen veya gayrimenkul değerleme şirketleri ile sözleşme 

imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, 

gayrimenkul değerleme alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kurulun lisanslamaya ilişkin 

düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı 

verilen kişiler” olarak tanımlanmaktadır. 34 No’lu Tebliğ’de yer alan asgari 4 yıllık 

üniversite mezunu olmanın lisanslama sınavına girmek için yeterli olması herkesin bu 

alanda faaliyet göstermesinin önünü açmıştır.  

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76’ncı maddesi ile sermaye 

piyasasında faaliyette bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları düzenlenmiş olup, 

buna göre gayrimenkullerin ve bunlara bağlı hak ve faydaların değerlerinin gerçeğe 

uygun olarak raporlanması faaliyeti; sermaye piyasasında şeffaflığın artırılması ve 

gayrimenkul değerleme raporları temel alınarak oluşturulacak yatırım kararlarının 

etkinliği için önem taşıdığı açıkça hüküm altına alınmıştır. Kamunun doğru ve dürüst bir 

şekilde aydınlatılması görevi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasında 

gayrimenkul değerleme faaliyetlerini düzenlemekte, ancak SPK düzenlemeleri 

kapsamına girmeyen dolayısıyla Kurulun yetki ve sorumluluk alanında olmayan 

değerleme faaliyetleri yapan kişi, kurum ve şirketler de faaliyette bulunmaktadır. Nitekim 

Kurulca yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının, sermaye piyasasında 

gayrimenkul değerleme faaliyeti kapsamında olmayan değerleme hizmetleri sunmaları 

mümkün bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; banka kredisine konu gayrimenkullerle 

ilgili, kamulaştırma ve özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği, uyuşmazlık ve 

mülkiyet davaları nedeniyle düzenlenmesi gereken, kentsel dönüşüm, sigorta, tapu 

işlemleri, vergi, bilirkişi işleri vb. gibi faaliyetlerle ilgili değerlemeler sayılabilir. 

Kurulumuzun yetki ve sorumluluk alanı dışında olduğundan bu türdeki değerleme 

raporları hakkındaki şikayet başvurularının Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine 

(TDUB) yapılması gerekmektedir. Benzer şekilde, sermaye piyasasındaki gayrimenkul 

değerleme faaliyeti dışındaki değerlemelere ilişkin olarak, ilgili faaliyetin düzenleyicisi 
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konumundaki kurumlara, örneğin, ipoteğe dayalı olarak kredili konut alımı için yapılan 

değerleme faaliyetleri ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 

görüş, öneri ve şikayet amacıyla başvuruda bulunmak mümkün olmaktadır. Sermaye 

piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti ise; sermaye piyasası mevzuatına tabi 

ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı 

kapsamındaki işlemlerine konu olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya 

gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin Kurul 

düzenlemeleri ve Kurulca kabul edilen değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve 

tarafsız olarak takdir edilmesini kapsamaktadır.  

5.2.2 Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu 

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), 2011 yılında faaliyetine 

başlamıştır. Kuruluş, sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklarda çalışacak 

olan kişilere lisans verme, lisans verilen kişilerin sicilini tutmak, eğitim programları 

düzenlemek amacıyla SPK tarafından Anonim Şirket şeklinde kurulmuştur. Ayrıca 

kuruluş SPK’nın vermiş olduğu yetki ile Lisanslama Sınavlarını da düzenlemektedir 

(Tanrıvermiş 2017). 

5.2.3 Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği  

Merkezi İstanbul olan Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LİDEBİR), 06 Şubat 

2007 yılında faaliyete başlamıştır. Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneğini, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmak şartıyla taşınmaz değerleme hizmeti veren 

şirketler bir araya gelerek oluşturmuştur. Derneğin kuruluş amacı, Türkiye’de, değerleme 

uzmanlığı mesleğini dünya standartlarına ve ülke mevzuatına uygun, mesleki formasyon 

ve etik kurallar içinde yapılanmasını sağlamaktır. 

Değerleme sektörünün problemlerin çözümünün kolaylaştırılması ve daha dinamik bir 

yapıya kavuşmasını hedeflemektedir. Derneğin görevleri Sermaye Piyasası Kurulunca 

listeye alınmak suretiyle taşınmaz değerleme hizmeti veren şirketlerin, ilgili mevzuat 
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kapsamında çalışanları arasında sosyal ve mesleki koordinasyonu ve dayanışmayı 

sağlamak, etkinliklerde bulunmak, mesleki alanda ortak ilke ve hedefleri saptamak, 

inceleme, araştırma, bilgi derleme, arşivleme ve dağıtma, eğitim faaliyetinde 

bulunmaktadır (Ergin 2014). 

Dernek; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma ve 

Etik Kurulundan oluşmaktadır. Dernek yaklaşık kırk adet lisanslı firmanın üye olduğu bir 

topluluktur. 

5.2.4 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

Türkiye’de değerleme sektörü profesyonel anlamda çalışmalar 2001 yılında Sermaye 

Piyasası Kanunu tarafından yayınlanan tebliğ sonrasında görülmeye başlamıştır. 

Devamında SPK sektörü desteklemeye ve geliştirmeye yönelik ilave düzenlemeler 

yapmıştır. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2006 yılında çıkardığı yönetmelikle 

sektörün disipline edilmesinde SPK tebliğine destek vermiştir. Bankacılık Denetleme ve 

Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan 2010 tarihli Kurul Kararı ile BDDK 

kapsamında finans sektörü için hazırlanan tüm raporların Değerleme Şirketlerince 

yapılması zorunluluğu getirilmiştir (Anonim 2014). 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu 

niteliğinde 21.02.2007 yılında kurulmuştur. 26.05.2010 yılında yapılan genel kuruldan 

sonra çalışmalarına başlamıştır. Birliğin hedefler, birlik üyeleri arasındaki dayanışmayı 

sağlamak, değerleme çalışmalarında gerekli özen ve disiplinin sağlanması, haksız 

rekabetin önüne geçmek, mesleki konularda birlik üyelerinin eğitimi ve aydınlatılmasını 

sağlamak, gayrimenkul piyasalarının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişimini 

sağlamak olarak sayabilir (Tanrıvermiş 2017). Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, 

Mayıs 2010 tarihinde kurulmuştur. Değerleme sektörünü düzenlemek, denetlemek, 

disipline etmek, istatistiki veri oluşturmak gibi önemli görevleri bulunmaktadır (Sertkaya 

2016). 
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5.2.5 Değerleme Uzmanları Derneği 

Değerleme Uzmanları Derneği (DUD), değerleme uzmanlığı mesleğini geliştirmek ve 

yüceltmek için mesleki faaliyette bulunan değerleme uzmanları tarafından 04 Nisan 2001 

yılında kurulmuştur (Erdem 2017). Değerleme uzmanları derneğinin kuruluş 

amaçlarından diğerleri; Türkiye’de, değerleme uzmanlığı lisanslama ve değerleme 

hizmeti verecek şirketlere ilişkin tebliğler ile ilgili düzenleyicilik görevini üstlenmekte ve 

değerleme uzmanlığı mesleğinin yasal olarak tanınmasını sağlamaktır. Ayrıca BM’nin 

değerleme organı olan IVSC’ye oy birliği ile asil üye statüsünde kabul edilmiştir. Bunlara 

ek olarak ABD’de faaliyet gösteren AI gibi uluslararası kurumlarla ilişkilerini en üst 

düzeyde sürdürmektedir (Ergin 2014). 

Derneğe, Bakanlar Kurulu Kararı ile 23 Temmuz 2001 yılında “Uluslararası Faaliyet 

Gösterme” yetkisi verilmiştir. DUD, TEGoVA’ya oybirliği ile asil üye seçilerek 

Türkiye’yi temsil etme yetkisini almıştır. DUD yurtdışı çalışmalarında, Kasım 2002 

yılında BM’nin değerleme organı olan IVSC’ ye oybirliği ile asil üye olarak kabul 

edilmiştir. DUD, ABD’de faaliyet göstermekte olan AI gibi uluslararası kurumlarla 

ilişkilerini devam ettirmektedir. Ayrıca dernek, 34-35 No’lu SPK’nın değerleme 

uzmanlığı lisanslama ve değerleme hizmeti verecek şirketlere ilişkin tebliğleri ile 

Türkiye’de düzenleyicilik görevini üstlenmiş ve “Değerleme Uzmanlığı” mesleğini yasal 

olarak tanımlanması sağlamıştır (Erdem 2017). 

5.2.6 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

Tüzel kişiliği olan kamu kurumu niteliğimdeki Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

(TSPB), Sermayen Piyasası Kanunu ile 11 Şubat 2001 yılında kurulmuştur. Nisan 2001 

yılında faaliyetine başlamıştır. 2014 yılından itibaren sermaye piyasasında faaliyet 

gösteren bankalar, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumları ve borsada işlem gören 

yatırım ortaklıkları Birliğin üyesidir. Ayrıca Birliğin bünyesinde, Aracı Kurumlar Meslek 

Komitesi, Bankalar Meslek Komitesi, Portföy Yönetim Şirketleri Komitesi, Yatırım 

Ortaklıkları Komitesi ve Finansal Eğitim Çalışma Komitesi kurulmuştur. Öz düzenleyici 

bir meslek kuruluşudur. 
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5.2.7 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi  

Birçok ülkede tapu ve kadastro ile ilgili kurumlarında değerleme dairesi veya ofisi mevcut 

olup, bu birimler daha çok emlak vergisine esas değer veya kadastro değerinin takdirini 

yapmakla yükümlü bulunmaktadırlar (Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş 2019). Bu 

çerçevede Türkiye’de de önemli bir boşluğun olduğu uzun zamandan beri vurgulanmış 

ve sonuç olarak 15.07.2018 tarih 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484. maddesinin e bendine 05.02.2019 tarih 30677 

sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eklenen Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Daire Başkanlığının görevleri aşağıda 

gibi tespit edilmiştir:  

i. Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi 

merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını 

sağlamak. 

ii. Gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme 

yaptırmak veya talep etmek. 

iii. Toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmaları yürütmek. 

iv. Toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve 

raporlar yayımlamak. 

v. Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri ile 

uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamaların takibini yapmak. 

vi. Bu bent ile verilen görev ve yetkilerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23.01.2019 tarih E.3977529 esas sayılı “Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Hakkında Genelge” ile onbirinci bölümü 55. maddesine göre Taşınmaz Değerleme Daire 

Başkanlığının 5 birimi bulunmakta olup, bunlar; (i) Toplu Değerleme ve Veri Yönetimi 

Birimi, (ii) Araştırma, Geliştirme ve Mevzuat Birimi, (iii) İtiraz ve Denetim Birimi, 

(iv) Mali İşler ve Planlama Birimi ve (v) Personel ve Evrak Birimi olarak tespit edilmiştir. 

Dairenin temel çalışmaları arasında; taşınmazların ekonomik büyüklüğünün temel 
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göstergesi olan değer bilgilerinin gerçeği yansıtacak şekilde kayıt edilmesi ve 

güncelliğinin sağlanması, değer değişimlerinin izlenmesi, değer haritalarının 

oluşturulması, piyasa analizlerinin yapılması ve raporlanması, kayıt dışı ekonomiyle 

mücadele edilmesine destek olunması, yerli/yabancı yatırımcılar için cazibesinin 

artırılması ve ilgili mercilerin karar süreçlerinin desteklenmesi yer almakta olup, sayılan 

çalışmaların ülke ekonomisi bakımından büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir.  Ülke 

düzeyinde türlerine göre taşınmaz varlığının değerlerinin tespiti ve bu yolla 

taşınmazlardan alınan vergi ve harç kayıplarının azaltılması başta olmak üzere, değer 

haritalarının ve taşınmaz fiyat endekslerinin üretilmesi, toplulaştırma, kamulaştırma gibi 

çalışmalara altlık oluşturması gibi amaçlarla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından bir değer bilgi bankası oluşturularak 

“Toplu Değerleme Sistemi” kurulması temel hedef olacaktır.  

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından kurulacak değer bilgi bankası ve toplu 

değerleme sistemi sayesinde, uluslararası standartlara ve bilimsel normlara uygun bir 

şekilde, taşınmazların değerleri toplu değerleme yöntemleri ile tespit edilecek ve çeşitli 

ölçeklerde değer haritaları üretilecek ve güncelliğinin korunması sağlanmış olacaktır. Bu 

doğrultuda, veri tanımlarının yapılması ve standartların geliştirilmesiyle, değerleme 

çalışmalarında kullanılan veri ve yöntemlerde tutarlı bir anlayış ve algının oluşması 

sağlanması mümkün görülmektedir. Taşınmaz değerleme, taşınmaz idaresi ve yönetimi 

gibi konularda ihtiyaç analizlerinin yapılması, politikaların geliştirilmesi ile karar 

süreçlerinin desteklenmesine yön verecek ve/veya katkı sağlayacak çalışmalar yapılması, 

raporlar ve istatistiklerin yayınlanması, uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamalar takip 

edilerek sistemin güncelliğinin korunması ve ülkemiz insan kaynağı ve iş kapasitesinin 

artırılmasına katkı sağlanması öncelikler arasında tutulacaktır. Bu yolla hem Türkiye için 

değerleme bilimini ve uygulamaları için önemli kazanımlar elde edilmesi, hem de çevre 

ülkelerle bilgi paylaşımının sağlanması ve ortak çalışmalar yürütülmesi beklenen ve 

hedeflenen çıktılar arasında yer almaktadır.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Taşınmaz değerleme, bir taşınmazın ve üzerinde bulunan hakların değerlemenin yapıldığı 

gün koşullarına göre olası değerinin objektif ve tarafsız olarak değer tahmini çalışmasıdır. 

Taşınmaz değerlemesi konusunda iyi uygulamaya sahip ülke örneklere bakıldığında, 

taşınmaz değerlemesi ile ilgili mevzuat altyapılarının mevcut olduğu, değerleme 

uygulamalarında Uluslararası Değerleme Standartlarının dikkate alındığı ve ülkelerin 

toplumsal yapıları ve iç mevzuatlarının farklılığı nedeni ile ulusal değerleme 

standartlarının oluşturulduğu ve bu standartlar ile uluslararası standartların birbirine 

entegre edildiği açıkça dikkati çekmektedir.   

Türkiye’de taşınmaz değerleme sisteminin mevcut durumu incelendiğinde, değerleme 

alanında dağınık ve bütün ihtiyaca cevap verebilen bir mevzuatın ve kurumsal 

yapılanmanın bulunmadığı, değerlemede ihtiyaç duyulan veri tabanının olmadığı ve 

değerleme modellerinin uygulanmadığı görülmektedir. Bu sebeple değerleme 

uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Türkiye’nin dinamiklerini 

dikkate alan bir değerleme sistemi yaklaşımının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu 

açıdan Türkiye’de değerleme faaliyetlerinin bütüncül ve sağlıklı bir yapıda olabilmesi 

için değerleme alanında lider kurum yapılanmasının oluşturulması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında gayrimenkul alım-satım 

işlemlerinde yaşanan rayiç değer kayıplarını önlemek için Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile 05 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü bünyesinde Değerleme Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, bu 

yapılanmanın kamu kesiminde özellikle emlak vergisi, tapu harcı ve diğer kamusal amaçlı 

değer göstergelerinin tespiti ile vergi ve harç gibi kamu gelirlerinde kayıp ve kaçakların 

önlenmesine önemli katkısının olması beklenmektedir.  

Taşınmaza yönetebilmek için, taşınmaza ve taşınmaza ilişkin envanter bilgilerine sahip 

olmak ve gelişim sürecini yönlendirmek gerekli olmaktadır. Bunun için hem taşınmaz 

mülkiyet bilgilerinin, hem de taşınmaza ilişkin yapılan işlemlerin takip edilmesi ve 

kayıtlandırılması gerekmektedir. Bu hem kamu açısından kamusal faaliyetler (vergi, 

kamu yatırımları gibi), hem yatırımcılar, hem de taşınmaz maliklerin verecekleri kararlar 
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açısından önemli olmaktadır. Bunun için ise, taşınmaza ilişkin taşınmaz idari sınırları, 

özellikleri, alım-satım fiyatları gibi tüm bilgileri içeren veri tabanı ve paydaşların (kamu 

kurumları, yatırımcılar, değerleme uzmanları, malik gibi) kullanımına açık bilgi sistemi 

oluşturulmalıdır. Bunun sonucunda değer tabanlı işlemler sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilebilecek ve taşınmaza ilişkin bütün işlemlerin ortak veri tabanlarında 

yönetilmesiyle zaman ve maliyet kazancı elde edilebilecektir. 

Türkiye’de taşınmaz değerlemesi ve daha genel olarak değerleme uzmanlığı ve hizmetleri 

alanında mevcut uygulamalarda yaşanan mevzuat dağınıklığı, mevzuatlar arasındaki 

boşluk ve tekrarların kaldırılması gerekmektedir. Bunun içinde taşınmaz değerlemeye 

ilişkin bir çerçeve kanun ve alt mevzuatı hazırlanması zorunlu görülmektedir. Münhasır 

taşınmaz değerleme uzmanlığı ve örgütleri yasası ile taşınmaz, varlık ve şirket değerleme 

sisteminin altyapısının oluşturulması ve değerleme uygulamalarının standart bir yapı 

tarafından izlenmesi-değerlendirilmesi ve standartlarının konulması ve güncellenmesi 

mümkün olabilmelidir. Özetle taşınmaz varlığı ve taşınmaz varlığı üzerindeki sınırlı ayni 

haklara ilişkin olası kayıplarının önlenmesi için uluslararası düzeyde kabul görmüş 

değerleme, finansal raporlama (muhasebe), ölçüm ve diğer standartları çerçevesinde 

değerleme yöntemleri ve uygulamalarının yapılması, kurumsal yapılanmanın 

iyileştirilmesi ve değerleme hizmetlerine ilişkin münhasır bir düzenleme yapılması ve 

buna etkin uygulama yapılması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, taşınmaz ve varlıkların gerçek değerlerinin bilimsel esaslar ve uluslararası 

değerleme standartlarına uygun, teknik ve yasal yönlerden kabul edilebilir biçimde 

tespiti, taşınmazlar ile ilgili sağlıklı veriler içeren ortak bir veri tabanının oluşturulması 

disiplinlerarası bir çalışma ile hazırlanmasını gerekli kılmaktadır. Etkin ve duyarlı işleyen 

bir değerleme sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi, taşınmaz ve taşınmaza dayalı 

varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin uzman kişi ve kurumlar tarafından 

yapılması; gayrimenkul ve varlık kiralama, adil vergilendirme, kamulaştırma, 

özelleştirme, gayrimenkul alım-satımı, proje geliştirme ve yatırım kararları gibi farklı 

uygulamalarda ihtiyaç duyulan değerin sağlıklı tespitine imkan vermesi bakımından 

gerekli ve yararlı olacaktır. Belirtilen alanlarda çalışmaların yapılabilmesi için ilgili bütün 

kamu ve özel kurumlarda üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 
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bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların istihdamına 

öncelik verilmesi gerekli olacak ve bu yolla toplumsal memnuniyet ve kamusal menfaatin 

korunması hedefine de büyük ölçüde ulaşılması mümkün olacaktır. Mevzuat, denetim ve 

kurumsal yapılanma bütünlüğünün sağlanması halinde, değerleme çalışmalarındaki 

başarının yükseltilmesinin mümkün olduğu görüldüğünden, bu doğrultuda Türkiye’de 

mevzuat ve değerleme uygulamalarında birliğin sağlanması için değerleme alanında lider 

kurum yapılanmasının güçlendirilmesine gereksinim olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.   
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