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Taşınmaz, altın ile birlikte geleneksel yatırım araçlarının başında gelmektedir. Taşınmaz 

yatırımının son yıllarda yüksek kazanç getirmesi, diğer yatırım araçlarına göre daha çok tercih 

edilmesini sağlamıştır. Taşınmaz yatırımının tercih edilmesinin temel nedeni, güvenilir olması 

ve risk derecesinin düşüklüğüdür. Bunlara ilave olarak taşınmaz yatırımlarından yüksek 

kazanç elde edilmesine rağmen, vergisel yükümlülüğünün, diğer yatırım araçlarına (kayıt dışı 

yaygın) oranla daha düşük olması, taşınmaz yatırımının her dönemde ilk sıralarda yer almasına 

olanak vermektedir. Birçok yatırımcının, yatırım kararı vermeden önce, finans ve sigorta gibi 

amaçlar dahil genellikle değerleme raporu alma eğiliminde olduğu ve değerleme raporlarının 

açıkça yatırım ve yatırımcının korunmasına hizmet ettiği bilinmektedir.  

Türkiye’de hızlı kentleşmenin sonucu olarak kentlerin yoğun göç alması, barınma ve konut 

sorununu ortaya çıkarmıştır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra barınma ihtiyacını karşılamak 

üzere ağırlıklı olarak kamu arazileri üzerine inşa edilen gecekondu türü imar mevzuatına aykırı 

yapılar, zamanla büyük şehirlerde yapı stokunun %50’sine ulaşmıştır. Özellikle kamu eliyle 

inşa edilen yapılar başta olmak üzere, alt gelirli hanelerden yüksek gelir gruplarına kadar her 

kesim tarafından imara aykırı yapılar inşa edilmiş ve kaçak yapılaşma adeta zararlı virüs gibi 

hızla yayılmıştır. Gecekondu bölgelerinin zaman içerisinde şehrin çöküntü alanları haline 

gelmesi, kentsel dönüşüm ihtiyacını gündeme getirmiştir. Kentsel dönüşümün temel sorunu 

olan finansman ihtiyacının karşılanması için imar planlarında mevcut yapı yoğunluğunun veya 

inşaat emsalinin 2-3 kat artırılması yoluyla pratik olarak çözüm arayışları; kaçak yapılaşma 

dışında ikinci büyük sorun olan imar rantını gündeme getirmiştir. Kentsel dönüşüm 

uygulamalarında finansal çözüm aracı olan imar yoğunluğunu artırmak suretiyle elde edilen 

rant, zaman içinde mevcut imar planlarında da standart bir uygulamaya dönüşmüş gibi 
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görünmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarının, rantsal paylaşıma 

dönüştüğü çeşitli platformlarda sıklıkla ileri sürülmektedir.  

Rant ekonomisinin yoğun olarak hissedildiği ortamda, imara aykırı taşınmazların değerlemesi 

ve bu tür taşınmazların ekonomiye entegre edilmesi başka bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Taşınmaz varlığının, gerek sermaye piyasası araçları, gerekse de finans sektöründe ipotek 

karşılığı menkulleştirilerek, ekonomik sistemde duran varlık olmaktan çıkarak dönen varlık 

niteliğine dönüştüğü görülmektedir. Çalışma kapsamında ülkemizde yoğun uygulama alanı 

olan kamulaştırma ve finans sektörü için yapılan değerleme raporlarında, imar mevzuatına 

aykırı inşa edilen taşınmazların değerleme uygulamaları, temel sorunları ve etkileri hem genel 

olarak, hem de seçilmiş değerleme firması raporlarına dayalı olarak incelenmiştir. Kaçak 

yapıların neden olduğu değerleme sorunları, değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşlarının 

sorumlulukları yönünden irdelenmiş ve bazı çözüm önerileri de sıralanmıştır. Seçilmiş 

değerleme kuruluşunun raporlarının analizi sonuçlarına göre toplam 15.548 adet raporun 

yaklaşık % 42’sinin projesi ile uyumsuz taşınmazlara ait olduğu ve sonuç olarak imara 

aykırılığın yapı stokunun genel bir sorunu olduğu ortaya konulmuştur. İmar mevzuatına aykırı 

yapıların değerleme işlemlerinin neden oldukları sorunların çözümünün çok yönlü olduğu ve 

bu sorunun çözümünün; teknik, hukuki, politik, vergisel ve etik yönlerden ele alınması 

gerektiği saptanmıştır. Özellikle finans kurumlarının taşınmazları değerleme raporlarına dayalı 

olarak dereceleme (rating) yaptıkları ve rasyonel taşınmaz değerleme için bütün alanlarda 

dereceleme yapılmasının yararlı olabileceği vurgulanmalıdır. Ancak imar affı ve yapı kayıt 

belgesi uygulamalarının kaçak yapı ile mücadele ve değerleme sorunlarını daha da artıracağı 

ve yakın gelecekte değerleme uzmanları ve kurumlarının çalışma koşullarının da ağırlaşacağı 

düşünülmektedir. Önerilen çözüm modeline göre sektör paydaşları tarafından kaçak yapı 

sorununun bütün yönleri ile tartışılarak dönüşüm ve değerleme modelinin geliştirilmesi ve 

değerleme uzmanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi zorunlu görülmektedir.     

 

Temmuz 2018, 71 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: İmara aykırı yapılaşma, değerleme, yasal durum değeri, mevcut 

durum değeri, kamulaştırma değeri, plan değişikliği ve taşınmaz değeri ilişkileri.  
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Real estate and gold are the main traditional investment tools. Real estate investment due its 

high return become recently more preferred than other investments instruments. The main 

reason to prefer investment in real estate is due to the fact it is a more secure investment and 

incorporate less level of risk than other type of investments.  In addition to these advantages 

and despite the high return from real estate investments, the fact that the tax liability is lower 

in real estate investment than other investment instruments (where informality is widespread), 

allows real estate investment to take the first place in each period. It is known that many 

investors before making any investment decision, tend to receive valuation reports often 

including purposes such as finance and insurance and these valuation reports clearly serve 

investment and investor protection. 

Due to intensive migration in cities, dwelling and housing issue has raised as the result the 

rapid urbanization in Turkey. Especially after the 1950s, slum buildings constructed mainly on 

public land in order to meet the need of housing have over time reached 50% of the buildings 

stock in big cities. In particular, buildings constructed by public authority, from lower-income 

households to higher-income groups all segments of households have built illegal buildings 

and illegal buildings have spread like a harmful virus. Over time, slums areas by becoming 

collapsed areas of the city has raised the need for urban transformation.  In order to meet the 

financing needs that are the main problem of urban transformation, the search for practical 

solutions through increasing the existing building density up to 2-3 times has brought a second 

major issue besides illegal construction, the zoning rant. The rent obtained by increasing the 

density of zoning, which is a financial solution tool in urban transformation applications, seems 
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to have evolved over time into a standard practice in existing zoning plans as well. Within this 

framework, urban transformation practices in Turkey are frequently conducted based on 

various platforms of transformed rent sharing. In an environment where the rent economy is 

felt to be intensive, the valuation of un-zoning real estate and the integration of such real estate 

into the economy is emerging as another issue. It is observed that real estate assets by being 

securitized (mortgaged) through both capital market instruments and financial sector, are 

transformed from long-term assets into current assets in the economic system.  

Within the scope of the study, the main issues and the effects of valuation reports for 

expropriation and financial sector, which are intensively implemented in our country, valuation 

practices of real estate developed in violation of zoning legislation, both in general and selected 

valuation firm reports are examined. Valuation issues in relation to illegal buildings were 

examined in terms of the responsibilities of Appraisers and valuation firms and some 

suggestions were also provided. According to the results of analysis of the reports of the 

selected valuation firm, approximately 42% of the total 15,548 valuation of real estate are 

incompatible with the projects and as a result, it was revealed that building stock in violation 

zoning was common issue. It was determined that solutions for issues related to valuation of 

buildings in violation of the zoning legislation is multifaceted and that the issues should be 

considered under technical, legal, political, tax and ethical aspects. In particular, it should be 

emphasized that financial institutions should rate real estate based on valuation reports and that 

it may be useful to make conducting rating in all areas for rational real estate valuation. 

However, it can be expected that the fight against illegal building through zoning forgiveness 

and building registration certificate applications and issues in valuation will further increase 

this will complicate the working conditions of appraisers and valuation firms in the near future. 

According to the proposed solution model, it is necessary that sector stakeholders discuss all 

aspects of the problem of illegal buildings and urban transformation, develop a valuation 

model, and improve the working conditions of appraisers. 

 

July 2018, 71 pages  

Key words: Construction in violation to regulations, valuation, legal status value, current 

status value, expropriation value, plan change and real estate value linkages.  
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TEŞEKKÜR 

Türkiye uzun yıllar boyunca gayrimenkul geliştirme konularında uzman yetiştirilmesi ve 

örgün eğitim programlarının açılmasına şiddetli gereksinim olduğu hemen her kesim 

tarafından sıklıkla ileri sürülmüştür. Bu çerçevede Ankara Üniversitesi Gayrimenkul 

Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalının kurulması ve önce lisansüstü ve daha sonra 

lisans eğitim programlarının açılması adeta gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde gelişme 

için çarpan etkisi yaratmış ve sektörün nitelikli uzman gereksiniminin karşılanması için 

önemli bir girişim başarılmış olmaktadır. Kariyer olanağını elde ettiğim bu alanda 

lisansüstü eğitim programına katılmama olanak sağlayan ve hem dersler, hem de 

araştırma konusu seçiminde beni yönlendiren, bilgi öneri ve yardımlarını benden 

esirgemeyen Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Dekanı danışman hocam Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e, Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Metin ARSLAN’a, Doç. Dr. Yeşim 

ALİEFENDİOĞLU’na ve araştırma görevlisi Toygun ATASOY’a, dönem projesinde 

belge, bilgi temini konusunda yardımcı olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

(TDUB) Başkanı sayın Şinasi BAYRAKTAR’a ve TDUB bütün personeline istatistiki 

bilgiler konusunda yardımcı olan Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim 

Kuruluna ve bütün personeline, akademik kaynak ihtiyacı konusunda yardımcı olan 

Bilkent Üniversitesi kütüphane personeline teşekkür ederim. Ayrıca, yüksek lisans 

eğitimi süresince birçok fedakârlıklar göstererek, manevi her türlü desteği veren eşim 

Nihal, kızlarım Eda ve Ece’ye en içten teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunarım. 
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1. GİRİŞ  

1.1 Araştırmanın Önemi, Amaçları ve Kapsamı  

Taşınmaz değerleme çalışmalarının; yasal düzenlemeler ve değerleme amaçları ile 

taşınmazın özellikleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişim gösterdiği bilinmektedir 

(Tanrıvermiş 2017). Gayrimenkul yatırımlarının artan önemi ve gayrimenkul finansmanı 

için alternatif araçların hızla uygulamaya girmesi, değerleme çalışmalarının hızlanmasına 

olanak vermiştir. Gerek finans sektörüne yönelik değerleme uygulamaları, gerekse kamu 

yatırımları için arazi edinimi ve kamulaştırma amaçlı değerleme çalışmalarında; mevcut 

taşınmaz ile imar mevzuatına göre bulunması gereken taşınmaz arasında farklılıkların 

olduğuna sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada değerleme sektöründe tartışılan ve henüz 

bütüncül uygulama birliğine ulaşılmamış olan, kamulaştırma ve finans sektörü için imar 

mevzuatına aykırı taşınmazların değerlemesi konusu çok boyutlu olarak ele alınmıştır.  

Taşınmaz piyasalarının şeffaflaştırılması ve iyi işleyen taşınmaz piyasaları için; mevcut 

arsa ve yapı stokunun teknik özelliklerinin iyi bilinmesi ve bunların mevzuata uygun 

olması gerekmektedir. Esasen imara aykırı yapıların inşa edilmesi ve kullanıma 

sunulması, piyasalarda önemli aksamalara neden olmakta ve yatırımcı ile yatırımları da 

olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede imara aykırı olarak inşa edilen taşınmazların farklı 

amaçlarla değerlemesinin yapılması ve yapılan değerleme sonuçlarının paydaşları 

olumsuz etkileme potansiyeli oldukça yüksek bulunmakta ve hatta imara aykırı yapı başlı 

başına önemli bir yatırım riski olarak görülmektedir. Araştırma konusunun özgün olması 

yanında konunun değerleme yönleri ile ele alınmasının genellikle akademik çalışmalarda 

ihmal edildiği tespit edilmiştir. Bu koşullarda çalışmada hem sınırlı sayıdaki akademik 

çalışmaların sonuçları, hem seçilmiş örnek değerleme raporları, hem de araştırmacının 

mesleki deneyimlerinin birlikte kullanılması söz konusu olmuştur. Araştırmanın kapsamı; 

imar mevzuatına aykırı taşınmazların finans sektörü için teminat amaçlı değerleme 

çalışmaları ile kamulaştırma amaçlı değerleme çalışmalarında mevcut uygulamanın 

belirlenmesi, aksayan yönlerin tartışmaya açılması, uygulamanın iyileştirilmesine 

yönelik yapılması gerekenleri ve çözüm modellerin önerilmesini içermektedir. 
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Çalışmada; değerleme sektöründe yaşanan uygulama farklılıkların asgari düzeye 

çekilmesi, imar mevzuatına uygun inşa edilen taşınmaz ile imar mevzuatına aykırı inşa 

edilen taşınmazın değerleme açısından farklılaştırılması, derecelendirilmesi modelinin 

tartışılması, proje konusunun değerleme bilimi ve değerleme mesleğine katkı sağlaması 

amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde öncelikle kaynak araştırması yapılmış olup, tarama 

sonuçlarına göre proje konusu ile doğrudan ilgili çalışmanın olmadığı ve bazı benzer 

makale, tez, kitap ve mesleki örgütlerin yayınlarının olduğu gözlenmiştir. Konu ile ilgili 

olarak Şaşmaz’ın (2010) “İmara Aykırı Yapı Kavramı ve Denetimi’’ konulu çalışmasında; 

kavram ve denetim konuları hukuksal boyutu ile alınmıştır. Bu çalışma ile uygulamaya 

yönelik aksayan konuların düzeltilmesi amaçlı hazırlandığından, ilgili tez çalışmasında 

ağırlıklı olarak tanım ve kavramları açıklayan bölümlerden faydalanılmıştır.  

Şaşmaz (2010) tarafından imar mevzuatına aykırı yapı kavramı ve denetimi konulu 

yüksek lisans tezinde; imar mevzuatına aykırı yapılar, Belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak İmar Yönetmeliği’nin 4’üncü 

maddesinin 20’nci fıkrasında ve 3290 Sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilen ve bazı 

maddeler eklenen 2981 Sayılı Kanun’un Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4’üncü 

maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre, ruhsatsız yapılar, ruhsat ve 

eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar 

yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, 

komşu parsele ve imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri 

için ayrılmış alanlara tecavüz eden ve kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar, 

imara aykırı yapılar olarak tanımlamıştır. Ayrıca çalışmada imar mevzuatına aykırı yapı 

çeşitleri; ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar,  fen, sağlık, şehircilik, estetik 

ve trafik kurallarına aykırı yapılar, kat nizamına aykırı yapılar, taban alanına aykırı 

yapılar, komşu mesafelerine aykırı yapılar, imar yoluna aykırı yapılar, ön cephe hattına 

aykırı yapılar, bina derinliğine aykırı yapılar, imar planı bölgeleme  (karakter, yükseklik, 

yoğunluk bölgelemesi) esaslarına aykırı yapılar, komşu parsele ve kamu hizmet tesisleri 

için ayrılan alanlara tecavüz eden yapılar, başkasının mülkiyetine ait veya kesin inşaat 

yasağı olan yerlerde yapılan yapılar, yıkılacak derecede tehlikeli yapılar olarak da 

sınıflandırılarak inceleme yapılmıştır.  



      

3 
 

Kaçak yapılaşma, uluslararası boyutta yaygın olmadığından kaynak temin edilemediği 

için konu ile ilgili olarak yerel çalışma gruplarının yayınlarından faydalanılmıştır. 

Sekretaryası Şehir Plancıları Odası’nca yürütülen Kentleşme ve Yönetimler Çalışma 

Grubu Eylül 2004 tarihli kaçak yapılaşma ile ilgili süreçler, sorunlar, çözüm önerileri 

değerlendirme raporu, dönem projesi konusu hukuksal, sosyolojik, planlama ve etik 

açıdan ele alınmıştır. Değerleme alanında Erol Köktürk ile Erdal Köktürk’ün (2015) 

“Taşınmaz Değerlemesi” adlı eseri ile Erbil Töre’nin (2004) Türkçeye çevirdiği 

“Gayrimenkul Değerlemesi” adlı eserden büyük ölçüde yararlanılmıştır.   

Hukuksal boyut konusunda Köroğlu (2017) tarafından yayınlanan İmar Hukukunda Yapı 

Kavramı ve Temel Yapı Belgeleri adlı eseri ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

Standartlar Komitesi tarafından 2015 yılında yayımlanan Borç Verme ve Teminat Amaçlı 

Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzu ve Tapu ve Kadastro Modernizasyon 

Projesi Çalışma Grubu’nca hazırlanan Gayrimenkul Değerinin Belirlenmesi ve Kayıt 

Altına Alınması konulu özet raporundan alıntılar yapılmıştır. Bu çalışmada, yasal durum 

değeri ve mevcut durum değeri kavramı kullanılmıştır. Değerleme sektöründe son 

yıllarda kullanılmaya başlayan bu kavramlara ilişkin Türkiye Değerleme Uzmanları 

Birliğinin (TDUB) yapmış olduğu komite çalışmasında yer alan tanımlamalar esas 

alınmıştır.  Yasal durum değeri, finans sektörüne hazırlanan değerleme raporlarında 

sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer sektörler için düzenlenen raporlarda ise farklı isim ve 

farklı amaçla hazırlanan birçok değer tanımları kullanılmaktadır. 

Kaynak araştırması ve örnek olay analizlerine dayalı olarak hazırlanan bu çalışmanın 

sonuçları beş bölümde özet olarak sunulmuştur. Konunun önemi, amaç, yöntem ve 

kapsamının açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde imara aykırı yapılar ile 

ilgili temel kavram ve ilkeler açıklanmış ve üçüncü bölümde ise daha çok seçilmiş 

değerleme firmasının raporlarının analizine dayalı olarak imara aykırı yapıların neden 

olabilecekleri değerleme sorunları, değerleme hataları ve bunun yatırımcı ve yatırımların 

korunması üzerine etkileri olası bütün yönleri ile ortaya konulmuş ve imara aykırı 

yapıların neden olabilecekleri başlıca değerleme sorunları özellikle para ve sermaye 

piyasası işlemleri ve kamulaştırma uygulamaları yönlerinden tartışılmıştır. Çalışmanın 

dördüncü bölümünde imara aykırı yapılaşmanın nedenleri ve çözüm için model önerisi 
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sunulmuş ve araştırmanın önemli çıktıları ve başarı için alınması gereken temel öneriler 

de son bölümde özet olarak verilmiştir.      

1.2 Materyal ve Yöntem 

Çalışma hem literatür araştırması, hem de örnek olay analizine dayanmaktadır. Kapsamlı 

kaynak araştırmasına dayalı olarak; imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen 

taşınmazların türleri ile değerleme çalışmalarında değeri etkileyecek nitelikte olan 

mevzuata aykırı yapılaşmanın nasıl gerçekleştiği, dayandığı temeller ve değerleme 

uygulamaları ile temel sorunları ele alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak, mevcut durum 

analizi, mevzuat, sorunlar ve sorumlulukların ortaya konulması, ülke uygulamalarına 

yönelik önerilerin değerlendirilmesi, sorunların tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.  

Çalışmanın ikinci kısmı örnek değerleme uygulamaları ve konu ile ilgili yargı kararlarının 

analizine dayanmaktadır. Bu amaçla hem bir değerleme şirketi tarafından 01.01.2017 ile 

31.12.2017 tarihleri arasında hazırlanan 19.457 adet değerleme raporunun analizine 

dayalı inceleme ve genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Bu amaçla öncelikle imara 

aykırılık konularının değerleme uygulamalarında nasıl ele alındığı ve bunun etkileri hem 

finans sektörü işlemleri, hem de kamulaştırma uygulamaları yönlerinden irdelenmiş ve 

değerleme uygulamalarında aksaklıklara neden olan sorunlar ve bunların olası etkileri 

irdelenmiştir. Örnek olay analizlerine dayalı olarak imar mevzuatına aykırı inşa edilen 

taşınmazların durum analizine dayalı olarak genelleme yapılmış ve taşınmazların neden 

olduğu risk derecesine uygun olarak dereceleme olanakları irdelenmiş olup, bu işlemlerin 

finans sektörü ve kamu yatırımları için arazi edinimi ve kamulaştırma işlemlerinde 

benimsenen yaklaşımlar ve ilgili kurumların uygulamalarının değerleme sektörüne 

olumlu ve/veya olumsuz yansımaları analiz edilmiştir. İnceleme sonuçlarına dayalı olarak 

imara aykırı yapı sorunlarının çözümlenmesi için alınması gereken önlemlere dayalı 

Türkiye Modeli önerisi yapılmış ve bu modelin başarılı olabilmesi için alınması gereken 

önlemler ve bu çerçevede gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev ve 

yetkileri kapsamlı olarak tartışılmıştır.  
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAVRAMLAR 

Mevzuata aykırı değerleme konusunu incelemeden önce literatürde karşılaşılan 

kavramların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda araştırma yapıldığında 

mevzuatta ve ilgili diğer düzenlemelerde farklı tanımların yapılmakta olduğu 

görülmüştür. Söz konusu farklılıkların giderilerek uluslararası standartlar çerçevesinde 

bir kavram birliğinin sağlanmasının, mevcut sorunların çözümünde çok önemli olduğu 

tespit edilmiştir. 

2.1 Temel Kavramlar ve Tanımları   

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kentleşme ve Yerel Yönetimler 

Çalışma Grubu’nca hazırlanan 2004 tarihli raporunda, kaçak yapılaşmayı gecekondu ve 

imar mevzuatına aykırı yapı olarak iki bölümde incelemiştir. Yapılan değerlendirme 

sonuçları aşağıda özetlenmiştir:  

Anılan çalışmada gecekondu; “İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel 

hükümlere bağlı kalınmaksızın, hazine, belediye, vakıflar vb. kamu arazileri ile şahıslara 

ait arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar ile 

imarsız alanlarda hisseli tapu sahiplerinin kendi arazileri üzerinde yaptıkları ruhsatsız 

yapılar” olarak tanımlanmış iken, süreç içinde barınma gereksinimi dışında içeriği ve 

niteliği değişen gecekondu; daha çok hazine arazileri yada başkasının arazisi üzerinde 

bulunan yapıları, kaçak yapı ise; kendi mülkiyeti ya da hissesi üzerine imar mevzuatına 

aykırı olarak yapılan yapıları tanımlar biçimde kullanılmaya başlanmıştır. İmar 

mevzuatına aykırı yapı ise imarlı alanlarda kamu ve özel mülkiyete konu olan parsellerde 

mülk sahipleri tarafından ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, yapı 

emsal değerlerine, komşu mesafelere aykırı yapılar olarak tanımlanabilir. Bu haliyle 

bakıldığında; Türkiye’de birçok yapının kaçak yapı ya da gecekondu olarak 

değerlendirilebileceği görülecektir. İmar planları hükümlerine uygun olarak yapılan 

birçok yapıda da proje ve eklerine aykırı yapılaşma gerçekleştirildiğinden iskân ruhsatı 

alınamamakta ve inşaat ruhsatı ile ikamet edilen yapılar topluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda, ülkedeki yapı stokunun önemli bir kısmının sağlıksız, yasadışı, ruhsatsız ya da 
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yalnızca inşaat ruhsatı olan, oturma izni için gerekli olan proje gerekleri dışında kaçak 

unsurlar taşıyan bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir’’ (Anonim 2004). 

Gayrimenkul değerleme, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürürlüğe konulan 

tebliğ1 ile bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve 

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

tanımlanmıştır. 

Gayrimenkul değerleme kuruluşu SPK tarafından yürürlüğe konulan Tebliğ2 ile 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 şirketi 

olarak tanımlanmıştır.  

Gayrimenkul değerleme uzmanı, SPK tarafından düzenlenen bu tebliğ ile bir 

gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların 

değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam 

edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme 

imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin 

düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi 

alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı 

Lisansı verilen kişiler olarak tanımlamıştır. 

                                                           
1 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketlere ve bu şirketlerin kurulca 

listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Seri VIII, No:58, TC Resmi 

Gazete, Tarih: 11.09.2008 ve Sayı:26994.  
2 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketlere ve bu şirketlerin kurulca 

listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Seri VIII, No:53, TC Resmi 

Gazete, Tarih: 02.08.2007 ve Sayı:26601. 
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2.2 İmar Mevzuatına Aykırı Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi   

İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın gelişimini TMMOB Kentleşme ve Yerel 

Yönetimler Çalışma Grubu 1930’larda kaçak yapılaşmanın ilk örnekleri olarak Ankara’da 

ortaya çıkan gecekondu, başlangıçta kente göç eden alt gelir gruplarının, yasal çerçevede 

karşılanamayan konut sorunlarına bir çözüm olarak salt barınma amacına yönelik olarak 

plan dışı alanlarda ve kamu arazileri üzerinde yapılan tekil yapılar olarak gündeme 

gelmiş, ancak 1950 sonrasında büyük kentlerde yaygınlaşmaya ve kent makro 

formlarında hakim görüntüler oluşturmaya başlamıştır. Bu dönemde yasal ve kurumsal 

zaaflarla birlikte, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik ortamın populist 

politikaları ve uygulamaları besleyen yapısı, imar ve yapılaşma konularında ihmallerin, 

ihlallerin ve kaçak uygulamaların hızla artmasına yol açmıştır. Barınma amaçlı 

gecekondu ile başlayan kaçak yapılaşma, özellikle 1980 sonrasında nitelik değiştirerek 

kentsel rantlardan pay kapma güdüsü içerisinde alternatif bir sektör haline gelmiştir. 

Kaçak yapılaşmanın kapsamı gecekondudan lüks konut, alışveriş merkezi, sanayi, 

depolama, tarım ve turizm yapılarına kadar çeşitlenen bir yelpaze içerisinde tüm 

sektörlerde yaygınlaşan toplumsal bir hastalık düzeyine ulaşmıştır (Kubin 1995, Anonim 

2004). 

Kent çeperlerinde ve kıyılarda kamu arazilerinin yağmalandığı, tarım ve orman 

alanlarının yok edildiği, içme suyu havzalarının işgal edildiği, gecekondu mafyası, arsa 

mafyası gibi illegal örgütlenmelerin devreye girdiği, çok katlı yapılardan oluşan kaçak 

kent parçalarının oluştuğu ve büyük kentlerde kiralık gecekonduların toplam içinde % 

50’lere ulaştığı bu süreçte kaçak yapılaşma, kamu arazilerini yağmalayıp satan belli bir 

kesim için büyük miktarlarda haksız ve kayıt dışı kazanç elde etme aracı olmuştur. Birden 

fazla gecekondu sahibi olan kesim için ise gecekondu, artık, geleceğe yönelik bir rant 

veya yatırım aracı olmuştur (Kubin 1995, Anonim 2004). 

Gecekondulaşmanın kentlerde yaygınlaşması ile başlayan rant esaslı kazanç, bundan 

sonraki dönemlerde artarak devam etmiştir. Ankara Demetevler semti 1980’li yıllarda 

yapımcı firmanın mali gücüne göre çeşitli yükseklikte çok katlı kaçak yapılar inşa 

edilmesinden meydana gelmiştir. 2000’li yıllarda ise parsel içinde kalmakla beraber, yapı 
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yasağı olan alanlara (çekme mesafesi, yükseklik şartı aşımı gibi) kaçak inşa edilen 

imalatlar sıkça görülmektedir. 2010’lu yıllarda, imar rantı çok kuvvetli bir şekilde 

hissedilmiştir. İmar mevzuatına aykırı yapılaşma, bundan önceki dönemlerde vatandaş 

eliyle yapılmakta iken, bu dönemde imar yapmaya yetkili kurumlar tarafından yasal 

çerçeve içerisinde kamufle edilerek gerçekleşmiştir. İmar rantının temeli, imar planı 

değişikliği, plan notları (gizli emsal), emsal transferi gibi yasal argümanlar ile emsal yapı 

yoğunluğunu artırmaya dayanmaktadır. Kurumların yetki sahası dışında olan bölgeler de 

kentsel dönüşüm alanı, kentsel gelişim alanı ilan edilerek yetki sahalarına dahil edilmiştir. 

İmar ve şehircilik ilkeleri ile bağdaşmayan uygulamalar sıklıkla dava edilmiş ve planlar 

bozulmuştur. Dava edilmeyen imar planı yok denecek kadar az sayıda olduğu dikkati 

çekmektedir.  
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1 İnceleme ve Değerlendirme Yaklaşımları 

Değerleme uygulamalarında, imar mevzuatına aykırı yapılaşan taşınmazlar iki grupta 

incelenmiştir. Birincisi sayısal (nicel) farklılıklardan kaynaklı aykırılıklar ve ikincisi ise 

kullanım fonksiyonundan (nitelik) kaynaklı farklılıklardır. Değerleme uygulamalarında 

ağırlıklı olarak sayısal farklılıklardan kaynaklı aykırılıklarla karşılaşıldığı dikkati 

çekmektedir. Değerleme kuruluşları taşınmazların yasal durum analizlerini yapma ve 

incelemelerde ilgili kamu kurumlarının kayıtları ve onaylı mimari projeleri ile fiili 

yapının karşılaştırmasını yapmakta ve tespit sonuçlarına göre değerleme raporlarını 

hazırlayıp talep sahibine sunmaktadır.   

İmara aykırı yapıların değerleme çalışmalarına etkilerinin analizi için bir değerleme 

şirketi tarafından bir yıllık dönemde (01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında) 

hazırlanmış olan 19.457 adet değerleme raporu incelenmiş ve analiz sonuçlarına göre 

imar mevzuatına aykırı inşa edilen taşınmazların durum tespitleri özet çizelgesi 

hazırlanmıştır (Çizelge 3.1). İnceleme sonuçlarına göre bir yıl içinde hazırlanmış olan 

toplam rapor sayısının % 41,61’inin imara aykırı yapıların mevcut olduğu ve imara 

aykırılık durumunun taşınmazların kullanım biçimlerine göre farklılık gösterdiği ortaya 

konulmuştur. Özellikle turizm tesisleri, ticari binalar, sanayi yapı ve tesisleri, tarım ve 

hayvancılık tesisleri, akaryakıt tesis, depo ile eğitim tesislerinde imar aykırı yapı 

raporunun payı % 60’ın üzerinde ve konutlarda ise % 37,4 ile en düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. Diğer bir ifade ile imara aykırı yapıların olduğu taşınmazların toplam 

rapor sayısı içindeki payı turizm tesislerinde 79,84 ile en yüksek düzeyde ve konut amaçlı 

binalarda ise % 37,4 ile en düşük düzeyde bulunmaktadır. Buna göre kapalı alan 

büyüklüğü ile işletme getirisi arasında güçlü bağın olduğu kullanım biçimlerinde imara 

aykırı yapı yapma eğiliminin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak turizm, ticaret, 

sanayii, akaryakıt, depo ve eğitim gibi faaliyetlerin genel olarak yüksek düzeyde eğitim 

almış bireyler tarafından yürütülen hizmetler oldukları bilindiğine göre imara aykırı yapı 

sorununun ortadan kaldırılması için eğitimden çok güçlü yasal düzenlemelerin yapılması, 
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imar affı gibi uygulamaların tercih edilmemesi ve etkili idari ve mali cezalandırma 

sisteminin kurulmasının zorunlu olduğunu göstermesi bakımından ilginç bulunmaktadır.   

Çizelge 3.1 İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmazların Durum Analizi (2017 yılı) 

Taşınmaz Niteliği 
Toplam Rapor 

Sayısı (adet) 

Projesi İle 

Uyumlu Rapor 

Sayısı (adet) 

Projesi İle 

Uyumsuz Rapor 

Sayısı (adet) 

Projesi İle 

Uyumsuzluk 

Oranı (%) 

Turizm Yapı ve 

Tesisleri 
129 26 103 79,84 

Ticari Binalar 65 18 47 72,31 

Sanayi Yapı ve 

Tesisleri 
623 209 414 66,45 

Tarım ve Hayvancılık 

Yapıları 
58 19 39 67,24 

Akaryakıt Tesisleri 91 34 57 62,64 

Depo Yapıları 154 61 93 60,39 

Eğitim Tesisleri 63 25 38 60,32 

Bürolar 475 211 264 55,58 

Sağlık Tesisleri 18 8 10 55,56 

Dükkan 2.204 992 1.212 54,99 

AVM 13 7 6 46,15 

Eğlence Tesisleri 16 9 7 43,75 

Konut 15.548 9.741 5.807 37,35 

Toplam 19.457 11.360 8.097 41,61 

İncelenen değerleme raporlarına  konu olan gayrimenkullerin ortalama imara aykırılık 

oranının tespitinde, değerleme uzmanları tarafından belirlenen sonuçlar esas alınmış olup, 

söz konusu oranının fiili durum ile mevcut yapıların karşılaştırılmasına dayandığı ve 

özellikle saha incelemesi aşamasında bilgileri eksik olduğu için yeterli inceleme 

yapılamayan (dosyanın bulunamaması, yerinde ölçüme izin verilememesi, onaylı 

projesine erişilememesi ve tadilat ruhsatına esas projenin olmaması gibi) durumlar nedeni 

ile imara ve yasal düzenlemelere uygunluğu değerlendirilmeyen yapılar da dikkate 

alındığı zaman söz konusu kaçak yapılaşma oranının daha yüksek olacağı gözden uzak 

tutulmamalıdır.     
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Araştırma kapsamında incelenen değerleme raporlarına konu olan taşınmazlarda kaçak 

yapılaşmanın ortalama % 41,61 olması ile yapı yaşının karşılaştırılması neticesinde; 

yapıların genel olarak teknik ömürlerinin 1- 25 yıl arasında değiştiği ve çoğunluğunun 

yeni ve yapı ve tesis olduğu gözlenmiştir. Diğer bir ifade ile imara aykırı yapı sorununun 

yapı yaşından bağımsız olduğu ve eski ve yeni yapılarda imara aykırılığın benzer özellik 

gösterdiği açıktır. Kentlerde ve kıyı yerleşimlerde genel olarak imara aykırı yapı yapmak 

adeta gelenekselleşmiş olup, bu sorun mevcut gayrimenkul stokunun riskini artırmakta 

ve yakın gelecekte menkul kıymetleştirme için de önemli bir risk olarak görülmektedir. 

Diğer yandan kentsel kesimde mesken ve diğer yapılarda imara aykırı imalatların neden 

olabileceği risklerin deprem riskinin yüksekliği ile birlikte ele alınması halinde, can ve 

mal güvenliği açısından telafisi güç bir sonuca neden olması kaçınılmaz olacaktır.  

3.2 Sayısal Farklılıklardan Kaynaklı Aykırılıkların Değerlendirilmesi  

İmar planı ve plan notlarında bölgeye özgülenmiş imar yapı yoğunluğunun aşımı, 

artırılması durumu sıklıkla karşılaşılmaktadır.  Toplumsal hastalık boyutuna ulaşılan 

kaçak yapılaşma; kat çıkma, kolon öteleme, kolon kesme, çekme mesafelerine, yola, 

komşu parsele, ortak alana taşma gibi birçok şekilde gerçekleşmektedir.  Kamulaştırma 

amaçlı değerlemelerde ise kaçak inşa edilen alanlarda yasal alanlar gibi Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetler 

hakkında tebliğde sınıflandırılan yapı sınıfları dikkate alınarak değer belirlenmektedir. 

Yapılar için maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Finans sektörü için borç verme ve teminat 

amaçlı değerlemelerde ise standart bir uygulama bulunmamakla birlikte bankaların kredi 

politikaları, risk algısı, risk yönetimi ve ekonomik konjonktüre göre değişiklik 

göstermektedir. Banka değerleme şartnamelerinde belirtilen uygulama notları esas 

alınarak değer belirlenmektedir. Bu durum, her bankanın bakış açısına göre farklı değer 

belirlenmesi sonucunu doğurmaktadır.   

Türkiye’de gecekondu alanları ve kaçak yapılaşma, 1950’li yıllarda dar gelirli kişilerin 

kamu arazileri üzerine barınma amacı ile başlamıştır (Şekil 3.1). Kırsal alanda makineli 

tarıma geçiş, işsizliğin yaygınlaşması ve kentin çekiciliğine bağlı olarak kentlere göç artış 
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göstermiş, artan göçe bağlı kent nüfusu artışına yeterli barınma olanağı sağlanamadığı 

için kent yakın çevresinde gecekondu alanlarının olması önlenememiştir.   

Şekil 3.1 Gecekondu bölgesi/Ankara 

Kaçak yapılaşma, zaman içinde yaygınlaşarak dar gelirliden ziyade, orta ve orta üst gelir 

grupları tarafından daha çok tercih edildiği, imar planında kat izninin önemsenmediği, 

yükseklik aşımı yapılarak ilave kat/katlar inşa edildiği görülmektedir (Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2 İmar planına aykırı olarak 1 kat fazla inşaat edilen yapı 
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Her ne kadar rant kavramından mümkün olduğunca uzak durulması gerektiği bilinse de, 

korunması gereken kültür varlıklarında dahi, mevcut rant sorununun önüne geçilememiş 

ve tescilli yapıların çevresinde de çok katlı yeni yapı alanları oluşmuştur (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3 İstanbul Boğazı’nda yapılan kaçak imalatlar 

Kaçak yapılaşma toplumun her kesiminde yaygınlaşmıştır. Hatta holdingler tarafından 

inşa edilen yapılar boğazın silüetini bozarak inşa edildiği görülmektedir. İmar rantı, devi 

hiçbir kesim ve güç tarafından durdurulamamıştır (Şekil 3.4).   

 

Şekil 3.4 Boğazın silüetini bozan yapılara örnek (Gökkafes) 
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İmar planı ve plan notlarında belirtilen yapı yoğunluğuna ilişkin emsal katsayısının 

aşılması, bireysel bir kaçak yapılaşma faaliyeti dışına çıkarak, kamu, yapımcı firmalar ve 

taşınmazdan çıkar elde eden gruplarının ortak projesi haline dönüşmüştür. Özellikle 

2000’li yıllardan sonra imar rantı çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiştir. İmar mevzuatına 

aykırı yapılaşma, bundan önceki dönemlerde vatandaş eliyle yapılmakta iken, bu 

dönemde imar yapmaya yetkili kurumlar tarafından yasal çerçeve içerisinde kamufle 

edilerek gerçekleşmiştir. İmar rantının temelinde; imar planı değişikliği, plan notları ile 

gizli emsal ve emsal transferi gibi yasal altılığı bulunan araçlarla yapı yoğunluğunu ve 

inşaat emsalinin artırılması bulunmaktadır. Değerleme uygulamasına yansıması 

yönlerinden yapılaşma yoğunluğu aşağıdaki alt başlıklarda gruplandırılmıştır: 

3.2.1 Plan notları ile verilen gizli imar hakları 

Değerleme çalışmalarında, plan notları ile gizli imar hakkı verilmesi işlemine sıklıkla 

rastlanmakta ve birçok uzman tarafından söz konusu hususların sağlıklı olarak 

değerlendirilemediği gözlenmektedir. Değerleme uygulamalarında, plan üzerinde 

belirtilen yapı yoğunluğunun, planın eki olan plan notlarında birtakım şartlara tabii 

tutularak farklılaştığı (artırıldığı) dikkati çekmekte ve bunun nihai taşınmaz değerine 

yansıtılmasında önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır.   

Örnek bir değerleme çalışmasından elde edilen verilere göre, değerlemeye konu arsanın 

imar durumu, imar planı üzerinde Emsal 1,4 olarak belirtilmiştir. Ancak imar planı notları 

arasında; konut sayısı değiştirilmemek kaydıyla, konut brüt alanı 85 m²’den, 200 m² alana 

çıkarılabileceğine dair hükümler içermektedir. Bu durumda arsa emsalinin 1,4’den 

200/85*1,4 = 3.3’e yükselmesi sağlanmıştır. Değerleme uzmanı açısından bakıldığında, 

plan notları ile konut sayısı sabit kalarak alternatifli alana sahip yapı inşa edilme imkânı 

sunulmaktadır. Fakat bu durum zorunlu olmayıp, hak sahibi bu imar hakkını kullanmama 

seçeneğine de sahiptir. Değerleme uzmanı, arsanın değerleme çalışmasında emsal 1,4 

esas alması ile emsal 3,3 esas alarak hesap yapması arasında önemli değer farkı 

oluşmaktadır. Daha sonra gizli emsale konu olan imar planının iptaline ilişkin hukuki 

süreç başlatılmış, dava sonucunda, plan notunda tadilat yapılarak, dava konusu olan 

Emsal 3,3 yapı yoğunluğuna başka bir yoldan ulaşılmıştır.  
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Yeni imar planı plan notu 9.3 maddesi; parselasyon planında büyük parsellerin 

oluşturulmasını teşvik amacıyla 20.000 m²’yi geçen ada ve/veya parsellerde E: 3.30, 

Yençok : Serbest olacaktır. Bu kapsamdaki konut alanlarında yapılacak konut sayısı, konut 

için ayrılan emsal inşaat alanının 200 m²’ye bölünmesi ile elde edilen sayıyı aşamaz. Bu 

sayının küsuratının 0,5’den az olması halinde bir alt tam sayıya, 0,5 ve 0,5’den fazla 

olması halinde bir üst tam sayıya tamamlanır” biçiminde tanımlama ile adeta gizli imar 

hakkı verilmiş parseller ortaya çıkarılmıştır. Belirtilen biçimde plan notları adeta gizli 

imar hakkı yüklenmiş parsel sayısının sınırlı olduğu dikkati çekmekte olup, söz konusu 

plan notlarının özellikle kentin yeni imara açılan kesimlerinde tercih edildiği 

görülmektedir. Diğer yandan belirtilen plan notunun geçerli olduğu parsellerin malikleri 

ve edinim biçimlerinin de özel olarak inceleme ve değerlendirilmesinin yapılması ile daha 

sağlıklı değerlendirme yapmanın mümkün olabileceği vurgulanmalıdır. Sonuç olarak 

değerleme uygulamalarında hem imar planı ve imar hakkının, hem de inceleme konusu 

parsellere ilişkin plan notlarının kapsamlı olarak analizinin yapılması zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır.  

3.1.2 Emsal transferi 

Emsal transferi, imar parseli üzerinde bulunan yapılaşma hakkının bir kısmının veya 

tamamının başka bir imar parseline devredilmesi veya aktarılması işlemidir. Parselde 

bulunan imar hakkının, aynı plan bölgesinde şerefiye değeri düşük bir alandan, şerefiye 

değeri daha yüksek bir alana taşınması işlemi de imar rantı uygulamasıdır. Değerleme 

uzmanı raporunda, özellikle emsal transferi olma riskine vurgu yaparak, plan notlarını 

ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Rehin (ipotek) alınan taşınmazın, daha sonra ipotek 

alacaklısının muvafakati aranmaksızın emsal transferi yapılmasının önünde yasal bir 

engel bulunmamaktadır. Belediyede gerçekleşen bu işlem ile ilgili olarak tapu 

müdürlüğüne bilgi verilmemektedir. Bu durumda rehin alacaklısının teminat değerinde 

azalma olacaktır. Telafisi mümkün olmayan kayıpların önlenmesi adına çözüm olarak; 

emsal transferi gerçekleşecek taşınmazların tapu kaydında, takyidat bulunması halinde, 

transfer öncesinde ilgili tapu müdürlüğü ve lehtarlarından muvafakat alınarak işlemin 

gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Taşınmazın mülkiyet ve değerleme çalışmalarında 

emsal transferine örnek imar planı belirtilen yönden önemli görülmektedir (Şekil 3.5). 
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Şekil 3.5 İmar paftası toplam inşaat alanı 

Örnek olarak incelenen parselin bir diğer açıdan görüntüsünde komşu parseller 

gösterilmekte olup, plan uygulamasında genelliğin sağlanması ve kamu menfaatinin 

gözden uzak tutulması gerektiği vurgulanmalıdır (Şekil 3.6). 

 

Şekil 3.6 Mapsgoogle görüntüsü 
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Ankara İli Çankaya İlçesi Yıldızevler Mahallesi’ne ait imar planı değişikliğini gösteren 

plan notları toplam inşaat alanının gösterilmesi açısından önemlidir (Şekil 3.7). 

 

Şekil 3. 7 Nazım imar planı değişikliği 28043 ada 3 parsel toplam inşaat alanı 

Ankara İli Çankaya İlçesi Yıldızevler Mahallesi’ne ait nazım imar planı değişikliğine 

ilişkin plan notunda yapılmış olan imar transferi gösterilmektedir (Şekil 3.8). Gerek 

incelenen örnek, gerekse diğer örneklerin analiz sonuçlarına göre herbir taşınmazın 

analizi, değerlemesi ve geliştirme kararlarının verilmesinde; kadastro ve imar planı 

yönünden aşama aşama geçmişinin incelenmesi ve bu işlemlerde bütün plan notlarının da 

gözden kaçırılmaması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Birçok değerleme raporunda meri 

imar planı ve plan notlarının analiz edilmediği ve sonuç olarak ortaya konulan nihai 

taşınmaz değerinin gerçekten uzaklaştığı vurgulanmalıdır. Özellikle mahkemelerce 

alınan kıymet takdiri ve bilirkişi raporlarının hemen hemen tamamında taşınmazın 

mülkiyet ve imar yönünden geçmişinin analizi ve plan notlarının kapsamlı incelemesinin 

yapılamadığı, plan işlevleri farklı parsellerin emsal olarak alındığı ve takdir edilen nihai 
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taşınmaz değerinin, gerçek piyasa koşullarında geçerliliğinin olmadığı açıkça dikkati 

çekmektedir (Tanrıvermiş 2017).  

 

Şekil 3.8 Nazım imar planı değişikliği 28043 ada 3 parselden 26930/27 parsele 4.700m²                                               

inşaat alanı transferini gösterir plan notu 

3.1.3 Şarta bağlı verilen imar hakları 

Plan notlarında görülen durum belirli koşullara göre emsal yapı yoğunluğunun artırılması 

şeklinde gerçekleşmektedir. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan kamu ortaklık payının 

(KOP) bedelsiz devri ile imar yoğunluğunun artırılması ve okul veya kamu kurumu 

yapılması şartıdır. Değerleme çalışmasında karşılaşılan örneklerde okulun yapılmasına 

bağlı olarak getirilen imar haklarının tamamının okul yapılmadan kullanıldığı, okulun 

tamamlanıp tamamlandığına dair kurumlar arası diyalog eksiklikleri nedeniyle bilgi 

alınamadığı, hatta taşınmazın el değiştirmiş olduğu örnekler ile karşılaşılmaktadır. Bu 

durumda imar plan notlarında şarta bağlı inşa edilmesi gereken yapının maliyet değeri 
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hesaplanarak, taşınmazın yükümlülüğü olarak kabul edilmesi ve taşınmaz değerinden 

düşülmesi önerilmektedir. Bir değerleme raporundan şarta bağlı imar hakkına örnek 

olması için plan notlarının ilgili maddeleri alınarak çalışmada yer verilmiştir.  

Plan notu madde 12 gereğince, ilgili yatırımcı kuruluşla belirlenecek Yenimahalle ilçesi 

sınırları içinde olan 24 derslikli okul binası anahtar teslim halinde mülk sahiplerince 

yapılarak Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) teslim edilecektir. Madde 13’te, okul binasının 

yapılacağı yer yer ilgili yatırımcı kuruluşla yapılacak protokol ile belirlenmeden ifraz 

tevhit dosyasının encümen kararına bağlanamayacağı yer almaktadır. Madde 14, okul 

inşaatı %50 seviyeye gelmeden 60652 ada1 ve 2 parselde yapılacak binalara yapı ruhsatı 

verilemeyeceğini içermektedir. Madde 15 gereğince, okul binasına iskân verilmeden 

60652 ada 1 ve 2 parselde yapılacak binalara iskân ruhsatı verilemeyecektir. Madde 16, 

plan notlarında belirtilmeyen hususlarda Ankara imar yönetmeliği hükümleri geçerli 

olduğunu ifade etmektedir. 

3.1.4 İmar davaları 

Birçok kentte şehircilik ilkeleri, planlama felsefesi ve kamu yararı ile bağdaşmadığı 

gerekçesi ile yapılan imar uygulamalarının açılan davalarla iptal edildiği ve imar planı 

iptali davalarında son yıllarda önemli artışın görüldüğü vurgulanmalıdır. Hukuki süreç; 

planların bozulup yeniden yapılmasını gerektirdiğinden, adeta yap boza dönen imar 

planları esas alınarak değerleme yapmak, plan iptali risklerini de içermektedir. Bu 

duruma örnek olması açısından, bir değerleme çalışmasından alınan imar paftası örnekleri 

incelenmiştir. Değerlemeye konu taşınmaz üzerinde şehrin değerli bir bölgesinde, oto 

teşhir ve servis binası olarak kullanılan yapı için yaklaşık E: 0,30 kullanılmıştır. 

Değerlemenin ilk yapıldığı dönemde imar paftası üzerinde E: 0,30 KSA (Konut Dışı 

Kentsel Servis Alanı) görülmekte olup, yapı da imar planına uygun olarak inşa 

edildiğinden, arsa değeri E: 0,30 KSA esas alınarak verilmiştir (Şekil 3.9). Plan iptal 

davaları için hazırlanan bilirkişi raporlarında; uygulama öncesi ve sonrası parsel değerleri 

ve kullanım olanakları analiz edilememekte ve tamamen genel görüş ile planın 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. Halbuki planlama ile hak kaybının olup olmadığının 

belirlenebilmesi için mutlaka etkin ve verimli kullanım analizi yapılmalı ve bu analiz için 
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de bilirkişi kurulunda mutlaka gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları da 

bulunmalıdır (Tanrıvermiş 2017).  

Şekil 3.9 Değerleme raporu (TAKS : 0.30 ve İşlev K.S.A.) (15.04.2009) 

Daha sonra bu taşınmazın da içinde bulunduğu bölgenin imar planı değiştirilerek, emsal 

yapı yoğunluk hakkının E.=3,0’e çıkartılması üzerine taşınmaz sahibi bankadan değer 

artışı talebinde bulunmuştur (Şekil 3.10). 

 

Şekil 3.10 Değerleme raporu (E: 3.0 ve İşlev : M.İ.A.) (18.06.2013) 
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Değerleme sürecinde, emsal artırımı ile ilgili plan iptali davaları devam etmesi gerekçe 

gösterilerek değer artışı yapılmamıştır. Mahkeme sonucunda E.=3,0 olan planın tekrar 

iptali edilerek, yeni yapılan planda ise emsal 1,5’e düşürülmüştür (Şekil 3.11).  

 

Şekil 3.11 Emsal değişikliği (10.11.2016) 

Taşınmaz sahibi, üç değerleme raporun her aşamasında ve tadil imar planları sonrasında 

da kirada olan oto teşhir binasına ilave bir yatırım yapmamıştır. İmar plan değişikliği ile 

arsa üzerine inşa edilecek yapı yoğunluğunu artırarak önemli bir değer artışı elde etmek 

istemektedir. Rant ekonomisinin temeli olan kolay kazanç, davalar nedeniyle kesintiye 

uğramaktadır. Değerleme uzmanı imar planları ile ilgili süreci takip edememesi veya 

sıklıkla karşılaştığı üzere ilgili kurumdan bilgi verilmemesi durumunda önemli bir riski 

gözden kaçırmış olmaktadır. Gelinen bu noktada, imar planları üzerinde yazan emsal yapı 

yoğunlukları, sürekli plan tadilatı ve plan iptalleri neticesinde çok bir anlam ifade 

etmemekte, değerleme uzmanının tereddütte kalmasına neden olmaktadır.  

Verilen örnekte görüleceği üzere, paftalar dikkate alınmış olsaydı 2009 tarihli değerleme 

raporunda 0,30 olan emsal 2013 tarihli değerleme raporunda 10 kat artış (E: 3,0) kazanacak 

ve 2016 tarihli değerleme raporunda da değeri tekrar düşme gösterecektir. Sonuç olarak 

değerlemeye konu taşınmaz arsa vasıflı olmayıp, işletme faaliyetine devam eden aynı 
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tesistir ve bu süreçte de aynı (yıllık artışlar dikkate alınmadan) kira parasını almaktadır. 

İlerideki dönemlerde, değerleme uzmanları belirtilen risk ve belirsizliklerin olumsuz 

sonuçlarından dolayı imar planlarında belirtilen emsal yoğunluklarını dikkate almadan, 

doğrudan ruhsatı veya fiili yapı ile kullanım durumuna dayalı değerleme yapma noktasında 

ihtiyatlı olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.   

3.1.5 İmar planlarında göstermelik DOP kesintisi 

İmar Kanunu’nda3 % 40’a kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi (DOP) yapılacağı 

belirtilmiştir. Uygulamada, belediyeler değişik isimler altında % 50 - % 65’lere ulaşan 

kesintiler yaptıklarına tanık olunmaktadır. Rant ekonomisini temel alan ve finansal açıdan 

beslenen büyükşehirlerde % 40 DOP kesintisi yapan kurumun çok yetersiz olduğu 

değerlendirmesi yapıldığına tanık olunmaktadır.   

Belediyelerin yüksek oranda kesinti yapmasından dolayı taşınmaz sahipleri, Kanun’da 

belirtilen maksimum % 40 DOP kesintisini memnuniyetle karşılamakta iken, bir takım 

imtiyazlı kişi ve şirketler için DOP kesintisi kendi parseli içerisinde yeşil alan olarak 

kullandırılmakta ve etrafı duvar ile çevrelenerek sadece o taşınmaza özgülenmesine izin 

verilmektedir. DOP alanı yeşil alan olarak düzenlenmiş ve sitenin kullanımına 

bırakılmıştır (Şekil 3.12). Birçok kişinin taşınmazlarına park, okul, yol gibi isimler adı 

altındaki kullanım için kesinti uygulanırken, imtiyazlı kişilerin taşınmazlarından DOP 

olarak kesilen alanı yine sadece taşınmaz maliki site sakinlerine yeşil alan amaçlı 

kullandırması, belediyeye veya kamuya güveni zedelemekte ve kamu vicdanına ağır 

hasar vermesi önlenememektedir. Oysa Köroğlu (2017) tarafından “İmar Hukukunda 

Yapı Kavramı ve Temel Yapı Belgeleri” adlı eserde arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin 

olarak; “bir yerleşmeye ilişkin planın uygulanması amacıyla taşınmazların mülkiyet 

durumlarına bakılmaksızın birleştirilmesi (hamur edilmesi) ve planın gerektirdiği 

kamusal hizmet alanlarının oluşturulması sonrasında eski taşınmaz sahiplerine yeniden 

dağıtılmasına yönelik bir süreç” olarak tanımlama yapmaktadır. Bu çerçeveden konu ele 

                                                           
3İmar Kanunu, TC Resmi Gazete, Tarih:09.05.1985 ve Sayı:18749 
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alındığı zaman belediye uygulamalarının çoğunluğunun sorunlu olabileceği açıkça 

dikkati çekmektedir.   

 

Şekil 3.10 DOP’nın parsel içinde gösterimi 

3.2 Kullanım Fonksiyonundan (Nitelik) Kaynaklı Aykırılıklar  

Kullanım fonksiyonundan kaynaklı aykırılıklar, imar planı lejantında, taşınmaz için tahsis 

edilen kullanım fonksiyonu dışında, başka bir fonksiyon kullanımından ileri gelmektedir. 

Bu duruma örnek olarak Tunalı Hilmi Caddesinden seçilmiş iki görüntü aşağıda 

verilmiştir. Cadde üzerinde 1970 yılında çekilen resimde ticari fonksiyon ve 
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hareketliliğin minimum düzeyde olduğu görülmektedir (Şekil 3.13). Binanın inşa edildiği 

yıllarda, caddenin ticari hareketliliğinin düşük olmasından dolayı, binaların zemin katları 

mesken olarak planlanmış ve arsa payları da günün şartlarına göre belirlenmiştir. Ancak 

zaman içinde piyasa koşulları ve değişen talep yapısına bağlı olarak mevcut yapıların 

kullanım biçimleri de değişmekte, iskana açıldıktan sonra yapıları edinmiş olanlar, 

yapının kullanım biçimi ve ruhsat ilişkisi yerine fiili duruma göre bedel ödemekte ve 

özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

uygulamaları kapsamında arsa payı dağıtımı ve dönüşüm sonrası hak sahipliği gibi 

konularda önemli anlaşmazlıkların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır.   

 

Şekil 3.11 Tunalı Hilmi Caddesi (1970 yılı) 

2013 yılındaki resimde solda birinci sırada görünen binanın zemin katları projesinde 

mesken iken, fiili durumda dükkân olarak kullanıldığı bu hali ile yasal ile mevcut durum 

değerinde farklılaşma olduğu görülmektedir (Şekil 3.14). Özellikle ticari aktivitenin 

yüksek olduğu caddelerde depo, kömürlük vasıflı hatta bağımsız bölüm vasfı taşımayan 

eklentilerin bile çok yüksek değerlere ulaştığı bilinmektedir. 
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Şekil 3. 12 Tunalı Hilmi Caddesi (2013 yılı) 

3.3 İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmaz Değerlemesinde Yaşanan Sorunlar  

Kamulaştırma ve finans sektörü için değerleme faaliyetleri bütünleşik ele alındığında, 

hizmetin her aşamasında sorunların bulunduğu görülmektedir.  Bu sorunlar yasal altyapı 

eksikliği, veri temininde yaşanan zorluklar, rapor içerik ve formatına ilişkin 

standardizasyon sorunları, değerleme ücretleri buna karşın alınan sorumluluklar, 

taşınmaz okur yazarlılığın oluşmaması, taşınmaz maliklerinde değerleme bilincinin 

oluşmamış olması, sistemsel risklerin değerleme uzmanına rücu edilmesi, bilişim 

kaynaklarının yetersizliği ve ortak veri havuzunun oluşmaması olarak sayılabilir.  

3.3.1 Yasal altyapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar 

Taşınmaz değerlemesini düzenleyen birçok kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge 

yayımlanmış, kurumların münferiden karşılaştıkları sorunların çözümü için çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. Yasal düzenlemeler incelediğinde, sektörün genelini 

düzenlemeye yönelik çerçeve bir yasal altyapı eksikliği göze çarpmaktadır. Belirtilen 

durum, gerek kamu, gerekse özel sektörün ihtiyaç duyduğu değerlemelerin yapılmasında 

uygulama farklılığına ve değerlemeyi talep eden kuruma göre farklı sonuçlara 

ulaşılmasına sebep olmaktadır.  
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Türkiye koşullarına özgü olarak taşınmazlarda imar planında belirlenen kısıt ve 

tanımlamalara uymayan yapıların yaygın olması, mimari proje ve ruhsat dışı ilave 

yapılaşmaların olması, gerek alan fazlalıkları, gerek planda ayrılmış yapılaşma niteliğine 

uymayan (örneğin, imar planına konut ve fiilen ticari) kullanımlar, gerekse hazine 

arazilerinde kaçak yapıların inşa edildiği görülmektedir. Bu durum yasal altyapı 

eksikliğinden değil, mevzuata uymamak ve özellikle belediyelerde mevzuatın uygulama 

birliğinin olmamasından kaynaklanmaktadır (İl belediyelerinde imar planı 

yönetmeliklerin farklılığı gibi).  

Değerlemede farklı niteliklerdeki taşınmazların değerlerinin tespitinde kullanılması 

gereken ölçütler ve değerleme süreçlerinin kapsamı ile rapor formatı konusunda yeterli 

düzenlemelerin olmaması, farklı uzmanlar tarafından farklı değer tahminlerinin 

yapılması, rapor formatları arasında homojenliğin olmaması, raporun denetiminin 

güçleşmesine neden olabilmektedir. Teminat değerlemesine konu taşınmazlarının 

değerlerinin oldukça yüksek olması, ilgili düzenlemelerde mesleki sorumluluk sigortası, 

etik değerler ve yapılan değerleme çalışmalarının izlenmesi ve değerlenmesi konularında 

yeterli yasal düzenlemelerin yapılmamış olması, değerleme çalışmalarının kalitesini 

olumsuz etkileyebilmektedir.       

Kamulaştırma amaçlı yasal düzenlemelerde taşınmaz değerleme ölçütlerinin rasyonel 

değerleme için yeterli olmadığı gözlenmektedir. 2942 Sayılı Kanun’a4 göre taşınmazların 

cins ve nevilerinin analizi, arazileri gelirine göre değerlemede kullanılabilecek 

kapitalizasyon oranı ve arazi geliri ile arsalarda emsal değer analizine yönelik esaslar net 

bir biçimde tanımlanmadığından genellikle hatalı işlem yapılabilmektedir. Özellikle 

değerleme sürecinde “bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçütler” kapsamında 

elde edilen değerin kat kat artırılması rasyonel olarak değerleme yapılmasına imkân 

vermemektedir. Mevzuatta değerleme ölçütleri ile ilgili genel esasların verilmemiş olması 

ve hatalı Yargıtay kararları ile kamulaştırma amaçlı değerleme işlemleri kabul edilebilir 

biçimde yapılamamaktadır. 

                                                           
4 Kamulaştırma Kanunu, TC Resmi Gazete, Tarih: 08.11.1993 ve Sayı:18215 
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Özelleştirme ve satış amaçlı değerleme işlemlerinde genellikle emsal bedel üzerinden 

işlem yapılması ve işlem sıklığının daha az sayıda olması, kamulaştırma sürecine oranla 

nispeten daha düşük düzeyde sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak özelleştirme, 

satış ve tasfiye amaçlı değerleme çalışmalarında tahmin edilen değer, taşınmazın hali 

hazır imar durumu ve özellikleri ve gelecekte kazanabileceği farklı niteliklere göre farklı 

uzmanlar tarafından farklı değerleme yaklaşımlarının kullanılması, değerleme 

sonuçlarının çok farklı olmasına neden olabilmektedir. Bu bakımdan öncelikle konuyla 

ilgili düzenlemelerde esas alınması gereken değerleme niteliğinin tespiti ve buna uygun 

değerleme ölçütleri ile rapor formatlarının açıkça yer alması yararlı olacaktır.   

3.3.2 Veri toplamada yaşanan sorunlar  

Veri toplamada yaşanan sorunlar, yerel yönetimler, tapu ve kadastro müdürlükleri, diğer 

kamu kurumları olarak gruplandırılmıştır. Her bir kuruma ait bölümde sorunun mahiyeti 

ve çözüm önerisine yer verilmiştir. Sorunların bir kısmı çalışanların bakış açısı ve 

uygulama farklıklarından, bir kısmı yasal alt yapı eksikliğinden, bir kısmı da bilgi ve 

bürokrasi sisteminden kaynaklanmaktadır.     

3.3.2.1 Yerel yönetimlerde karşılaşılan sorunlar 

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) gayrimenkul değerinin belirlenmesi 

ve kayıt altına alınması konulu çalışma grubu tarafından hazırlanan özet raporda 

değerlemede karşılaşılan sorun ele alınmıştır. Değerleme çalışmasında, taşınmazların 

yasal durumu ve fiili durumunun karşılaştırmalı analizi ve varsa aralarındaki farkların 

incelenmesi açısından plan ve proje bilgileri görülmeden değer tespiti yapmak mümkün 

değildir. Değerleme sürecinde özellikle yerel yönetimlerden kaynaklanan temel sorunlar 

özetlenmiştir. 

Değerlemede, taşınmazın cinsinin arazi ve arsa olarak ayrımı ile emlak vergi değeri, 

taşınmazın çevresinin meskûnluğu ve belediye hizmetlerinden yararlanma dereceleri 

konusunda yeterli bilgi sağlanmasında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle bazı 
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belde ve ilçe belediyelerinde arsa ve arazi ayrımı ile belediye hizmetlerinden yararlanma 

derecesinin değerlendirilmesine yönelik olarak verilerin çeşitli nedenlerle hatalı 

bildirildiğine tanık olunmaktadır. Bu koşullarda teminat, satış ve kamulaştırma amaçlı 

değerleme işlemlerinde kalite sorunları ile hatalı değerleme raporlarının hazırlanması 

kaçınılmaz olmaktadır.  

Yerel yönetimlerden bilgi ve belge temini için rutin ve yaygın bir işlem prosedürü yoktur. 

Her belediye kendi imkânları doğrultusunda uygulama yapmakta, uzmanlar inceleme 

yapmak için arşiv dosyasına ulaşmada zaman ve içerik yönlerinden sorunlarla 

karşılaşmaktadırlar. Belediyelerin keyfi tutumları nedeniyle bazı belediyelerden bilgi 

almak mümkün olmamakta, ancak mal sahibi aracılığı ile zor da olsa bilgilere ulaşabilmek 

mümkün olmaktadır. Bazı belediyelerde proje ve yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, 

imar durumu belgesi vb. belgelerin temininde, gayrimenkul malikinin emlak borçlarının 

da ödenmesi halinde bilgi verileceği belirtilmekte olup, bu yaklaşım değerleme sürecini 

kesintiye uğratmaktadır (Anonim 2012). 

Arşiv düzeni sistematiğinin olmaması nedeniyle belediyelerin bir kısmında dosyalar 

düzensiz olarak tutulmakta ve bu durum taşınmazlara ilişkin evrakların kayıp olmasına 

neden olabilmektedir. Bilgi ve belgelerin tamamını inceleme imkânı verilmemesi de 

önemli bir sorun oluşturmaktadır. Belediyelerin birçoğunda taşınmaza ilişkin dosyaların 

bütünü gösterilmemekte, sadece proje, ruhsat ve iskân bilgileri sürekli bir mücadele 

sonucu görülebilmektedir. Yazışmaların bulunduğu dosyalar (yıkım kararı, zabıt tutanağı 

gibi) genellikle ayrı bir dosyada arşivlenmektedir. Birden fazla dosya olması halinde, 

değerleme yapan kişi bu bilgiden habersiz olup, dosyaların tamamını inceleme imkânı 

bulamamaktadır. Değerleme yapan kişi arşiv dosyasını göremediğinden raporunda eksik 

bilgi sunmak durumunda kalmaktadır (Anonim 2012).   

Belediyeler arasında hizmet tarifesinde çok önemli farklılıkların olması, belediyelerde 

dosya inceleme için ödenmesi istenen ücretlerin encümen kararı ile belirlenmesi, istenen 

ücretlerin dosya başına 1000TL’ye ulaşabilmesi, değerleme raporu için müşteri 

tarafından verilen bedeli aşan ücretin ödenmesine yol açabilmektedir. Bütün belediyelerin 

uygulamaları gereken standart bir ücret tarifesinin belirlenmesi gerekmektedir. Sektörün 
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diğer paydaşlarına ücretsiz verilen bu hizmetin, değerleme uzmanlarına farklı ücretlerle 

verilmesi, mevzuatta yapılacak değişikliklerle çözümlenmesi gereken bir konudur 

(Anonim 2012). 

Dosya incelemeleri için tüm gün hizmet verilmemesi ve belediyeler arasında farklı 

uygulamaların yapılması, değerleme araştırma ve raporlama süresini gereksiz yere 

uzatmaktadır. Bazı belediyelerde her gün, bazılarında haftada bir gün, bazılarında haftada 

2 gün dosya ve proje gösterilmesi, hizmetin tamamlanma süresinin uzamasına neden 

olabilmektedir. İnceleme günlerinde saat uygulamasının da yaygın olduğu görülmektedir. 

Genelde saat 16.00’ dan sonra inceleme izni veren belediyelerde bu saatte yoğun bir 

kalabalık yaşanmakta ve mesai bitiş saatinin yakın olmasından dolayı uzmanların bir 

kısmı sıra beklemesine rağmen dosyayı inceleyemeden ilgili belediyeden ayrılmak 

zorunda kalmaktadır (Anonim 2012).  

Belediye arşivlerinde inceleme yapılacak mekânın yetersiz oluşu, proje incelemesi için 

uygun fiziki ortamın olmaması nedeniyle yapılan teknik inceleme yetersiz/eksik/hatalı 

olabilmektedir. Örneğin, proje üzerinde alan hesabı, uygun mekân ve ekipmanların 

olmaması nedeniyle güç koşullarda yapılmaya çalışılmaktadır. Belediyelerde fotoğraf 

çekilmesine müsaade edilmeyen durumlarda ise kısıtlı bir zamanda alan hesabı 

yapılmasından dolayı hata oranı artabilmektedir (Anonim 2012).  

Planların arşivlenmesine yönelik kanun ve genelge hükümlerinin eksik uygulanması 

güncel imar planı bilgilerine ulaşmada güçlük yaratmaktadır. Belediyelerde özellikle kat 

yüksekliği ve yapı nizamına ilişkin plan değişiklerinin pafta üzerinde yapılmadan sadece, 

Belediye Meclis Kararı ile gerçekleştirilmesi, kullanım kararına ilişkin plan 

değişikliklerinin arşivlenmemesi de bilgiye ulaşmada sorunlara neden olmaktadır 

(Anonim 2012). Yerel düzeyde parsel ve yapı ölçeğinde ruhsat, plan tadilatı ve diğer 

yapılaşma ile ilgili verilere elektronik ortamda veya kağıt ortamında erişilememesi, 

rasyonel analiz ve değerleme yapılmasına olanak vermemekte ve yatırım kararlarının 

verilmesinde de objektif kriterlerden uzaklaşılması gibi risklerle sık karşılaşılmaktadır. 

Bu durum özellikle yabancı yatırımcılar açısından daha büyük bir risk kaynağı olarak ele 
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alınmakta ve yabancıların belirtilen süreçleri anlamada önemli ölçüde güçlük çektikleri 

gözlenmektedir.   

3.3.2.2 Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nde karşılaşılan sorunlar 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile TDUB tarafından imzalanan protokol 

ile Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’nin (TAKBİS) değerleme uzmanlarına açılması 

sağlanmıştır. TAKBİS sorunlarının büyük bir bölümüne çözüm getirilmiş olmakla 

birlikte, uygulamada aksayan konular da bulunmaktadır. TAKBİS üzerinden mimari 

proje incelenmesi pilot uygulamasına başlanmıştır. Mimari projelerin taranmış halinin, 

TAKBİS’den indirilmesine sistemi izin vermemektedir. Bu nedenle proje resimleri 

ekrandan alınıp, ilave birkaç işlemden geçmesine rağmen çözünürlük sorunu nedeniyle, 

projenin üzerinde yer alan bilgiler okunmamaktadır. Hem zaman kaybı, hem de 

çözünürlük sorunu, verilen hizmetin amacına ulaşmamasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle taranmış projelerin kurumun belirleyeceği formatta indirilmesine imkân 

sağlanmalıdır. TAKBİS’den indirilemeyen veya okunamayan projeler için, ilgili 

müdürlüklerde eskiden olduğu gibi ozalit üzerinden proje incelemesine izin verilmesi, 

geçici bir çözüm getirecektir. TAKBİS vasıtası ile alınan kayıtların hizmet bedeli, 

değerleme uzmanlarına diğer kurumlara verilen fiyatın çok üzerinde olup, bu hizmetten 

faydalanacak tüm çevrelere tek bir ücret tarifesi uygulanmasının hakkaniyetli olacağı 

düşünülmektedir.  

Aynı ada parselde (örneğin bir sitede) tüm bağımsız bölümleri içeren toplu değerleme 

talepleri için alınan kayıtlarda her bir işlem için de ücret ve kayıt alınması vakit kaybına 

neden olmaktadır. TAKBİS tarafından hizmet verilen diğer kurumlarda olduğu gibi toplu 

kayıt uygulamasının değerleme uzmanları içinde uygulamaya alınması, sürecin 

hızlanması açısından önem arz etmektedir. Kadastro müdürlüklerinde, değerleme 

uzmanının pafta inceleme taleplerinin karşılanması konusunda, sorun olduğu genel 

anlayışın bilgi vermeme üzerine olduğu, sistematik bir çözüm bulunmadığı ve uygulama 

birliğinin bulunmadığı görülmektedir.  
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3.3.2.3 Diğer kurumlarda karşılaşılan sorunlar 

Farklı kurumlarda bilgi ve belge gösterme konusunda uygulama birliği sağlanamamış ve 

bu aşamada da sistematik olarak işleyen bir yapı tesis edilememiştir. Özellikle Anıtlar 

Yüksek Kurulları, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Komisyonu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Askeri Bölgeler ve Özel 

Güvenlik Birimleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

gibi kurumlardan alınması gereken belge ve bilgilere zamanında ulaşmak mümkün 

olamamaktadır.  

Özellikle taşınmazların gelire dayalı olarak değerlemesinde kullanılacak gelir ölçütlerine 

ulaşımda sorunlar yaşanmaktadır. Bu kapsamda arazilerin gelir, kullanım durumu ve 

değerleme özelliklerine ilişkin olarak toprak kalitesi, yetenek sınıfı, ürün verim düzeyleri 

ile satış fiyatları ve maliyetlerine ilişkin yeterli ve güvenilebilir norm bilgilere 

ulaşılamamaktadır. Örneğin Tarım İl/İlçe Müdürlükleri tarafından il/ilçe ortalaması 

olarak ürün verimi, maliyet, fiyat ve münavebe sistemine ilişkin verilerin değerlemesi 

yapılan parsellerin bulunduğu bölgeyi yansıtmaması ve zaman içinde çeşitli nedenlerle 

oluşabilen il/ilçe ortalama değerlerindeki sebepsiz değişim, değerleme sürecini olumsuz 

etkilemektedir.  Benzer biçimde kentsel kesimde gelir çarpanları ve artık gelir tekniğine 

göre değerleme ile kira ve ecri misil araştırmalarında vergi dairelerindeki kira 

beyannamelerine ulaşılamaması, önemli bir bilgi kaynağının kullanılmasına engel teşkil 

etmektedir.   

Değerleme uzmanı, her veri talebi için Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile Belediyelere 

gitmek zorunda kalmaktadır. Ancak bunların dışında kalan kamu ve özel kurumlara 

değerleme çalışmasının içeriğine göre ihtiyaç duyulması halinde başvurulması gerekli 

olmaktadır. Diğer kurumlara daha az müracaat edilmesine rağmen, bu kurumlardan bilgi 

almak daha zor ve uzun süre almaktadır. Bazı durumlarda hiç bilgi verilmediği, bazen de 

haftalar sonra bilgi verildiği görülmektedir. 

Koruma kurulları ile askeri yasak ve güvenlik bölgeleri nedeniyle taşınmazın kullanımı 

ve devri ile ilgili kısıtlamaların incelenmesi de değerleme sürecinde sıkıntı yaşanan 
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konuların başında gelmektedir. Ayrıca bazı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis 

edilmiş olmasına rağmen, tapu kütüğünde bedelin belirtilmemiş olması ve irtifak hakkı 

tesis eden idarenin de bilgi vermemesi, taşınmazın güncel değerinin rasyonel tespitine 

olanak vermemektedir.      

3.3.3 Değerlemeye ilişkin sektörel sorunlar 

Aynı gayrimenkule ait değerleme raporlarında, hizmeti talep eden kurumların hizmet içi 

şartnamelerinin farklılığına paralel olarak farklı değerlerin çıktığı görülmektedir.  

Piyasada kamu kurumları, bankalar, değerleme şirketleri veya özel kişi/kurumlara göre 

değişen farklı içerikte rapor yazım formatı bulunmaktadır. Farklı formatlar, sektörde 

rasyonel karar destek bilgisi üretilmesini engellemektedir. Değerleme raporlarında 

bilişim desteğinin yetersiz olması, farklı formattaki raporların dijital veri paylaşımına 

uygun mimari yapıda olmaması, sektörde mükerrer iş yükü ve tutarsız veri üretimi 

sonucunu doğurmakla birlikte sektörde verimliliği düşürmektedir. Rapor üretiminde 

farklı bilgisayar yazılımları kullanılabilmeli, ancak bu yazılımlar ürün/rapor/çıktı 

yazılımlar arası veri transferine uygun olmalıdır. Birim fiyat ve sitüasyon (inşaat 

seviyeleri) verilerinin kullanımında kargaşa hâkimdir. Bu karışıklık hesaplamaları da 

bankaya veya şirkete göre değişken sonuçlara yol açmaktadır. Değerleme alanında, 

maliyet yönteminde kullanılmasına yönelik referans alınabilecek yapı yaklaşık birim 

maliyet verisi bulunmamaktadır. Bayındırlık Bakanlığı’nca her yıl yayınlanan, metrekare 

birim maliyet bedellerini gösteren listeler, günün inşa koşullarının ve değerlemenin 

ihtiyacının tam olarak karşılanmasında yetersiz kalmaktadır.  

Gayrimenkul ve inşaat sektörü verilerinin bilişim destekli sistematik temin kanalları 

yeterince oturmamıştır. Müteahhitlik piyasasında örgütlülük zayıf olduğundan, sistematik 

veri temini imkânsız olmakta ve piyasa araştırmaları da uzman olmayan kişilerce 

yürütüldüğü zaman sübjektif verilerle yorum ve değerlendirme yapılmasına yol 

açmaktadır.  Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkileri ile gerçek değer veya bilginin 

saklanması, önemli değerleme hatalarının yapılması ve yapılan değerleme çalışmalarının 

rasyonel denetimine olanak vermemektedir. Şeffaflık sektörde yaygın olmadığından, 

taraflar arasındaki alım-satımda oluşan gerçek değerlerin kamuoyuna açıklanması 
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istenmemektedir. Tapuda devir ve iktisap bedelleri de doğru gösterilmediğinden, 

sistematik veri temini imkânsız olmaktadır. Dolayısıyla gerçekleşmiş satışlardan veriye 

ulaşarak taşınmazlar arasında sağlıklı karşılaştırma yapmak ve değer tespit etmek 

zorlaşmaktadır. Bilgilerin saklanması gerçek bilgi yerine hatalı bilgilerin ibraz edilmesi, 

şifahen bildirilmesi sonuçların hatalı çıkmasına neden olmaktadır.  

Sektörde değer kavramı karmaşası yaşanmakta ve değer kavramının anlamı piyasada 

yeterince anlaşılamamaktadır. Acil satış değeri, piyasa değeri, yasal değer, projeye esas 

değer, ekspertiz değeri, sigorta değeri, mevcut değer, mahallindeki durum değeri, bitmesi 

halindeki değeri, adil piyasa değeri, vergi değeri, tasfiye değeri, işleyen teşebbüs değeri, 

teminata esas değer, intikal vergisi değeri ve kullanım değeri gibi farklı değer tanımlarının 

anlamları açıkça ortaya konmalıdır. Değer kavramında ortak bir platform 

oluşturulamadığından, her ne kadar fiilen uygulamada Uluslararası Değerleme 

Standartları’na (UDS) uygunluk sağlanmış gibi görünse de, hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi açısından anlam taşımamaktadır. Değerlemenin amacı (kamulaştırma, 

teminata yönelik, yatırım değeri ve proje değeri gibi) raporda net bir şekilde 

açıklanmadığından, tahmin edilen değer üzerinde yanlış anlaşılma ve kargaşa 

çıkabilmektedir.    

Değerleme alanındaki en önemli sorunlardan biri de taşınmazın yasallık durumunun veri 

toplama, gözlem ve analiz aşamalarında ihmal edilebilmesidir.  Mevcut mevzuatlara göre 

olması gereken ile fiilen inşa edilen yapılar arasında uyumsuzluk ve farklar 

bulunmaktadır. Mevcut binaların yasal problemleri her kurum ve banka tarafından farklı 

yorumlanmaktadır. Kamu kurumları tarafından talep edilen raporlarda ise ağırlıklı olarak 

mevcut duruma göre çalışma yapılması istenmekte, yasal durum zaman zaman göz ardı 

edilebilmektedir.  

Lisanslı değerleme uzmanları büyükşehirlerde yoğunlaşmıştır. Türkiye’de değerleme 

uzmanlarının optimum dağılmaması standart hizmet kalitesini düşürmektedir. Yeterli 

eğitimi almamış, yetkin olmayan değerleme uzmanların hazırladığı raporlar rasyonel 

sonuçlara ulaşılmasını engellemekte, mesleğin itibarını düşürmektedir.  
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Hizmet alan kurum tarafından dayatılan sözleşmelerde yer alan hukuki sorumluluklara 

ilişkin maddeler günden güne ülke gerçeklerinden uzak ve tümüyle değerleme şirketlerini 

risk altına sokan hükümler içermektedir. Uzman veya değerleme şirketlerinin kendi 

kusurları ile sistem kusurlarına karşı koruyucu tedbirlerin yetersiz veya hiç olmaması, 

değerleme sektörünü olumsuz etkilemektedir.  Mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin 

değerleme sektöründe yeni tanınmaya başlanması ve sigorta kapsamının yetersiz oluşu, 

sigorta ücretlerinin fahiş artması ile birlikte teminat kapsamının daraltılması diğer bir 

sorundur. 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) sektörün meslek örgütüdür.  Birlik gerek 

Sermaye Piyasası Kanunu, gerekse kuruluş statüsünün kendisine tanıdığı yetkiler 

kapsamında sektörün sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır. Statüsü gereği birliğin 

yetkileri sınırlıdır. Yetkilerin tüm sektörü kapsayacak biçimde genişletilmesi 

gerekmektedir. 

Değerleme alanında standardizasyon ve örgütlenmenin tamamlanmasına paralel olarak 

nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, farklı dallardan mezun olan kişilerin akredite edilmiş 

programlarda eğitimi ve sektöre sürekli ve yüksek nitelikli insan gücünün sağlanması da 

gerekli görülmektedir. Bu yapı değerleme veya daha genel olarak taşınmaz geliştirme 

alanında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim- öğretim yapan kurumlara olan 

gereksinimi yaşamsal hale getirmektedir. Diğer önemli bir sorunun ise bilimsel araştırma 

yapacak kişilerin yetiştirilmesi ve sektörün akademik personel ihtiyacının karşılanmasına 

yönelik çalışmaların çok yetersiz olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında sektöre yönelik eğitim ve araştırma 

yapan kurum sayısının çok yetersiz ve insan kaynağının da yeterli olmaması önemli bir 

sorundur.  

Tüketicinin bilinçli olmaması, değerlemeyi talep edenlere imara aykırılıktan kaynaklı 

değer düşüklüğünün açıklanmasında yaşanan zorluklar bulunmaktadır. İmara aykırı 

yapılaşmanın yasal bir dayanağı olmamakla birlikte, mevcut durumun yasal statüye 

sahipmiş gibi değerlemesi talep edilmekte ve bu değerden değerleme uzmanları ve 

değerleme kuruluşlarının sorumlu tutulmaktadır.  
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Özellikle belge temini konusunda finans sektörü için yapılan değerleme çalışması ile 

kamulaştırma amaçlı değerleme çalışmasında önemli bir ayrım bulunmaktadır. Finans 

sektörü için hazırlanan raporlarda belge temini önemli bir sorun iken, kamulaştırma 

amaçlı değerlemelerde belgeler yazılı olarak iletilmektedir. Bilirkişiler kamu görevlisi 

olarak kabul edilirken, değerleme uzmanları ise kamu yararına çalışmalarına rağmen 

kamuda oluşan algı istenilen düzeyde olmamaktadır. Değerleme kanununun olması 

halinde bu sorunların çözüleceği düşünülmektedir. 

3.4 Bilirkişi ve Değerleme Uzmanı/Kuruluşunun Sorumlulukları 

Değerleme uzmanı ve bilirkişi sorumluluk maddeleri mevzuat ile düzenlenmiştir. Bu 

kısımda Bilirkişilik Kanunu’nda yer alan sorumluluk maddeleri ile SPK ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerinde yer alan sorumluluk 

maddeleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmada değerleme kuruluşları ile değerleme hizmeti 

alan kurum (özellikle banka) sözleşme örnekleri yer almaktadır. Banka sözleşmeleri, tek 

taraflı ve riski tamamen değerleme kuruluşuna yükleyen hukuka aykırı birçok madde 

bulunmaktadır. BDDK tarafından konunun ele alınarak, tek tip sözleşme düzenlemesi 

yapılması, kısa zamanda uygulamaya konulması, sektörün önemli bir sorununa çözüm 

olacaktır. 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun5 58’inci maddesinde sorumluk kavramı düzenlenmiş 

olup, buna göre bilirkişi; “Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisidir. Bilirkişi, 

kasten gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 

276’ncı maddesi uyarınca sorumlu tutulur. Bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle 

düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun, hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş 

olanlar, bu zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası açabilirler. Devlet, ödediği 

tazminat için sorumlu bilirkişiye rücu eder” (Köktürk 2017). 

                                                           
5 Bilirkişi Kanunu, TC Resmi Gazete, Tarih: 24.11.2016 ve Sayı:29898.  
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SPK sorumluluk konusunu Tebliğ6 ile düzenlemiştir. Tebliğin 10’uncu maddesi 

“gayrimenkul değerleme şirketleri ve değerleme raporunu imzalayan değerleme 

uzmanları, konut değerleme uzmanları ile sorumlu değerleme uzmanları; hazırlanan 

raporda ulaşılan sonuçlar dolayısıyla; raporun belirlenen standartlara uygun olmaması, 

yeterli incelemenin yapılmaması, hatalı verilerin kullanılması ve buna benzer nedenlerle; 

müşterilerine veya söz konusu rapordan faydalanan üçüncü kişilere verdikleri zararlardan 

müteselsilen sorumludurlar. Şirketin ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının cezai 

sorumlulukları saklıdır” olarak tanımlamıştır.  

BDDK ise sorumluluk konusunu Yönetmeliğin7 15’inci maddesinde düzenlemiştir. 

“Değerleme kuruluşları, bu yönetmelik kapsamındaki değerleme faaliyetlerinden 

doğabilecek zararların tazmini amacıyla, asgari poliçe tutarı 500.000 TL ve bir önceki yıl 

bankalara verdikleri değerleme hizmetlerinden elde ettikleri gelirden az olmamak üzere, 

Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca hesap dönemini takip eden tarihten itibaren on beş 

gün içinde genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mesleki sorumluluk sigortası 

yaptırmak zorundadır. (2) Mesleki sorumluluk sigortası yaptırılacak sigorta şirketi, 

değerleme kuruluşunun ya da değerleme kuruluşu ile hukuki bağlantısı bulunan yurt 

içindeki veya yurt dışındaki değerleme kuruluşunun nitelikli paya sahip olduğu ortaklığı 

olamaz. (3) Değerleme hizmeti alan banka tarafından, değerleme hizmeti sözleşmesinde 

veya diğer herhangi bir şekilde, mesleki sorumluluk sigortasının bankanın doğrudan veya 

dolaylı olarak nitelikli pay sahibi olduğu ya da dâhil olduğu risk grubu bünyesinde yer 

alan bir sigorta şirketi tarafından yapılması zorunlu tutulamaz, bu yönde teşvik ve 

telkinde bulunulamaz ve değerleme kuruluşlarınca sunulan değerleme hizmetini 

etkileyecek şekilde sözleşme ücreti pazarlık konusu edilemez”. 

Bankalar ile yapılan sözleşmeler tek taraflı olarak hazırlanmakta, sözleşme maddelerine 

itiraz edilmesi halinde değerleme kuruluşu ile sözleşme imzalanmamaktadır. Bu nedenle 

çalışmak isteyen kuruluşlar sözleşme içeriklerine katılmasalar bile imzalamak 

                                                           
6 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin 

Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri VIII, No:53, 

TC Resmi Gazete, Tarih: 02.08.2007 ve Sayı:26601.  
7 Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi 

ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, TC Resmi Gazete, Tarih: 12.01.2017 ve Sayı:29946  
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durumunda kalmaktadır. Banka sözleşmelerinde sorumluluk maddelerine içeren 

örneklere aşağıda yer verilmiştir.  

Birinci örnekte ilgili maddeler aşağıdaki şekildedir: 

a) Firmanın, firma çalışanlarının ya da firmanın birlikte iş yaptığı gerçek veya tüzel 

kişilerin kasıtlı olarak, ihmalen yahut mesleki özen ve titizliğe riayet etmemeleri ve sair 

nedenlerle değerlemesi yapılan taşınmazın teknik incelemelerinin hatalı yapılması, emsal 

araştırmalarının yeterli düzeyde gerçekleştirilmemesi, taşınmazın değerine etki 

edebilecek olumlu/olumsuz etkenlerin göz ardı edilmesi, Belediye ve Tapu kayıtlarında 

yer alan bir kısım takyidatların değerleme raporunda belirtilmemesi veya bunun gibi 

nedenlerle taşınmaz için gerçeğe aykırı bir değer takdir edilmesi veya değerleme konusu 

taşınır ya da taşınmaz üzerine rehin tesis edilememesi, rehin tesis edilmesinin gecikmesi, 

Bankanın dilediği koşullarda rehin tesisi imkanının olmadığının ortaya çıkması ya da bu 

imkanın sonradan ortadan kalkması, rehin tesisinden sonraki icrai ya da rızai satış 

işlemlerinin gecikmesi, imkansız olması ya da imkansız hale gelmesi veya icrai ya da 

rızai satışın gerçekleşmesinden sonra bir adli ya da idari makam kararıyla iptali, feshi ya 

da geri alınması hallerinde de Firma, meydana gelecek her türlü Banka zararını, Bankanın 

ilk talebinde nakden ve defaten tazmin edeceğini gayrı kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

Yukarıda kusura ilişkin bir kısım belirleme ve örneklemeler yapılmış olmasına karşın, bu 

hususta Firmanın sorumluluğu objektif/kusursuz sorumluluk esaslarına göre belirlenir. 

Firmanın tazmin mükellefiyeti, zarara neden olan durumun ortaya çıkmasından itibaren 

başlar ve Banka ile Firma arasındaki sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshi durumunda 

da devam eder.   

b) İşbu protokolde bahsedilen firma ifadesinden ve firma sorumluluğundan; 

menkul/gayrimenkul değerleme hizmeti veren gerçek/tüzel kişiler, tüzel kişilerin 

kurucuları, şahıs ortakları ile değerleme raporunun oluşmasında yardımcı/destek olan 

kadrolu/sözleşmeli tüm personeli ve kadrolu olmasa dahi firmaya hizmet veren çözüm 

ortakları veya burada zikredilmesi unutulmuş olsa bile bir biçimde raporun oluşmasına 

katkı sağlayan kişiler anlaşılır. Raporun oluşmasında etkisi olan bu kişilerin yaptığı hata 
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ve kusurlardan da Firma, Bankaya karşı en geniş şekilde müştereken ve müteselsilen 

sorumlu olacaktır.  

c) Firma, “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 

Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde “Mesleki Sorumluluk 

Sigortası” yaptıracak ve sigorta poliçesinin bir örneğini Bankaya gönderecektir. Mesleki 

sorumluluk sigortası yaptırılmış olması, Firmanın ve Firma ortaklarının yukarıdaki 

maddelerde belirtilen sorumluluklarını kaldırmaz.  

d) Firma, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetler bağlamında BDDK, SPK veya diğer 

idari düzenleyici/denetleyici kurumlar tarafından çıkarılmış/çıkarılacak tüm 

düzenlemeler ile sair yasal düzenlemeler ile getirilmiş/getirilecek tüm esaslara uymakla 

yükümlüdür. Bu yükümlere aykırılık nedeni ile Bankanın herhangi bir cezai yaptırıma 

uğraması halinde Banka zararı Firma tarafından tamamen ve nakden ödenecektir.   

e) Firma; Banka, Banka müşterisi veya mülk sahibi tarafından kendisine ibraz edilen 

belgelerin doğruluğunu ilgili kurumlardan kontrol edecektir. Belgelerin sahte olması ve 

sahte belgelerle rapor hazırlanması durumunda oluşacak Banka zararı Firma tarafından 

tamamen ve nakden ödenecektir.  

f) Banka, kendisine sunulacak değerleme raporlarındaki tapu ve belediyeden temin edilen 

bilgiler ile takdir edilen kıymeti müşterisine yazılı olarak verebilir. Firma, bu bilgilerin 

verilmesine peşinen kabul etmiştir. 

İkinci örnekte ilgili maddeler ise şu şekildedir: 

11.7 Değerleme Kuruluşu ve Eksper, Banka için yaptığı iş nedeniyle, üçüncü şahısların 

vereceği her türlü zarardan sorumludurlar. Eksperin yaptığı her türlü hata ve ihmalden ve 

bu hata ve ihmal nedeniyle Bankanın uğrayacağı zarardan ise Değerleme Kuruluşu 

sorumlu olacaktır. Değerleme Kuruluşu Bankaya bu konuda hiçbir sorumluluk 

yüklenemeyeceğini peşinen kabul eder. Değerleme Kuruluşu, bu zarar ve ziyanın 



      

39 
 

kendisine hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın teminatından kesilmesini, Banka 

nezdindeki her türlü hak ve alacaklarıyla takas ve mahsup edilmesini de kabul ve taahhüt 

eder.  

11.8 Değerlemesi yapılan varlığın değerinin icra takip sürecinde yapılan kıymet takdiri 

sonucunda belirlenen değerden düşük tespit edilmesi halinde değerleme kuruluşuna, 

hatalı değerleme nedeniyle zarar ihtimalinin bulunduğu yönünde değerlemeyi talep eden 

birim tarafından yazılı bilgi verilir. Kesinleşen bilirkişi raporu ile tespit edilen değer 

gerçek değer olarak esas alınır. Hatalı şekilde tespit edilen değer nedeniyle Banka’ca fazla 

kullandırılan kredi tutarı zarar kabul edilir ve söz konusu zarar ile Banka’nın kredi 

alacağının takip hesabına aktarıldığı tarihten itibaren işleyecek faiz değerleme 

kuruluşunca tazmin edilir. Faiz hesaplaması, 3095 Sayılı Kanun’un (4489 Sayılı 

Kanun’un 2’inci maddesi ile değiştirilen) 2/2’inci maddesine göre yapılacaktır. 

Sistemsel sorunlardan kaynaklı zararların değerleme uzmanlarına/ kuruluşlarına rücu 

ediliyor olmasının, sektörde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı 

düşünülmektedir. Sorumluluk konusunda değerlemeyi yapan, talep eden ve 3.şahıslar 

açısından tüm kesimlerce kabul gören bir çözüm geliştirilemezse yakın bir zamanda 

değerleme sektöründen ayrılmalar kaçınılmaz olacaktır. Kısa zamanda önemli mesafe 

kaydeden değerleme sektörü için zor elde edilen kazanımların ve tecrübe sahibi olan 

uzman/ kuruluşların başka sektörlere yönelmesi ve tecrübe transferi/ kaybı anlamına 

gelecektir. 

3.5 Türkiye’de İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmaz Değerleme Uygulamaları 

Değerleme hizmetleri, yerli ve yabancı bankalar ile finansal kiralama şirketleri, sigorta 

şirketleri ve aracı kurumlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bazı kamu kurum ve 

kuruluşları, vakıflar, özel şirketler, özelleştirme idaresi için lisanslı değerleme uzmanları 

ve gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından kurumsal düzeyde verilmektedir. Bunun 

dışında özellikle emlak sektöründe faaliyet gösteren firma veya şahıslar ile kamu ve özel 

sektörde çalışan mimar ve mühendisler tarafından da bireysel olarak değerleme işleri 

yürütülmekte, bilirkişilik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu meslek dalları 
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dışında şahıs veya tüzel kişiliklerin sektörde bulunması da muhtemeldir. Ayrıca, kurumlar 

kendi elemanlarına, kamulaştırma, özelleştirme, vergilendirme ve satış amaçlı takdir 

komisyonları oluşturmakta ve bilirkişiler tarafından da yoğun değerleme çalışmaları 

yapılmaktadır.     

Mevcut yasal düzenlemelerde değer gibi nitel unsurlar yerine ağırlıklı olarak miktar ve 

büyüklük gibi nicel unsurlar esas alınmıştır. Belki de bu nedenle değerleme yöntem ve 

uygulamalarında birlik sağlanamamış ve bu alanda standardizasyona gidilememiştir. 

Özellikle resmi değerleme işleri olarak da tanımlanan kamulaştırma, özelleştirme, vergi, 

icra- iflas, imar ve toplulaştırma gibi alanlarda yapılmış olan düzenleme ve 

uygulamalarda farklı yöntemler ve ilkelerin yürürlüğe konulduğu görülmektedir. Bu 

koşullarda resmi makamlarca yapılan değerleme çalışmalarından farklı amaçlarla 

yararlanma olanağı kalmamakta, gerek gelir dağılımı ve vergilendirmede, gerekse imar 

uygulamaları ve kamulaştırma işlemlerinde önemli sorunlarla karşılaşılabilmektedir 

(Anonim 2012).  

 

Değerleme uygulamaları ile işleyişi açısından para ve sermaye piyasaları ile ilgili yasal 

düzenlemeler, İcra ve İflas Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan değerleme 

çalışmaları arasında önemli farklılığın olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan mevcut durum 

ve sorun analizinin bu alana göre ayrı ayrı ele alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.   

 

3.5.1 Finans sektörüne yönelik uygulamalar 

 

Türkiye’de son 20 yılda sayıları giderek artan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketler 

gayrimenkul değerleme alanında faaliyette bulunmaktadır. Ticari yaşamda, gayrimenkul 

yatırımlarının ve konut kredisi taleplerinin artması, değerleme konusunun önem 

kazanmasıyla birlikte, nitelikli ve uzmanlığını belgelendiren personel gereksinimini 

doğurmuştur. 

 

Para ve sermaye piyasası kuruluşlarına yönelik değerleme uygulamaları ağırlıklı olarak 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK)’nca yapılan düzenlemeler çerçevesinde değerleme uzmanlığı ile konut 
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değerleme uzmanlığı çalışma alanları ile ilişkilidir. Türkiye’de yapılan birçok yasal 

düzenlemede değerleme (kıymet takdiri) ölçütleri bulunmaktadır. Ancak değerleme 

uzmanlığının kurumsallaşması alanındaki ilk düzenleme 12.08.2001 tarihinde SPK 

tarafından yayımlanan tebliğ8 ile başlamıştır. Bu dönem boyunca SPK, sektörü geliştirme 

ve destekleme amacıyla ilgili tebliğlerde sürekli iyileştirme ve güncelleme çalışmaları 

yapmış, son yıllarda değişim yapılmışsa da nispeten iyi işleyen sınav sistemi geliştirmiş 

ve sınavda başarılı olan kişilere lisans verilmiş ve lisanslı uzmanların kurdukları şirketler 

listeye alınıp ilan edilmiştir. 2006 yılında SPK tarafından Uluslararası Değerleme 

Standartlarının Türkçe çevirisi yapılmış ve bu standartlar tebliğ9 ile uygulamaya 

konulmuştur. 2007 yılında yürürlüğe giren Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun10 ile konut değerleme uzmanlığı ile 

sadece meskenleri değerlemek üzere açılacak sınavlarda başarılı olanların lisanslama 

çalışmalarına başlanmıştır. Değerleme uzmanlarına SPK tarafından lisans verilmesi ve 

belirli koşulları sağlayan şirketlerin Kurul tarafından listeye alınmasına yönelik 

düzenleme ve uygulamalar bu alanda önemli bir boşluğun giderilmesine katkı sağlamıştır. 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2006 yılında yürürlüğe 

konulan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile sektörün disipline edilmesi yönünde bir düzenleme 

yapmış ve bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak güncellenmiş ve yeni düzenleme 

29 Eylül 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. BDDK, bu düzenleme ile SPK 

tebliğlerine bir nevi destek vererek uygulamanın iyileştirilmesine katkı yapmıştır. BDDK 

tarafından Aralık 2010 tarihinde yayınlanan kurul kararı11 ile sektörde bütün teminat 

değerlemesi işlerinin lisanslı uzmanlar tarafından yapılması ile kredi- değer oranı 

konusundaki düzenlemeler eşik noktası niteliğinde görülmektedir. Bu karar ile BDDK 

kapsamında; finans sektörü için hazırlanan bütün raporların BDDK tarafından kabul 

görmüş veya BDDK ve SPK tarafından lisanslanmış değerleme şirketlerine yaptırılması 

zorunluluğu getirilmiştir.  

                                                           
8 Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetine İlişkin Düzenlemeler, Seri VIII No:35, TC Resmi Gazete, Tarih: 

12.08.2011 Sayı:24491. 
9 Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ, Seri VIII No:45, TC Resmi Gazete, Tarih: 

01.05.2006. 
10 Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun TC Resmi Gazete, 

Tarih: 06.03.2007 Sayı: 26454. 
11 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul Kararı, TC Resmi Gazete, Tarih: 18.12.2010 Sayı:27789. 
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Özellikle son 30 yılda birçok alanda yapılan yeni düzenlemeler ile mevcut 

düzenlemelerde yapılan değişiklikler değerleme çalışmalarının nitelik ve işleyişini 

doğrudan etkilemiştir. İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan düzenleme ile mahcuzların 

değerlemesi işinin yapılması ve yapılan değerleme çalışmalarının geçerlilik süresi ile 

değerlemeye itirazlara ilişkin önemli değişiklikler uygulamaya taşınmıştır. Mesleki 

örgütlenme ve kurumsallaşma alanındaki en önemli gelişme ise, 2007 yılında yürürlüğe 

giren 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile kurulması öngörülen Türkiye Değerleme Uzmanları 

Birliği’nin Mayıs 2010 tarihinde kurularak çalışmalarına başlaması olmuştur. Değerleme 

alanında faaliyette bulunan kişi ve kurumların çalışmalarına yönelik düzenleme ve 

denetleme yapmak, sektörü disipline etmek ve istatistiksel veri oluşturmak gibi önemli 

görevleri olan birliğin kurulması bu alanda çalışanlar, eğitim ve araştırma kurumları 

tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

 

3.5.2 Kamu idarelerinde yapılan değerleme uygulamaları 

 

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde; kamulaştırma, özelleştirme, satış, tasfiye ve 

kiralama amaçlı değerleme çalışmaları sıklıkla yapılmaktadır. Bu alanlardaki 

uygulamaların mevcut durumu kısaca aşağıda özetlenmiştir: 

 

Kamulaştırma: Anayasa12‘nın kamulaştırma başlıklı 46’ıncı maddesinde yer alan 

açıklamada; “Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 

karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını 

veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar 

üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir” biçimindedir.  Kamulaştırma, 31.08.1956 

tarihinden 08.11.1983 tarihine kadar, 6830 Sayılı Kanun ile 08.11.1983 tarihinden 

11.05.2001 tarihine kadar, 2942 sayılı Kanun ile 05.11.2001 tarihinden itibaren 2942 

Sayılı Kanun’da değişiklik yapan 4650 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Kamulaştırmanın 

hukuksal dayanağını Anayasa’nın 46’ıncı maddesi oluşturmaktadır.   

                                                           
12 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). 
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Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi kurulunun 

oluşturulması zorunludur. Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda yüksek 

lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’na göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları arasından 

seçilmesi zorunludur. Gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, bilirkişiliğe kabul 

için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları; yüksek lisans veya 

doktora yapmış uzmanlar bakımından ise fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz ve bu 

uzmanlar kayıtlı oldukları bilirkişilik bölge kurulunun yargı çevresiyle sınırlı olmaksızın 

görevlendirilir. Bilirkişilerin uzmanlık alanları, kamulaştırılacak taşınmazın niteliği göz 

önüne alınarak belirlenir. Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın değerini 11’inci ve 12’nci 

maddelerde yer alan hükümlere göre tayin ve takdir ederek gerekçeli raporunu on beş gün 

içinde mahkemeye verilecek olup, yerel bilirkişi kurullarınca yapılacak değerleme 

çalışmalarında, idare tarafından belgelerin mahkemeye verildiği gün esas tutulacak 

hesaplama yapılacağı da hükme bağlanmıştır.  

Kamulaştırma bedelinin tespiti ilişkin esaslar 11’inci maddede yer almaktadır. 2942 

Sayılı Kanunun 11’inci maddesinin (i) bendinde yer alan; “bedelin tespitinde etkili olacak 

diğer objektif ölçüleri” esas tutarak düzenleyecekleri değerleme raporunda söz konusu 

maddede sayılan bütün unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek ve ilgililerin beyanını 

da dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme 

standartlarına uygun, gerekçeli değerleme raporuna dayalı olarak taşınmazın değerinin 

tespit edilmesi gerekli olacaktır.  

Taşınmazın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün 

sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği 

kâr dikkate alınmaz.  Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma 

sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle 

belirtilecek olup, söz konusu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedeli olacaktır.   
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2942 Sayılı Kanun’un13 11’inci maddesinde arazi değerlemede; taşınmaz veya kaynağın 

kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre, olduğu gibi kullanılması halinde 

getireceği net geliri, arsa değerlemede; kamulaştırma gününden önceki özel amacı 

olmayan emsal satışlara göre satış değerini, yapılarda ise; resmi birim fiyatları ve yapı 

maliyet hesaplarını ve yıpranma payını esas alan değer tespiti yapmaya izin vermiştir. 

Kamulaştırma bedelinin mevzuata ve rasyonel esaslara göre tespiti için taşınmazın 

cinsinin arazi ve arsa olarak sınıflandırılması zorunlu olmakla birlikte uygulamada arazi 

ve arsa ayrımının somut ölçütlerinin olmaması ve taşınmazın vasfının genellikle hatalı 

olarak tespit edilmesi nedeni ile gerçek değerinden uzak kamulaştırma bedeli belirlenmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Özellikle arsa vasfındaki taşınmazların piyasaya dayalı 

yöntemlerle değerlemesinde; emsal seçimi ve kullanımı, çıkartma tekniği veya dönüşüme 

dayalı değerleme işlemlerinde, değeri etkileyen faktörlere göre değer düzeltme 

işlemlerinin yapılmasında standardize edilmiş katsayıların olmaması veya değer 

parametrelerinin ağırlıklarının bilinmemesi, farklı kişi ve komisyonlar tarafından tahmin 

edilen değerler arasında kabul edilemeyecek ölçüde farklılığın ortaya çıkmasına ve 

genellikle hatalı işlemlerin yapılmasına neden olmaktadır. Gerek İdare bünyesindeki 

kıymet takdir komisyonu, gerekse bilirkişiler arazi, arsa ve bina değerlemesinde ihtiyaç 

duyulan verileri temin etmek, arazide etüt yaparak veri toplamak ve buna göre değerleme 

yapmak zorundadır. Kamulaştırma sahası içinde bulunan taşınmazların, nevilerine göre 

arazi-arsa ayrımına tabi tutulup sınıflandırılması, cinsinin arazi olması durumunda 

nevilerinin de sulu-kuru tarla, bağ, meyve bahçesi, kapama meyve bahçesi, meyvesiz 

ağaçlık, çalılık ve çayır şeklinde gruplandırılması, yatırım alanında tarımsal yapı ve arazi 

piyasası ile ilgili verilerin kamu ve özel kurumlardan toplanması, arazi tespit ve envanter 

verileri ile gözlem verilerinin birlikte analiziyle parsel düzeyinde değerleme çalışmasının 

tamamlanması gerekmektedir (Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2017). 

Özetle Türkiye’de değerleme hizmetlerinin geçmişi uzun yıllara dayanmakla birlikte, 

SPK 2001 yılında çıkarmış olduğu tebliği ile birlikte sektörün gelişimine önemli bir katkı 

sağlamıştır. Bu tebliğ ile değerleme, değerleme uzmanı değerleme şirketi tanımları, 

değerleme uzmanı ve kuruluşlarında aranacak özellikler, rapor içerikleri gibi birçok 

konuda standart getirilmiştir. Zaman içerisinde SPK tarafından istenen bu koşullar birçok 

                                                           
13Kamulaştırma Kanun, TC Resmi Gazete, Tarih: 01.11.1983 ve Sayı:18215. 
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kamu kurumu tarafından referans olarak kabul edilmiştir. BDDK ilk düzenlemesini 2006 

yılında yapmış ve çıkardığı yönetmelik ile değerleme firmalarının listesini oluşturmuştur. 

SPK ve BDDK yönetmeliklerde yapmış oldukları değişikliklerle asgari ölçüde uyumu 

yakalamıştır. 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kanun’la14 kurulmuş tüzel kişiliğe haiz kamu 

kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 17.12.2009 tarih ve 27345 Resmi Gazete ile 

yürürlüğe girmiştir. 26.05.2010 tarihinde gerçekleşen ilk genel kurul ile TDUB 

faaliyetine başlamıştır. 

SPK mevzuatında istenilen içerikte rapor tanzimi taşınmazların detaylı bir şekilde 

yasallık araştırmasını gerektirmektedir. Kurul’un bu taşınmazları, portföye alabilmeleri 

için değerleme kuruluşlarından yasallık araştırmasını istemesi ile birlikte, sektörde UDS 

‘den farklı olarak yeni değer tanımları ihtiyacı doğmuştur. Finans sektöründe kullanılan 

adil değer, pazar değeri, piyasa değeri, ekspertiz değeri, acil satış değeri, mevcut değer, 

fiili değer, mahallindeki değer vb. birçok değer tanımı daha sonra ağırlıklı olarak Yasal 

Durum Değeri ve Mevcut Durum Değerine dönüşmüştür. TDUB bünyesinde kurulan 

Standartlar Komitesi 2015 yılında Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller İçin 

İyi Uygulamalar Kılavuzu’nu (Yasal Kısıtlılığı Bulunan Bağımsız Bölüm Vasfına Haiz 

ve/veya İskan Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller) yayınlamıştır. Bu kılavuz ile TDUB 

ilk olarak Yasal ve Mevcut Durum Değeri tanımını sektör ile paylaşmıştır. Bu Kılavuz’da  

yasal durum değeri; “taşınmazın ilgili mevzuat uyarınca alması gerekli izin, belge ve 

yerine getirilmesi zorunlu yasal gerekleri, imar mevzuatına (ruhsat ve ekleri, proje vb.) 

uygun olarak inşa edilmiş kısımları, kazanılmış hakları, üzerinde yapı bulunan 

taşınmazlarda inşaat seviyesi, ruhsat ve 5 eklerinden temin edilen brüt kullanım alanı ve 

niteliği esas alınarak belirlenen, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında tarafların herhangi 

bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, zorlama olmadan basiretli ve konu hakkında 

yeterli bilgi sahibi kişiler tarafından, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde 

gerçekleştirecekleri alım satım işleminde el değiştirebileceği tahmin edilen değer” olarak 

                                                           
14 Bakanlar Kurulu Kararı, TC Resmi Gazete, Tarih: 17.11.2009 ve Sayı:27435. 
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tanımlanmaktadır. Yasal durum değerinin temeli; Uluslararası Değerleme 

Standartları’nda ifade edilen piyasa değeri tanımına dayanmaktadır.  

Mevcut durum değeri ise; “taşınmazın mevzuat uyarınca alınması gerekli izin ve 

belgelerin tam ve eksiksiz olup olmadığı, yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediği 

dikkate alınmaksızın, mahallindeki kullanımı, fiziksel özellikleri ve inşaat seviyesi esas 

alınarak belirlenen, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında tarafların herhangi bir ilişkiden 

etkilenmeyeceği şartlar altında, zorlama olmadan basiretli ve konu hakkında yeterli bilgi 

sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde 

gerçekleştirecekleri alım satım işleminde, el değiştirebileceği tahmin edilen değerdir’’ 

şeklinde ifade edilmektedir (Anonim 2015). 

Kat irtifakı kurulu olan yerlerde bağımsız bölüm sınırı, kat irtifakı kurulu olmayan 

yerlerde parsel sınırı değerlemenin kapsadığı alandır. Başka parsel, başka bağımsız 

bölüm, yol, kamu alanı gibi alanlara müdahaleler mevcut durum değeri kapsamı 

dışındadır.  

Taşınmaz mevzuatı ve imar mevzuatı uyarınca alması gereken belge ve izinlerin 

tamamının veya bir kısmının mevcudiyetine ve taşınmaz piyasasında yasal belge 

eksikliğinden kaynaklanan değer azalışları yaşamadığına dayanır. Örneğin kat irtifaklı 

taşınmazlar yasal sürecini tamamlamamış ve kat mülkiyetine dönüşmemiştir. Bu açıdan 

yasal gereklerin bir kısmını tamamlamıştır. Benzer özellikte kat irtifaklı ve kat mülkiyetli 

taşınmazlar arasındaki fark taşınmaz piyasası tarafından fiyatlandırılmamaktadır.  

Değerleme sektöründe iş hacminin önemli bir kısmını oluşturan finans sektörü imar 

mevzuatına aykırı taşınmaz değerlemelerinde uygulama birliğine sahip değildir. Her 

banka kendi kredi politikaları çerçevesinde değerleme şartnamesi hazırlamakta ve 

bunların uygulaması konusunda değerleme uzmanlarını zorunlu tutmaktadır. Bu durumda 

aynı taşınmaz için farklı bankalara yapılan değerleme raporlarında banka şartnamelerinde 

kaynaklı olarak farklı değer verilmesi durumunda kalınmaktadır. Düzenleyici kurumlar 

tarafından sektördeki boşluğun giderilmesi beklenmektedir.  



      

47 
 

Kamulaştırma amaçlı değerleme uygulamasında, imara aykırı yapılaşmadan kaynaklı 

olarak yasal alan ile mevcut alan farklılaştırılmasına gidilmemekte, mevcut durum esas 

alınmaktadır. Taşınmaz malikinin ruhsat harici inşa ettiği yapılar veya tamamen ruhsatsız 

inşa edilen yapılar, değerlemede tüm alan/yapı yasalmış gibi kabul edilmektedir. Yapılar 

için maliyet yöntemi esas alınarak birim fiyat (amortisman düşülerek) ile toplam alan 

çarpımına emsal karşılaştırma yönteminden elde edilen arsa/arsa payı değeri eklenmek 

suretiyle toplam değere ulaşılmaktadır.  Kanun’un15 19’uncu maddesinde; “başkası adına 

tapulu ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında binaların 

levazım bedeli, ağaçların ise 11’inci maddesi çerçevesinde takdir edilen bedeli zilyedine 

ödenir” fıkrası eklenmiştir.  Levazım bedeli sabit tesislerin yapımında kullanılan işçilik 

ve yüklenici kârı çıkarıldıktan sonra kalan malzeme bedelidir. Levazım bedeli 

bulunduktan sonra yapım yılı veya yıllarına göre yıpranma payı düşülerek kamulaştırma 

değeri takdir edilir.  

Kamulaştırma amaçlı değerleme çalışmalarında kaçak yapının ifade ettiği anlam finans 

sektörü değerlemelerinden farklı olarak kamulaştırma ilanından sonra inşa edilen sabit 

tesis veya dikilen ağaçları kapsamaktadır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 25’inci 

maddesine göre; baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve 

havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı kamulaştırılacak 

taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında on beş gün süre ile asılmak 

suretiyle ilan edilir. Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, 

kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, 

kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaz. Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan 

tarihinin bitiminden itibaren beş yılı geçemez. Yapılı olmayan taşınmazlarda ise arsa ve 

arazi ayrımı kullanılacak yöntemin belirlenmesi ve bilirkişi kurulunun oluşturulması 

açısından önem arz etmektedir. 

Finans sektörü için yapılan değerlemeler ile kamulaştırma amaçlı değerlemelerde 

kullanılan yöntemlerin zaman zaman farklılaştığı görülmektedir. Bu nedenle farklı 

amaçlar için yapılan değerleme çalışmasında öncelikli olarak kullanılması gereken 

                                                           
15Kamulaştırma Kanun, TC Resmi Gazete, Tarih: 01.11.1983 ve Sayı:18215. 
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yöntemler numaralandırılarak çizelgeler oluşturmuştur (Çizelge 3.2). Aşağıda verilen 

çizelgede “1* ve 2*” olarak ifade edilen rakamlar, değerleme çalışmasında birinci 

öncelikle kullanılması ve ikinci öncelikle kullanılmasını önermektedir. Bazı durumlarda 

ise birden fazla yöntemin kullanılma önerisi karma kelimesi ile ifade edilmiştir.   

Çizelge 3.2 Değerleme Çalışmasında Önerilen Yöntemler (Finans Sektörü İçin) 

Taşınmaz Cinsi 

Finans Sektörü İçin Yapılan Değerleme İşlemlerinde Taşınmaz 

Cinsine Göre Önerilen Yöntem 

Maliyet 

Yönetimi 

Satışların 

Karşılaştırılması 

Yöntemi (Emsal Analiz) 

Gelir  

Yöntemleri 

Proje 

Geliştirme 
Karma 

Arsa - *1 - *2 - 

Arazi-Tarla-Bahçe 

vb. 

- *1 *2 - - 

Konut - *1 *2 - - 

Dükkan-Büro - *1 *2 - - 

Sanayi *1 *2 *3 - - 

Otel-AVM-Aky. *3 *2 *1 - *1 

Eğitim-Sağlık *2 *1 *3 - *1 

Kamulaştırma amaçlı değerleme çalışmasında ise taşınmazın cinsine göre arsa ve yapıyı 

ayrı değerleme yöntemi ile değerlemek temel alınmıştır. Yapılı taşınmazlarda arsa değeri, 

satışların karşılaştırılması yöntemi kullanılarak esas alınarak ayrı bir hesaplamadan yapı 

değeri ise maliyet yöntemi esas alınarak saptanmaktadır. Bu karma yöntemin, özellikle 

ticari taşınmaz değerlemesinde değerini tam olarak karşılamadığı durumlar oluşmaktadır 

(Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.3 Değerleme Çalışmasında Önerilen Yöntemler (Kamulaştırma İçin) 

Taşınmaz Cinsi 

Kamulaştırma Amaçlı Değerleme İşlemlerinde Taşınmaz Cinsine 

Göre Önerilen Yöntem 

Maliyet 

Yöntemleri 

Satışların Karşılaştırılması 

Yöntemi (Emsal Analizi) 

Gelir 

Yönetimleri 

Arsa - *1 - 

Arazi-Tarla-

Bahçe vb. 

- - *1 

Konut *1 (Yapı) 

için) 

*1 (Arsa için) - 

Dükkan-Büro *1 (Yapı) 

için) 

*1 (Arsa için) - 

Sanayi *1 (Yapı) 

için) 

*1 (Arsa için) - 

Otel-AVM-Aky. *1 (Yapı) 

için) 

*1 (Arsa için) - 

Eğitim-Sağlık - - - 
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Taşınmaza olan arz ve talep, değere etki eden başlıca etkenler olarak görülmektedir. 

Ancak, her bir taşınmaz birbirinden farklı olduğu için kendine özgü durumlar incelenerek 

değerlemesi yapılmalıdır. Değer açısından da her birinin ayrı ayrı incelenmesi zorunlu 

olmaktadır. “Bu bakımdan, değerlemeye konu taşınmazın türü temel alınarak, buna en 

uygun yöntemler ve bu yöntemlerin gereksinme duyduğu veriler toplanır ve 

değerlendirilir” (Köktürk ve Köktürk 2015). 

Karşılaştırma (emsal) yönteminin uygulanmasında, taşınmazın değerini etkileyen 

özellikler bakımından değerlemesi yapılan taşınmazla yeterli uyumu gösteren taşınmazlar 

kullanılmalıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan alım satımların kamulaştırma 

gibi özel nedenlerden dolayı yapılmış satışlar olmaması gerekmektedir. Bu yöntemin 

etkili sonuç vermesi için; karşılaştırma yapılan taşınmazların, değerleme yapılan 

taşınmaza yakın, hatta aynı konumda, aynı binada, aynı sokakta ya da paralel sokaklar 

üzerinde olması, aynı nitelikte (arsa, konut, ofis ve benzeri niteliklerde) ve yeterli sayıda 

olmaları gerekmektedir. Maliyet yönteminde ise değer, bir yapının bugünkü koşullarda 

yeniden inşa edilme maliyeti olarak kabul edilir. Yapının üzerinde yer aldığı arsa değeri, 

kural olarak, karşılaştırma yöntemiyle saptanır. Yapı değerlerinin saptanması için m² 

olarak normal inşaat maliyet bedelinin, kullanılış biçiminin, inşaat türünün ve sınıfına 

göre inşaat fiyatları endekslerinin yıl ya da belirli zaman dilimlerine bağlı olarak 

bilinmesi gerekir. Değerleme işlemlerinde genellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık 

Birim Maliyet Fiyatları kullanılmakta ve birim fiyatlar her yıl yayımlanan tebliğ ile 

paydaşların kullanımına sunulmaktadır. Maliyet yönetiminde yapının değerleme 

zamanındaki yerinden üretim maliyetinden, yapının yaşına göre aşınma payı düşülmekte 

ve sonuç olarak yapının net maliyet bedeline ulaşır. Maliyet yönteminin uygulanmasında, 

yapının inşa edildiği arsanın değeri ise piyasa değerine göre belirlenmekte ve sonuç 

olarak toplam taşınmaz değeri saptanmaktadır.  

Gelir yönteminde kullanılan yöntem, taşınmaza ilişkin gelir ve harcamaları temel alan ve 

kapitalizasyon oranı üzerinden yapılan indirgeme ile değere ulaşan bir yöntemdir. 

Taşınmazın bir yıllık net getirisini baz alan doğrudan kapitalizasyon ya da taşınmazın 

belli bir sürede sağlayacağı getiriyi baz alarak gelecek gelirlerin bugünkü değerini 
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hesaplayan getiri kapitalizasyonu şeklinde uygulanır. Değerleme uzmanı, getiri 

kapitalizasyonunu kullanarak, önce taşınmazdan gelecekte elde edilecek geliri belirler ve 

daha sonra bu gelirin bugünkü değerini belirler. Değerleme uzmanı, tipik bir yatırımcının 

beklediği getiriyi baz alarak, bir kapitalizasyon oranı oluşturur ve bunu piyasa değerini 

belirlemek üzere gelir akımının bugünkü değerine uygulanmaktadır (Tanrıvermiş 2017).  

İndirgenmiş nakit akımları (İNA) yöntemine göre, taşınmazlar, nakit yaratabildikleri 

sürece bir değer ifade etmektedirler. Bu nedenle de taşınmaz değeri nakit akımlarının 

kestirimi yapılarak belirlenir. Paranın zaman değerinin olması nedeniyle, yıllar 

bakımından nakit akımları bugünkü değere indirgenir; bir diğer deyişle, nakit akımlarının 

net bugünkü değeri bulunur. İndirgenmiş nakit akımları (INA), belli bir indirgeme 

oranına göre, indirgenmiş nakit girişleri ile indirgenmiş nakit çıkışları arasındaki farktır. 

Bir başka tanımla, sonraki yıllarda şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak nakit 

akımlarının bugüne indirgenmiş değeridir. INA yönteminde işletmenin ticari defter 

kayıtlarından yararlanılarak ve potansiyel gelir üretme kapasitesi göz önünde 

bulundurularak, gelecekteki nakit akımları kestirilir ve bu nakit akımlarının bugünkü 

değere indirgenmesiyle de taşınmazın değeri bulunur (Köktürk ve Köktürk 2015). 

ABD Değerleme Enstitüsü (US Appraisal Institute) tarafından yayımlanan ve Türkçe 

çevirisi Töre (2004) tarafından yapılan “Gayrimenkul Değerlemesi” adlı eserde değer 

faktörleri; “Bir ürün, eşya ya da hizmetin değeri onların doğası gereği oluşmaz; bu 

değerleri piyasayı oluşturan bireyler oluşturur. Değeri yaratan ilişkiler karmaşıktır ve 

değeri etkileyen faktörler değiştiğinde değer de değişir. Tipik olarak dört karşılıklı 

bağımlı ekonomik faktör değeri yaratır. Bunlar; yararlılık, kıtlık, arzu ve etkin alım gücü 

olup, bir mülkün değeri olması için dört faktöründe mevcut olması gerekir” şeklinde ifade 

edilmiştir.  
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4. MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA    

Türkiye’nin 70 yıla yakındır devam eden kaçak yapılaşma sorunu için ondan fazla 

çıkarılan imar affı ile çözüm getirememiştir. Aksine her imar affı sonrasında kaçak 

yapılaşmanın artarak devam ettiği görülmektedir. Kalıcı çözüm getirilmesi birçok açıdan 

önem taşımaktadır. Bu bölümde; imara mevzuatına aykırı yapılaşmanın nedenleri, 

önlenmesi için yapılması gerekenler, Türkiye için önerilen çözüm modeli ve imar 

mevzuatına aykırı yapı inşa edilmesinin önlenmesi halinde ülke kazanımlarına yer 

verilmiştir. 

4.1 İmar Mevzuatına Aykırı Yapılaşma Nedenleri   

Şehir planlama politikaları; şehircilik ve planlamayı esas alan kapsamlı bütüncül 

kentleşme politikası oluşturulup uygulanamaması, şehir mekanına rant elde etmenin bir 

aracı olarak yaklaşılması, kısa vadeli çözümlerin uygulanması, af politikaları ile kaçak 

yapılaşmanın ödüllendirilmesi ve özendirilmesi, bu sürecin en temel sorunu ve sonucu 

olarak, fen ve sağlık kurallarına uymayan yapılara imar affını getirmiştir. İmar ıslah 

planları ile ranta yönelik yapılaşmaya izin verilmiştir. Şehirleşme politikalarını 

uygulayacak olan yerel yönetimler, gerek kurumsallaşamamış olmasından, gerek kaynak 

yetersizliğinden gerekse de siyasallaşmasından dolayı denetim ve planlamada çok 

yetersiz kalmıştır. Türkiye’de planlama yetkisinin birçok kamu kuruma verilmesi ve 

kurumlar arası koordinasyon sorunları da bu sürecin işlememesine katkıda bulunmuştur. 

 

1948 yılında Ankara sorunlarını çözmek için çıkarılan 5218 Sayılı Kanun ile başlayan ve 

sayısı onu geçen imar affı kanunları, süreç içinde kapsam olarak değişmiştir. Önceleri 

sadece hazine arazilerini işgal edenlere devrini öngören ve gecekonduluya tapu veren 

nitelikteki imar afları daha sonra üzerindeki gecekonduluya tapu vermenin ötesinde 

gecekondu alanlarına “imar düzeni” getirmek anlayışıyla düzenlenmiştir.  1983 yılında 

çıkarılan 2805 Sayılı Kanun 1984 yılında yürürlüğe giren 2981/3290/3366 Sayılı 

Kanunlar ile sadece gecekondular değil, imar mevzuatına aykırı tüm yapı ve tesisler af 

kapsamına alınmıştır. Bu Kanun ile gecekondu alanlarında kamu arazilerinin şahıslara 



      

52 
 

devredilmesinin yanı sıra ıslah imar planları ile gecekondu sahiplerine 4 kata kadar 

yapılaşma hakkı verilmiştir (Kubin 1995, Anonim 2004). 

 

1950 yıllardan sonra hızlı şehirleşmeye bağlı olarak artan rantların büyük ölçüde kişilere 

aktarılmasına yol açan imar ve vergilendirme mevzuatı, kaçak yapılaşmanın önlenemez 

noktaya gelmesinde en önemli unsurdur. İmar rantının, en az maliyet ile en yüksek 

kazancın elde edilmesi, tüm taraflarca çok karlı bir (kazan kazan ilkesi) yatırım aracı 

olarak görülmesi nedeniyle artarak devam etmektedir (kentsel dönüşüm ile başlayıp, 

rantsal paylaşım ile sonuçlanması ile birlikte tüm imar planlarına sirayet eder duruma 

gelinmiştir). 

 

İmar rantının şehirleri yaşanamaz hale getirmesine izin verilmemelidir. Hukuka güvenin 

azalması; sürekli iptal edilen imar planları, bitmeyen davalar, kazanılmış hak gibi birçok 

sorunlu hukuki konular hukuk sistemine güveni olumsuz etkilemiş, güven endeksi 

düşmüştür. Kamu hizmetlerinin sürekli mevcut durumun gerisinden gelmesi ve bu 

durumun kamu çalışma alışkanlığına dönüşmesi, denetim ve ceza mekanizmasının 

istenilen ölçüde işlememesi, medeniyet bilincinin gelişmemiş olması, kentsel sorunlara 

hukuk çerçevesinde çözüm üretilememesi kaçak yapılaşmanın diğer nedenleridir.  

 

Kırsal alandan kentlere göçün etkisi ile başlangıçta ekonomik yetersizliklerden dolayı 

masumane barınma amaçlı olarak kamusal araziler üzerine gecekondu türü basit yapılar 

ile başlamıştır.  Özellikle büyükşehirlerin alansal olarak büyük kesimini kaplayan kaçak 

yapılara her türlü kamu hizmetinin verilmesi ile kaçak yapılaşma kültürel bir olgu haline 

dönüşmüştür. Etik değerler ise toplumun en küçük parçası olan aileden başlayarak, okul 

öncesi ve ilköğretimde zorunlu eğitim ile her bireye kazandırılması gereken temel 

değerler olmalıdır. Etik değerlerin eksikliği kaçak yapılaşmanın en temel nedenidir. 

Türkiye’de kaçak yapılaşma sorunu masumane barınma amaçlı başlamış, politik 

nedenlerle hak sahipliğine dönüşmüş, şehirlerde yaygınlaşması ile birlikte kültürel olgu 

halini alan, hak sahiplerince taşınmazlarda elde edilen haksız kazanç ile birlikte siyasi 

partilere ve kamuya güvenin azalmasına neden olan ve sonunda da insanları etik 

değerlerden uzaklaştıran sistemsel bir sorun ve toplumsal bir hastalık haline gelmiştir. 
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4.2 Kaçak Yapılaşmayı Önlenmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

 

TMMOB Kentleşme ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubu tarafından “Kaçak Yapılaşma 

İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri” konulu değerlendirme raporunun sonuç 

bölümünde “kaçak yapılaşma ve gecekondu sorununun çözümünde öncelikle daha önce 

yapılan yanlışlıkların, önemli açmazlara yol açan politik seçimlerin farkına varılması ve 

bunların ısrarla tekrarlanmasından vazgeçilmesi gereklidir. Kentlere ve kentlerin 

yaşanabilir mekânlar olarak planlanmasına olan gereksinim gözden kaçırılmamalı, 

nitelikli-bütünlüklü ve kamu-toplum yararına odaklanan kentleşme politikaları ortaya 

koyulmalıdır. Ayrıca, bu politika ile uyumlu, birbiriyle bütünleşen; imar, çevre-koruma, 

afet, kamu yönetimi-yerel yönetimler gibi mevzuatın yukarıda vurgulanan ilke ve 

yaklaşımlar ışığında yenilenmesi gerektiği de açıktır. Bu bağlamda planlama-uygulama 

süreçlerine halk katılımının etkin ve verimli bir işleyişle sokulması ve katılım için gerekli 

eğitim süreçlerinin gecikmeksizin tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, 

mülkiyet hakkının sorumluluklar da getiren boyutları ile kamuya gerekli dönüşleri 

sağlayacak bir biçimde tanımlanmasına yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, 

ekonomik anlamda uygulama güçlükleri içindeki kamu otoritelerinin güçlenip, sağlıklı 

dönüşümler için kaynak bulabilmesi ve toplumsal adalet-hakçalık ilkeleri açılarından 

yukarıdaki çözüm yaklaşımlarına temel katkıyı sağlayacaktır. Bunlar yapılmaksızın 

kaçak yapılaşma ve gecekondu alanlarının önlenemeyeceği, bu alanların mevcut 

politikalar ile dönüşümü sonucunda da, yeni sorun ve açmazlarla dolu kent parçaları 

yaratılacağı bilinmelidir” (Anonim 2004). 

 

4.3 Finans Sektörü Açısından Aykırı Yapılar Konusunda Önerilen Model  

 

Türkiye’de imara aykırı yapıların finansmanı, imara uygun yapıların finansmanı ile aynı 

kategoride değerlendirilmesi halinde, kaçak yapı uygulamasının artarak devam etmesine 

yol açacaktır. Bu nedenle uluslararası değerleme standartlarında da bir karşılığı olmayan 

uygulamanın sistematik bir şekilde azaltılarak ortadan kaldırılması, doğru ile yanlışın 

ayırt edilmesi kamu vicdanı açısından da son derece önemlidir. 
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Finans sektöründe, bazı bankalar kredi teminatı olarak rehin alacakları taşınmazlara 

rating verilmesi suretiyle derecelendirme uygulamasına başlamıştır (Çizelge 4.1). 

Taşınmazlar içerisinde en yüksek puanı, mevzuata göre tamamen yasal olan taşınmaz 

almakta, uyumsuzluğun derecesine göre kademeli olarak puanı düşmektedir. Ratingi en 

yüksek taşınmaz A+ ile ifade edilmekte ve daha düşük rating dereceleri ise A, B, C, D 

harfleri ile gösterilmiştir. D harfi ile ifade edilen rating derecesinde yasal durum değeri 

verilmemektedir. Banka bilgi sistemi, ratingi en yüksek taşınmazı, teminat havuzu 

içerisinde en güçlü teminat olarak değerlendirip, kredi kullanım oranlarını 

farklılaştırmaktadır. Buna benzer doğru uygulamaların BDDK tarafından değerlendirilip 

geliştirilmesi ve yönetmelik haline getirilerek finans sektörünün tamamına yayılması 

suretiyle imara uygun yapılaşmanın teşvik edilmesi sağlanacaktır.   

Çizelge 4.1 Taşınmaz Rating Ölçütlerinin Sınıflanması (Arsa İçin) 

Sıra 
Uyumsuzluk / Yasal  

Kısıt Tanımı 
Risk Takdir Edilecek Değer 

Risk 

Derecesi 

1 
Geçerli bir 1/1000’lik plan 

kapsamında bulunan veya 

1/5000’lik planlarda 

yapılaşma koşulları 

belirlenmiş olan 

arsa/arazi/tarla 

- 

Yasal Değer: Mevcut imar 

planına göre takdir edilir. 

Fiili Değer: Mevcut imar 

planına göre takdir edilir 

B 

2 Üzerinde gelir getirici 

tarımsal faaliyet yürütülen 

arazi/tarla 

- 

Yasal Değer: Emsal 

karşılaştırma üzerinden değer 

takdir edilir. 

Fiili Değer: Emsal 

karşılaştırma üzerinden değer 

takdir edilir. 

 

C 

3 İmar planı iptal veya 

geçerli imar planı 

olmayan arsalar 

Geçerli bir imar 

planı olmadığı 

için arsanın 

kesintiye uğrayıp 

uğramayacağı, 

yeşil alan / ibadet 

alanı gibi kamu 

yararına alanda 

kalıp kalmayacağı 

ve üzerine 

yapılacak yapının 

nitelikleri 
belirsizdir. 

Yasal Değer: Takdir edilmez 

Fiili Değer : Takdir edilmez 
D 
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Taşınmaz  rating modeli uygulamaya geçmesi ile, finans kurumlarının mortgage kredileri 

ile yapımcı firmaların tesliminden müteselsilen sorumlu oldukları riskin, minimize 

edilmesi, imar mevzuatına uygun olarak çalışan yapımcı firmalara talebin artması, 

kanunlara uygun hareket eden yapımcı firmaların ödüllendirilmesine yönelik vergi 

teşviklerinin hayata geçirilmesi, taşınmaz satın alan üçüncü şahısların korunması, imara 

uygun yaşanabilir kentlerin oluşmasına katkı verilmesi sağlanacağı gibi kamu vicdanı ve 

toplumsal barış adına önemli bir adım atılmış olacaktır. 

4.4 Kamulaştırma Amaçlı Değerlemelerde Uygulama 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11’inci maddesine göre bilirkişi kurulu tarafından 

kamulaştırılacak taşınmaz veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte 

gidilerek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz veya kaynağın; cins ve 

nevini, yüzölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her 

unsurun ayrı ayrı değeri, varsa vergi beyanı, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca 

yapılmış kıymet takdirlerini, arazilerde, taşınmaz veya kaynağın mevkii ve şartlarına göre 

ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri, asalarda, kamulaştırılma 

gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değeri, yapılarda resmi 

birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payı ve her bir ölçünün etkisi 

açıklanmak kaydıyla bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri esas tutarak 

düzenleyecekleri raporda sayılan bütün unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek 

suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

kabul edilen değerleme standartlarına uygun, gerekçeli bir değerleme raporuna dayalı 

olarak taşınmazın değerini tespit etmekle görevli bulunmaktadırlar. 

2942 Sayılı Kanuna göre yapıların değerlemesinde resmi birim fiyatları ile yapı maliyet 

hesaplarını ve yıpranma payları esas alınacaktır. Kamulaştırma amaçlı değerleme 

çalışması hem kırsal alanda, hem de kentsel kesimde yapılmakta ve doğal olarak 

kamulaştırma sahası içinde ruhsatsız birçok yapı ve tesis de bulunmaktadır. 

Kamulaştırma amaçlı değerlemelerde mevcut uygulama, ruhsat ve eklerine uygun olarak 

inşa edilen kısım ile uygun inşa edilmeyen kısma aynı birim fiyat üzerinden değer 

verilmektedir. Bu uygulama ile aslında kaçak yapılaşma teşvik edilmektedir. Belirtilen 
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nedenle imara aykırı yapılan kaçak kısım, yasal birim fiyatına göre iskonto edilerek 

uygulanması veya değerlemede kaçak olan kısma tamamen değer verilmemesi yönünde 

yasal düzenlemelerin yapılması fikrinin tartışmaya açılarak değerlendirilmesi gerekli 

görülmektedir. Belirtilen süreçte, haklı ile haksızın, yasalara uyan kurum/kişi ile yasalara 

uymayan kurum/kişinin ayırt edilmesi, geçmiş dönemlerde sıkça yaşanan yanlış yapanın 

yaptığının yanına kar olarak kalması uygulamasına son verilmesi beklenmektedir. 

Hakkaniyet- adil bedel ilkesi çerçevesinde hareket edilmesine yönelik yasal düzenleme 

değişikliğine gidilmesi ve bu konudaki çalışmaların akademisyenler, sivil toplum 

kuruluşları, konunun uzmanları, düzenleme yapma yetkisine sahip kamu kurumu 

temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yapılması önerilmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de hızlı kentleşmenin sonucu olarak kentlerin yoğun göç alması, barınma ve konut 

sorununu ortaya çıkarmış, ancak yerel düzeylerde yeterli konut ve altyapılı arsa üretiminin 

yapılamaması nedeni ile gecekondu alanlarının oluşması kaçınılmaz olmuştur. Özellikle 

1950’li yıllardan sonra barınma ihtiyacını karşılamak üzere ağırlıklı olarak kamu arazileri 

üzerine inşa edilen gecekondu türü imar mevzuatına aykırı yapılar, zamanla büyük 

şehirlerde yapı stokunun %50’sine ulaşmıştır. Özellikle kamu eliyle inşa edilen yapılar 

başta olmak üzere, alt gelirli hanelerden yüksek gelir gruplarına kadar her kesim tarafından 

imara aykırı yapılar inşa edilmiş ve kaçak yapılaşma hızla yaygınlaşmıştır. Gecekondu 

bölgelerinin zaman içerisinde şehrin çöküntü alanları haline gelmesi ve afet riskli yapıların 

varlığı, kentsel dönüşüm ihtiyacını gündeme getirmiştir. Kentsel dönüşümün temel sorun 

olan finansman ihtiyacının karşılanması için imar planlarında mevcut yapı yoğunluğunun 

veya inşaat emsalinin 2-3 kat artırılması yoluyla pratik çözüm arayışları; kaçak yapılaşma 

dışında ikinci büyük sorun olan imar rantını gündeme taşımıştır. Kentsel dönüşüm 

uygulamalarında finansal çözüm aracı olan imar yoğunluğunu artırmak suretiyle elde 

edilen rant, zaman içinde mevcut imar planlarında da tercih edilen bir yaklaşıma dönüşmüş 

gibi görünmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarının, rantsal 

paylaşıma dönüştüğü çeşitli platformlarda sıklıkla ileri sürülmektedir.  

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren artarak devam eden gecekondulaşma sorunu 

beraberinde imar mevzuatına aykırı yapılaşma sorununun oluşmasına da neden olmuştur. 

İmara aykırı yapılaşma, kaçak inşaat, imar rantı ve kentsel rant gibi kavramlar birbiri ile 

bütünleşik sorunlar haline gelmiştir. Belirtilen sorunların çözülmesi ile elde edilecek 

kazanımlar incelendiğinde; çevre ve şehircilik (çevreye duyarlı yaşanabilir şehirlerin 

oluşması/dönüşmesi), sosyolojik (toplumsal barış, kamu vicdanı, hukuka güven, 

denetleyici kurumlara güvenin tekrar artırılması), vergi yükümlülüğü (imar rantı ve kaçak 

alanlardan kaynaklı sebepsiz zenginleşmenin vergilendirilmesinden oluşan kamu kaybının 

önüne geçilmesi), sürdürülebilirlik ve miras bırakma görevi (sonraki nesillere sürdürebilir 

yaşanabilir şehirleri ve kültür varlıklarını miras olarak bırakmak bilincinin artması), prestij 

veya imaj açısından (uluslararası platformlarda, Türkiye’ye olan bakış açısı ve ülkenin 

imajında olumlu yönde iyileştirmeler sağlanması) ile medeniyet bilinci ve etik değerler 
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açısından (yasalara uyan, etik değerlere önem veren, sağlıklı düşünen, medeni nesillerin 

yetişmesi) gibi yönlerden önemli bir adım atılmış olacağı ortaya çıkmaktadır.  

İmar mevzuatına aykırı yapılaşmaya ilişkin olarak Türkiye’de mevcut durum; değerleme 

uygulamaları, sorunlar, sorumluluklar, yapılması gerekenler ve çözüm önerileri 

çerçevesinde bu çalışma kapsamında değerlendirmiştir. İdeal olan çalışma konusunu 

oluşturan imar mevzuatına aykırı yapılaşmanın son bulması ve bundan sonra bu 

taşınmazların değerlemesinin nasıl yapılacağı yönünde çalışmaların üretilmesidir. 

Özellikle 1950’lerden sonra başlayan ve imar afları ile yeniden şekillenen imar aykırı yapı 

sorunu, özellikle 06.06.2018 tarihinde 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; “Yapı 

Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” ile yeni bir imar affı ile tekrar gündeme 

gelmiştir. Günümüze kadar sayı olarak onun üzerinde çıkarılan imar affına rağmen, kaçak 

yapılaşmanın önlenememiş olması, ileriki dönemlerde de kaçak yapılaşmanın devam 

edeceği tahminini desteklemektedir. Belirtilen nedenle çalışmanın ekler bölümünde finans 

sektörü için düzenlenecek değerleme raporlarında, değerleme uzmanlarına rehberlik 

yapması için bir kılavuz tablo hazırlanarak sunulmuştur. Hazırlanan tabloda değerleme 

çalışmasında karşılaşan olaylar esas alınarak, yasal durum ve mevcut durum değerinin 

verilip verilemeyeceği, verilmesi halinde ise değerin ne şekilde verilmesi gerektiği bilgisi 

sunulmuştur. Çalışma, değerleme sektörü başta olmak üzere, değerlemeden faydalanan 

tüm paydaşlara katkı sağlanması hedefi ile hazırlanmıştır. 

Rant ekonomisinin yoğun olarak hissedildiği ortamda, imara aykırı taşınmazların 

değerlemesi ve bu tür taşınmazların ekonomiye entegre edilmesi başka bir sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır. Taşınmaz varlığının, gerek sermaye piyasası araçları, gerekse de finans 

sektöründe ipotek karşılığı menkulleştirilerek, ekonomik sistemde duran varlık olmaktan 

çıkarak dönen varlık niteliğine dönüştüğü görülmektedir. Çalışma kapsamında ülkemizde 

yoğun uygulama alanı olan kamulaştırma ve finans sektörü için yapılan değerleme 

raporlarında, imar mevzuatına aykırı inşa edilen taşınmazların değerleme uygulamaları, 

temel sorunları ve etkileri hem genel olarak, hem de seçilmiş değerleme firması raporlarına 

dayalı olarak incelenmiştir. Kaçak yapıların neden olduğu değerleme sorunları, değerleme 

uzmanları ve değerleme kuruluşlarının sorumlulukları yönünden irdelenmiş ve bazı çözüm 

önerileri de sıralanmıştır. Seçilmiş değerleme kuruluşunun raporlarının analizi sonuçlarına 
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göre toplam 15.548 adet raporun yaklaşık % 42’sinin projesi ile uyumsuz taşınmazlara ait 

olduğu ve sonuç olarak imara aykırılığın yapı stokunun genel bir sorunu olduğu ortaya 

konulmuştur. Bununla birlikte imar mevzuatına aykırı yapıların değerleme işlemlerinin 

neden oldukları sorunların çözümünün çok yönlü olduğu ve bu sorunun çözümünün; 

teknik, hukuki, politik, vergisel ve etik yönlerden ele alınması gerektiği saptanmıştır. 

Özellikle finans kurumlarının taşınmazları değerleme raporlarına dayalı olarak dereceleme 

(rating) yaptıkları ve rasyonel taşınmaz değerleme için bütün alanlarda dereceleme 

yapılmasının yararlı olabileceği vurgulanmalıdır. Ancak imar affı ve yapı kayıt belgesi 

uygulamalarının kaçak yapı ile mücadele ve değerleme sorunlarını daha da artıracağı ve 

yakın gelecekte değerleme uzmanları ve kurumlarının çalışma koşullarının da ağırlaşacağı 

düşünülmektedir. Önerilen çözüm modeline göre sektör paydaşları tarafından kaçak yapı 

sorununun bütün yönleri ile tartışılarak dönüşüm ve değerleme modelinin geliştirilmesi ve 

değerleme uzmanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi zorunlu görülmektedir.     

İmara aykırılık konularının değerleme uygulamalarında nasıl ele alındığı ve bunun etkileri 

hem finans sektörü işlemleri, hem de kamulaştırma uygulamaları yönlerinden irdelenmiş 

ve değerleme uygulamalarında aksaklıklara neden olan sorunlar ve bunların olası etkileri 

irdelenmiştir. Örnek olay analizlerine dayalı olarak imar mevzuatına aykırı inşa edilen 

taşınmazların durum analizine dayalı olarak genelleme yapılmış ve taşınmazların neden 

olduğu risk derecesine uygun olarak dereceleme olanakları irdelenmiş olup, bu işlemlerin 

finans sektörü ve kamu yatırımları için arazi edinimi ve kamulaştırma işlemlerinde 

benimsenen yaklaşımlar ve ilgili kurumların uygulamalarının değerleme sektörüne olumlu 

ve/veya olumsuz yansımaları genel olarak değerlendirilmiştir. İnceleme sonuçlarına dayalı 

olarak imara aykırı yapı sorunlarının çözümlenmesi için alınması gereken önlemlere dayalı 

Türkiye Modeli önerisi yapılmış ve bu modelin başarılı olabilmesi için alınması gereken 

önlemler ve bu çerçevede gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev ve 

yetkileri kapsamlı olarak tartışılmıştır. Plan iptal davaları için hazırlanan bilirkişi 

raporlarında; uygulama öncesi ve sonrası parsel değerleri ve kullanım olanakları analiz 

edilememekte ve tamamen genel görüş ile planın değerlendirilmesi yapılmaktadır. Halbuki 

planlama ile hak kaybının olup olmadığının belirlenebilmesi için mutlaka etkin ve verimli 

kullanım analizi yapılmalı ve bu analiz için de bilirkişi kurulunda mutlaka gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanları da bulunmalıdır. 
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EK  Finans Sektörü İçin Değerleme Uygulamaları Kılavuz Tablosu 

YAPI       

TAPUDA CİNS TASHİHİ YAPILMAMIŞ 

TAŞINMAZLAR 

      

MADDE ALT MADDESİ YASAL DURUM DEĞERİ (YDD)  MEVCUT DURUM DEĞERİ 

(MDD) 

TASDİKLİ MİMARİ PROJE VE YAPI RUHSATI YOK İSE 

  

(Arsa değeri) 

(Koşullu-Yapı yasallaştırılabilir ve 

yıkım kararı yoksa potansiyel 

harcama bedeli düşülerek) 

YAPI RUHSATI, YAPI KULLANMA İZİN 

BELGESİ, TASDİKLİ MİMARİ PROJE 

BELGELERİNDEN EN AZ BİRİ VARSA 

Sadece Yapı Ruhsatı varsa   

(Koşullu-Yapı bina ile 

ilişkilendirilebiliyorsa, 

ilişkilendirilemiyorsa arsa değeri) 

(yapı ile ruhsattaki alan 

karşılaştırılarak) 

Sadece Yapı Kullanma İzin Belgesi 

varsa   

Sadece Proje varsa   

(Arsa değeri) 

(Koşullu-Yapı yasallaştırılabilir ve 

yıkım kararı yoksa potansiyel 

harcama bedeli düşülerek) 

CİNS TASHİHİ YAPILMAMIŞ YAPININ 

MEVCUT HALİ, YAPI RUHSATINA VE 

PROJESİNE AYKIRI İSE 

Aykırılığın yasal hale gelmesi 

mümkün ise 
  

(Projeye uygun hale getirme bedeli 

düşerek yasal alana) 

(Koşullu-Yapı yasallaştırılabilir ve 

yıkım kararı yoksa potansiyel 

harcama bedeli düşülerek) 

Aykırılığın yasal hale 

gelmesi(giderilebilmesi) mümkün 

değil ise 

  

(Arsa değeri) 

(Mevcut durum tanımındaki alana 

göre) 

GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATINA GÖRE 

YAPILAN YAPILAR 

Geçici inşaat ruhsatının süresi 10 yılı 

geçmemiş 
  

(Arsa değeri) (Arsa değeri) 

Geçici inşaat ruhsatının süresi 10 yılı 

geçmiş ve bina kullanılıyor ise 
  

(Arsa değeri) (Arsa ve bina değeri) 



      

63 
 

 

TAPUDA CİNS TASHİHİ YAPILMIŞ 
TAŞINMAZLAR 

      
  

MADDE  ALT MADDESİ YDD MDD 
Bilgi Amaçlı 

CİNS TASHİHİ YAPILMIŞ TAŞINMAZLARDA MEVCUT KULLANIM 
DURUMUNUN, EN İYİ VE EN VERİMLİ KULLANIM DURUMUNDAN FARKLI 
OLMASI 

  

  (En iyi ve en verimli kullanıma göre) 
(En iyi ve en verimli 
kullanıma göre) 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ, 
TASDİKLİ MİMARİ PROJE VE/ VEYA 
YAPI RUHSATI YOK İSE (Cins tashihi 
kadastro tespitinden geliyorsa)  
(cins değişikliği tarihi eski olup, bina yıkılıp 
yeniden inşa edilme durumu tespit edilirse yapı 
değeri verilmez) 

İstisna tarihlerinden sonraki yapılar, 
paftada işli alan ile fiili durum alanı 
farklı ise  

  

  (Arsa değeri) 

(Koşullu-İmar 
durumuna uyan kısım 
için) 

İstisna tarihlerinden sonraki yapılar, 
paftada işli alan ile fiili durum alanı 
farklı ve yapı için yıkım kararı varsa 

  

  

(Arsa değeri) (Arsa değeri) 

  

(Yıkım kararı yok ve 
yapı bütünlüğünü 
bozmuyor ise yapıya 
mevcut durum değeri) 

YAPI RUHSATI, YAPI KULLANMA İZİN 
BELGESİ,TASDİKLİ MİMARİ PROJE 
BELGELERİNDEN EN AZ BİRİ VAR VE 
YAPI UYUMLU İSE 

Sadece Ruhsat varsa 
  

  (arsa+bina) (arsa+bina) 

Sadece İskan varsa 
  

  (arsa+bina) (arsa+bina) 

Sadece Proje varsa 
  

  (Arsa değeri) 
(Yapı imara uygun ise 
arsa+bina değeri) 

CİNS TASHİHLİ BİNANIN MEVCUT HALİ 
YAPI RUHSATINA VE PROJESİNE AYKIRI 
İSE 

Aykırılığın yasal hale gelmesi mümkün 
ise 

  

  

(Projeye uygun hale getirme bedeli 
düşerek yasal alana) (Fiili duruma) 

    

 Mümkün değil ise 

   

(Arsa değeri) 

(Mevcut durum değeri 
tanımında belirtilen 
alanlar esas alınarak) 

(Talep edilmesi halinde fiili 
alan için) 
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 KAT İRTİFAKLI KAT MÜLKİYETLİ 
TAŞINMAZLAR  

        

MADDE ALT MADDESİ YDD MDD Bilgi Amaçlı 

KAT İRTİFAKLI /KAT MÜLKİYETLİ TAŞINMAZIN BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASININ 
UYUŞMAMASI (TRAMPA DURUMU) (Gösterilen bağımsız bölümün konumu, Tapu Müdürlüğündeki 
onaylı projesindeki konumu ile uyuşmuyor ise) -- -- 

 

(Talep edilmesi halinde 
gösterilen bağımsız bölüm 
için) 

 İKAMET EDİLEN KAT İRTİFAKLI 
TAŞINMAZIN TASDİKLİ MİMARİ PROJESİ 
VAR, RUHSATIN SÜRESİ GEÇMİŞ VE YAPI 
KULLANMA İZİN BELGESİ ALMAMIŞ 
OLMASI 

İkamet edilen bir taşınmaz olması nedeni ile ruhsat süresi 
dolmuş olsa dahi taşınmaz fiili durumda onaylı projesi ile 
uyumlu ise 

   
Projesine aykırı imalat mevcut ise 

  

  
 (Masraf 
düşülerek) 

 (Masraf düşülmeden 
fiili duruma göre) 

Proje dışı imalatlar ortak alan ve başka bir bağımsız bölüme 
taşmış ise   

   (Projeye göre) 

(Mahallindeki  alana 
ortak alan ve diğer 
bb.ye taşan kısımlar 
hariç verilir) 

KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ 
TAŞINMAZIN BİRKAÇ BAĞIMSIZ 
BÖLÜMLE BİRLİKTE KULLANILMASI 

Birleştirilerek kullanılan bağımsız bölümlerden birkaçının 
değerlemesi isteniyorsa   

  

(Projeye uygun 
hale getirme 
masrafı 
düşülerek) 

 (tadilat giderleri 
düşmeden bulunan 
yasal durum değeri 
birim fiyatı ile proje 
alanı çarpımı) 

Birleştirilerek kullanılan bağımsız bölümlerin tamamının 
değerlemesi isteniyorsa;   

  

 (projeye uygun 
hale getirme 
masrafı 
düşülmeden 
b.b.lerin 
değerlerinin 
toplamı) 

 (b.b.lerin ortak 
kullanım değeri) (bkz. 
Madde detayı 
örnekleri) 
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KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ 
TAŞINMAZA ANA GAYRİMENKULE AİT 
ORTAK ALANLARDAN VEYA BAŞKA 
BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN KATILAN ALAN 
VARSA 

Başka bir bağımsız bölümden alan ilave edilmiş ise   

  

 (Projeye uygun 
hale getirme 
masrafı 
düşülerek, 
projedeki alana) (Yasal Değer ile aynı) 

Değerlemesi yapılan taşınmazın bir bölümü başka bir 
bağımsız bölüme dahil edilmiş ise 

  

  
(Fiili duruma 
göre) (Yasal Değer ile aynı) 

Ortak kullanım alanından ilave edilmiş 
alanlar varsa 

Yatay kat 
mülkiyetinde bir 
taşınmaz ise; 
(tamamı kendi 
kullanımında ise) 
projesinde sığınak, 
çatı boşluğu gibi 
alanları yaşam 
alanına dönüştürmüş 
ise 

  

  (Projeye göre) (Mevcut duruma göre) 

Dikey kat irtifakında 
bir taşınmaz ise; çatı 
boşluğu, sığınak gibi 
alanlar katılmış ise 

 

-- (işlem bazında)   

(Projeye uygun 
hale getirme 
masrafı 
düşülerek, masraf 
düşülerek, 
projedeki alana) 

Ortak kullanım alanından dahil edilen alanlar projesine uygun 
hale getirilebilecek durumda ise  

(Yasal Değer ile 
aynı)   

(Projeye uygun 
hale getirme 
masrafı 
düşülerek, 
projedeki alana) 

Ortak kullanım alanından dahil edilen alanlar projesine uygun 
hale getirilemeyecek durumda veya yüksek maliyet 
gerektiriyor ise -- -- 

 

(Talep edilmesi halinde) 

Katta tek bağımsız bölüm ve katta kendine ait tesisat odası ve 
depo gibi alanlar dahil edilmiş ise   

  

(eklentilerin 
projedeki 
kullanımına göre 
değeri eklenir) 

(eklentilerin mevcut 
kullanımlarına göre 
değeri eklenir) 
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KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ 
TAŞINMAZA AİT TASDİKLİ MİMARİ 
PROJENİN                  TAPU VEYA 
BELEDİYEDE BULUNMAMASI, KAT 
PLANLARINDA NUMARATAJ 
OLMAMASI 

Tapu Müdürlüğünde ve belediye arşivinde incelenen mimari 
projelerde numarataj bilgisi bulunmaması durumunda 

-- --  

(olay bazında 
değerleme 
uzmanının 
yaptığı 
incelemelerden 
ulaştığı bilgi, 
belgelere (arsa 
payı, kesitler, 
görünüş, fotoğraf 
veya proje 
üzerine işlenmiş 
malik bilgisi)  
göre verilebilir. .) 

(olay bazında 
değerleme uzmanının 
yaptığı incelemelerden 
ulaştığı bilgi, belgelere 
(arsa payı, kesitler, 
görünüş, fotoğraf veya 
proje üzerine işlenmiş 
malik bilgisi)  göre 
verilebilir. .) (Talep edilmesi halinde) 

Taşınmazın Mimari Projesi, Tapu Müdürlüğünde görülmüş ve 
Belediye’de arşiv dosyası görülememiş ise (kayıp olması 
sebebiyle) 

  

  

(Tapu 
Müdürlüğündeki 
projeye göre) 

(Mevcut durum değeri, 
tanımında belirtilen 
şartlara göre)   

    

Tapu Müdürlüğünde görülen mimari projede numarataj bilgisi 
yerindeki ile uyumlu ancak, belediye arşivinde incelenen 
mimari projedeki numarataj bilgisi yerindeki ile uyumlu 
değilse; 

  

  

(Tapu 
Müdürlüğündeki 
projeye göre) 

(Mevcut durum değeri, 
tanımında belirtilen 
şartlara göre)   

Katta tek bağımsız bölüm mevcut ise   

  

(yapı ruhsatı ve 
yapı kullanım 
izin belgesi 
bilgileri ile 
uyumlu ise fiili 
durumdaki 
alanlar ölçülerek 
)   

(Mevcut durum değeri, 
tanımında belirtilen 
şartlara göre)   

Tapu Müdürlüğün de görülen mimari projede numarataj bilgisi 
bulunmazken, belediye arşivinde incelenen mimari projelerde 
numarataj bilgisi var ve uyumlu ise 

  

  

(İki proje aynı 
tarihli ise)    

(Farklı tarihli 
durumlar için 
bkz. Madde 
detayı)   

--  
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Dosyasında birden fazla birbiri ile uyumsuz projeler mevcut 
ise 

 -- 
Değerleme 
uzmanı  proje 
tarihlerini baz 
alarak incelemesi 
yapmalı, işlem 
bazında  yasal 
durum değeri 
verip vermeme 
kanaati, 
değerleme 
uzmanının 
inisiyatifindedir.   (Talep edilmesi halinde) 

KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ 
TAŞINMAZIN BELEDİYEDE ONAYLI 
TADİLAT PROJESİ VAR, TAPU 
MÜDÜRLÜĞÜNDE ONAYLI PROJE VAR 
FAKAT ONAYLI TADİLAT PROJESİ YOK 
İSE; / TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE PROJE 
YOK İSE 

Taşınmazın fiili durumu (Katı,alanı, 
bölüm ve özellikleri) ile belediyede 
mevcut tadilat projesi uyumlu, fakat 
tapu müdürlüğündeki proje ile 
uyumsuz  ise 

Uyumsuzluk kat 
irtifakı/mülkiyetinin 
terkin edilip yeniden 
kurulmasını 
gerektirmiyor, 
mülkiyet sınırını 
veya taşınmaz 
değerini 
etkilemiyorsa     

Uyumsuzluk kat 
irtifakı/mülkiyetinin 
terkin edilip yeniden 
kurulmasını 
gerektiriyor, 
mülkiyet sınırını 
değiştiriyor veya 
taşınmaz değerini 
etkiliyorsa -- -- 

 

(Talep edilmesi halinde, 
tapudaki proje esas alınarak, 
ve fiili duruma göre iki ayrı 
değer verilebilir) 

Taşınmazın fiili durumu (katı, alanı, 
bölüm ve özelikleri ) belediyede 
mevcut tadilat projesi ile uyumlu ancak 
tapuda onaylı mimari projesi yok ise 

Taşınmazın tadilat 
öncesi ve tadilat 
projesi belediyede 
mevcut ise 

    

Taşınmazın tadilat 
öncesi projesi 
belediyede 
bulunamıyorsa 

 

(Diğer yasal 
belgelere bakılıp 
uyumlu olduğu kanaati 
varsa)   

(Diğer yasal 
belgelere bakılıp 
uyumlu olduğu 
kanaati varsa) 
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KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ 
MESKENİN İÇİ GÖRÜLEMEMİŞ İSE 

Eski Tarihli Bilgi, Belge ve Raporda Yer Alan Verilerin Esas 
Alınması İstenmesi Halinde 

  

  

(……. İsteği 
üzerine .../../…./ 
tarih ve nolu 
rapor içeriğinde 
yer alan bilgiler 
esas alınarak 
değerleme 
yapılmıştır 
açıklaması ile) (Yasal Değer ile aynı) 

Değerlemesi istenilen meskenin içi 
görülemiyor ise 

Bağımsız Bölümün 
Gösterilmemesi 
Durumu (Binanın 
İçerisine giriliyor 
ise) 

 --- 

  

(Koşullu) 

(Mesken içi 
görülememesi 
nedeniyle) 

(bkz. Madde 
detayı)   

Bağımsız Bölüm 
Gösterilmemesi 
Durumu (Binanın 
İçerisine girilemiyor 
ise) 

 --- 

  

(Koşullu) 

(Mesken içi 
görülememesi 
nedeniyle) 

(bkz. Madde 
detayı)   

KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ 
TAŞINMAZLARDA YAPI RUHSATINA VE 
TASDİKLİ MİMARİ PROJESİNE AYKIRI 
YAPILAN İMALATLAR (YAPI TATİL VE 
YIKIM KARARLARI V.B YOKSA) 
MEVCUT İSE 

Aykırılığın yasal hale gelmesi mümkün ise 
  

  

(Projeye uygun 
hale getirme 
bedeli düşerek 
yasal alana) 

(fiili duruma göre 
masraf düşülmeden) 

Projesine aykırı imalatların projesine uygun hale getirilmesi 
mümkün değil veya yüksek maliyet gerektirdiği kanaati 
oluşuyor (değerleme uzmanı tarafından çıplak gözle yapılan 
incelemeye göre) ise -- 

  

(Mevcut durum 
tanımındaki alana göre) 

(Talep edilmesi halinde 
mevcut durum için) 

Taşınmaz yapı kullanım izin belgesi alacak seviyede veya 
üzerinde ise (yaklaşık %80)   

  

  

(Projeye uygun 
hale getirme 
bedeli düşerek 
yasal alana) 

(fiili duruma göre 
masraf düşülmeden) 

Taşınmaz yapı kullanım izin belgesi alacak seviyenin altında 
ise (yaklaşık %80) 

-- -- 

 

(Talep edilmesi halinde 
mevcut durum için) 
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KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ 
TAŞINMAZLARDA YAPI RUHSATINA VE 
TASDİKLİ MİMARİ PROJESİNE AYKIRI 
YAPILAN İMALATLAR ( YAPI TATİL VE 
YIKIM KARARLARI VB.  VARSA) 
MEVCUT İSE 

Projesine aykırı imalatlar giderilebilecek durumda ise 

-- 

 

  

(fiili alan üzerinden 
projenin uyumlu hale 
getirme maliyeti 
düşerek) 

Projesine aykırı imalatların projesine uygun hale getirilmesi 
mümkün  

-- -- 

 

değil veya yüksek maliyet gerektirdiği kanaati oluşuyor 
(değerleme uzmanı tarafından çıplak gözle yapılan incelemeye 
göre) ise 

(Talep edilmesi halinde 
mevcut durum için) 

Bina Genelini ve Değerlemesi Yapılan Taşınmazı Etkileyen 
Tutanak Mevcut İse 

-- -- 

 

(Talep edilmesi halinde 
mevcut durum için) 

Bina Genelini ve Değerlemesi Yapılan Taşınmazı 
Etkilemeyen Tutanak Mevcut İse 

 

 

  

(Mevcut durum değeri, 
tanımında belirtilen 
şartlara göre)   

Bina Genelini Etkilemekle Birlikte Değerlemesi Yapılan 
Taşınmazı Etkilemeyen Tutanak Mevcut İse 

  

  

(Potansiyel 
harcama bedeli 
düşülerek) 

(Mevcut durum değeri, 
tanımında belirtilen 
şartlara göre, 
potansiyel harcama 
bedeli düşmeden)   

Taşınmaz yapı kullanım izin belgesi alacak seviyede veya 
üzerinde ise (yaklaşık %80)   

  

  

(Projeye uygun 
hale getirme 
bedeli düşerek 
yasal alana) 

(fiili duruma göre 
masraf düşülmeden) 

Taşınmaz yapı kullanım izin belgesi alacak seviyenin altında 
ise (yaklaşık %80) 

-- -- 

 

(Talep edilmesi halinde 
mevcut durum için) 

KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ TAPUYA TESCİLLİ ANCAK HİÇBİR BELGESİ 
BULUNAMAYAN TAŞINMAZLAR -- 

--  

(istisna için bkz. 
Madde detayı) 

(Talep edilmesi halinde 
mevcut durum için) 

KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ 
TAŞINMAZLARDA ÇATI KAT MİMARİ 
PROJESİNDE YOK İSE 

Yatay kat irtifakında bir taşınmaz ise;(tamamı kendi 
kullanımında ise) 

  

  (Projeye göre) (Mevcut duruma göre) 
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Dikey kat irtifakında bir taşınmaz ise; 
   

(Projedeki alana) (Yasal Değer ile aynı) (Talep edilmesi halinde) 

KAT İRTİFAKLI/KAT MÜLKİYETLİ, 
ONAYLI PROJESİNE GÖRE ÇATI KATLI 
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KATLARININ İKİ 
AYRI BÖLÜM ŞEKLİNDE 
KULLANILMASI 

Normal kat ve çatı kattaki bölümler görülmüş ise 
  

  

(Potansiyel 
harcama bedeli 
düşülerek) 

(Fiili durum dikkate 
alınarak, potansiyel 
harcama bedeli 
düşülmeden) 

Projesine göre katlardan bir kısmı görülememiş ise 
  

  

(Gösterilen 
kısma projesi 
üzerinden) 

(Yasal Değer ile aynı) 
(Koşullu durumlar ve 
istisna için bkz. Madde 
detayı) 

(Koşullu 
durumlar ve 
istisna için bkz. 
Madde detayı)   

ÇATI ARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE 
TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN TAPU 
SURETİNDE EKSİK/HATALI OLMASI 

Tapu kütüğünde çatı piyesli olarak tescil edilmiş ise     

Tapu kütüğünde mesken, tapu müdürlüğünde mevcut onaylı 
mimari projesinde çatı piyesli ise 

  
 
(Bağımsız bölüm 
niteliğinin 
değiştirilmesi gerektiği 
belirtilerek)   

(Bağımsız bölüm 
niteliğinin 
değiştirilmesi 
gerektiği 
belirtilerek) 

KAT İRTIFAKLI/KAT MÜLKIYETLI, TAPU KÜTÜĞÜNDE VE ONAYLI PROJESINDE AYNI 
MAHALLİNDE FARKLI FONKSIYONDA KULLANILAN TAŞINMAZ OLMASI 

  

  
(Tapu tesciline 
göre) (Fiili kullanıma göre) 

KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ 
TESİS EDİLMİŞ BİNADA KAÇAK 
KAT/KATLAR (YAPI TATİL VE YIKIM 
KARARLARI V.B. YOKSA) MEVCUT İSE 

Değerlemesi Yapılan Taşınmazı Doğrudan Etkilemiyorsa 

    

Değerlemesi Yapılan Taşınmaz Kaçak 
Kat/Katlar ile Birlikte Kullanılıyorsa 

Yasal katın projesine 
uygun hale 
getirilmesi mümkün 
ise 

   

(Projeye uygun 
hale getirme 
bedeli düşerek 
yasal alana) 

(Mevcut durum değeri, 
tanımında belirtilen 
şartlara göre, 
potansiyel harcama 
bedeli düşmeden)   (Talep edilmesi halinde) 

-- --  
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Yasal katın projesine 
uygun hale gelmesi 
mülkiyet sınırları 
açısından mümkün 
değil veya maliyeti 
yüksek ise 
(değerleme uzmanı 
tarafından çıplak 
gözle yapılan 
incelemeye göre) (Talep edilmesi halinde) 

Yapı İnşaat Halinde İse (iskan alınacak seviyenin altında ise) -- --   

KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ 
TESİS EDİLMİŞ BİNADA KAÇAK 
KAT/KATLAR (YAPI TATİL VE YIKIM 
KARARLARI VB. VARSA) MEVCUT İSE 

Değerlemesi Yapılan Taşınmazı Etkilemeyen Tutanak Mevcut 
İse 

 

   (Projeye göre) 

Bina Genelini ve Değerlemesi Yapılan Taşınmazı Etkileyen 
Tutanak Mevcut İse -- -- 

 

(Talep edilmesi halinde) 

Değerlemesi Yapılan Taşınmaz Kaçak Kat/Katlar İle Birlikte 
Kullanılıyor İse 

-- -- 

  

(Yıkım kararı 
olan katın 
yıkılması halinde 
bağımsız 
bölümün 
bütünlüğü 
bozulmuyor ise 
verilebilir) 

(Yıkım kararı olan 
katın yıkılması halinde 
bağımsız bölümün 
bütünlüğü bozulmuyor 
ise yasal durum değeri 
ile aynı olarak 
verilebilir) 

Yapı İnşaat Halinde İse -- --   

KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ 
TESİS EDİLMİŞ BİNADA TABAN 
ALANINDA BÜYÜMELER MEVCUT İSE 
(YAPI TATİL TUTANAĞI VE YIKIM 
KARARLARI V.B. YOKSA) 

Değerlemesi Yapılan Taşınmazın Projesine Uygun Hale 
Getirilmesi Mümkün İse 

  

  

(Projeye uygun 
hale getirme 
bedeli düşerek 
yasal alana) 

(büyümenin güncel 
imar durumuna göre 
yasallaşması 
mümkünse verilir) 

Değerlemesi Yapılan Taşınmazın Projesine Uygun Hale 
Gelmesi Mümkün Değil   

-- --  

(istisna için bkz. 
Madde detayı) 

(istisna için bkz. 
Madde detayı) (Talep edilmesi halinde) 

İnşaat halinde ise 

-- -- 

 

(Talep edilmesi halinde) 

Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tesis Edilmiş 
Binada Taban Alanındaki Büyümeler (Yapı 
Tatil Tutanağı Ve Yıkım Kararları vb. Varsa) 
Mevcut İse 

Değerlemesi Yapılan Taşınmazı Etkilemeyen Tutanak Mevcut 
İse 

 

(istisna için bkz. 
Madde detayı)   

(Projeye göre) 

(istisna için bkz. 
Madde detayı) 

Değerlemesi Yapılan Taşınmazı Etkileyen Tutanak Mevcut 
İse -- --   
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ARAZİLER           

MADDE ALT MADDESİ YDD MDD Bilgi 

Amaçlı 

İşlem 

Bazında 

Uygulama 

Var  mı? 

İMAR PLANI İPTAL  

Nazım İmar Planı İptal Edilmesi 

Durumları 
  

  

 

(Koşullu)   

Uygulama İmar Planı İptal Edilmesi 

Durumları  
 

   (Koşullu-) 

YÜRÜRLÜKTE OLAN İMAR UYGULAMA PLANININ YERİNE 

GEÇECEK ÇALIŞMASI DEVAM EDEN BİR PLANIN OLMASI 

Mevcut Uygulama İmar Planının 

yürürlükten kalktığı durumlar 
 

    (Koşullu) 

Parsel bazında plan tadilatı olması 

durumunda 
 

 

 

  

(Yürürlükteki 

plana göre) 

(Talep 

edilmesi 

halinde, 

yapılacak 

plana göre) 

18. MADDE UYGULAMASI KARARI ALINMIŞ OLMASINA 

RAĞMEN UYGULAMADA BELİRSİZLİK DURUMLARI 

Teminat verilen kadastro parseli, 

büyük bir alanı kapsıyor 
 

   

 

(%40 DOP 

düşülerek) 

Dağıtım cetvelleri ve DOP oranı vb 

bilgilere ulaşılamadığı durumda 
 

   (Koşullu) 

İMARA KISITLI ALANLARDA (PARK, YEŞİL ALAN V.B) KALMASI 

-- -- 

 

  

 

 

(Talep 

edilmesi 

halinde) 

SU HAVZASINDA KALAN TAŞINMAZLAR 

Tüm taşınmazlarda -- 

    

(Mevzuata 

aykırıysa) 

(Diğer 

durumlar için 

bkz. Madde 

detayı) 
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Parsel üzerinde yapı var ise   

(Talep 

edilmesi 

halinde) 

(Koşullu) 

(bkz. Madde 

detayı) (Koşullu) 

  
(bkz. Madde 

detayı) 

KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇİNDE KALAN TAŞINMAZLAR  

Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalanlar 

Arsalar 

  

    

(Koşullu-Plan 

notlarında 

yapılaşma izni 

varsa) 

(Koşullu-

Plan 

notlarında 

yapılaşma 

izni varsa) 

Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalan 

Yapılar 

  

    

(Koşullu) (Koşullu) 

(bkz. Madde 

detayı) 

(bkz. Madde 

detayı) 

    

ORMAN KANUNU KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR 

Özel mülkiyete konu parselin tapu 

kaydında 2B maddesi kapsamında 

şerh olması durumunda  

 

 

 

(Koşullu- 

Şerhin 

Kaldırılması 

şartı ile)   

 

(Koşullu-

Şerhin 

Kaldırılması 

şartı ile) 

(özellikle 

üzerinde 

yapı 

bulunan 

parsellerde) 

    

Maliye Hazinesi adına kayıtlı 

taşınmazlardan vasfı orman, maki vb. 

olanlar için  

 

   

  

(Koşullu)   

(bkz. Madde 

detayı)   

5403 

SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

N 8 İNCİ MADDESİNDE KAPSAMINDA KALAN 

TAŞINMAZLAR 

Taşınmaz Alanı 5403 Sayılı Kanunda 

Belirtilen Alanların Altında ise 

-- -- 

 

  

(Talep 

edilmesi 

halinde) 

Taşınmaz 

Alanı  

5403 

Sayılı 

Çok hisseli ise -- --    

(Hisse değeri 

verilmez) 

(Hisse değeri 

verilmez) 

(Tam 

hissesi 

için) 
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Kanunda 

Belirtilen 

Alanların 

Üzerinde 

ise 

Tam Mülkiyete Sahip 

Taşınmazlarda 

      

KADASTRO YENİLEMESİNE TABİİ OLAN PARSELLER (3402 

SAYILI KANUN 22(A) MADDESİNE TABİDİR ŞERHİ)                                                                                 

Kadastro yenilemesine tabii olan 

taşınmaz arsa ise 

  

    

(Mevcut 

kadastro 

alanına göre 

temkinli) 

(Mevcut 

kadastro 

alanına göre 

temkinli) 

3083 SAYILI YASA KAPSAMINDA GİREN ALAN (SULAMA 

ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLEMESİ) 

Söz konusu 

taşınmazın 

bulunduğu 

bölgede 

toplulaştırma ve 

toprak dağıtım 

işlemi 

tamamlanmış 

ise 

Çok hisseli ise -- --    

(Hisse değeri 

verilmez) 

(Hisse değeri 

verilmez) 

(Tam 

hissesi 

için) 

Tam Mülkiyete 

Sahip 

Taşınmazlarda 

      

Söz konusu taşınmazın bulunduğu 

bölgede toplulaştırma ve toprak 

dağıtımı işlemi devam etmekte ise 

-- -- 

  

  

(Talep 

edilmesi 

halinde 

düzenleme 

sonrası 

için) 

 

DAVALI OLAN TAŞINMAZLAR 

Taşınmazın tapu kütüğünde idari  ve 

adli mercilerce mevzuatı gereğince 

şerh edilmiş  bir kısıtlama var 

ise(Değerlini doğrudan/dolaylı 

etkileyen dava mevcut veya dava 

konusuna ilişkin bilgiye 

ulaşılamıyorsa)  

 

-- 

 

-- 

 

  

 

(Talep 

edilmesi 

halinde, 

hukuksal 

sorun 

olmadığı 

varsayımı 

ile) 

Taşınmazın değerini etkilemeyen bir 

dava var ise 
  

    (Koşullu) (Koşullu) 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı :  Cem GÜRPINAR 

 

Doğum Yeri : Ankara 

 

Doğum Tarihi : 11.08.1969 

 

Medeni Hali : Evli 

 

Yabancı Dili : İngilizce 

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)  
 

Lise : Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi (1987) 

 

Ön Lisans : Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Harita-Kadastro (1989)  

 

Lisans : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme (2006) 

 

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Anabilim Dalı (2018) 

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl  

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Teknikeri (1990-1994) 

Şekerbank Genel Müdürlüğü – Eksper (1994-2000) 

Toprakbank Genel Müdürlüğü- Eksper (2000-2001) 

Şekerbank Genel Müdürlüğü- Eksper (2001-2003) 

Tarpam A.Ş. (Şekerbank iştiraki) Değerleme Bölümü Yöneticisi (2003-2005) 

Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdür (2005-…..) 

 


