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ÇALIŞMALARI VE SAHADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ANALİZİ 
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Fen Bilimleri Enstitüsü  

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 

Türkiye’de ilk yasal düzenlemelerin yapıldığı 2000 yılı sonrasında hızla gelişen 

değerleme çalışmaları, zaman içerisinde yasal düzenlemeler ile kamu ve özel hukuk 

tüzelkişileri ile gerçek kişileri ilgilendirmekte ve özellikle finansal alanda etkili olmaya 

başlamıştır. Gayrimenkul değerleme sektöründeki gelişmeye bağlı olarak yasal 

düzenlemelerle, değerleme uzmanları ve kurumları ile gayrimenkul değerleme, 

değerleme raporu gibi kavramların tanımlamaları yapılmış, görev ve sorumluluklar 

belirlenmiştir. Bu tanımlar çerçevesinde; değerleme raporu, bağımsız değerleme 

uzmanlarınca gayrimenkul veya gayrimenkul projesinin, değerleme tarihindeki değerinin 

takdirini ve değerleme uzmanı ise bu raporu düzenleyen kişiyi ifade etmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde, değerleme uzmanları, raporda yer alması gereken bilgilerini ve değerleme 

normlarını, resmi kurumlardan kolaylıkla temin ederek rapor düzenleme olanağına 

sahiptirler. Bu nedenle raporlara itiraz oranları düşük seviyede olup raporlarda standart 

sağlanmıştır. Türkiye’de değerleme uzmanlarının saha çalışmalarında bilgi edinme usul 

ve esaslarına dair düzenlemelerin yetersiz olduğu ve bu nedenle uygulamada farklılıkların 

yaşandığı gözlenmiştir. Bir ülkede uygulanan uluslararası değerleme standartları 

Türkiye’de 2006 yılında kabul edilmiş olmasına rağmen, standartlarda raporda yer alan 

bilgilerin temin sürecinin tanımlanmamış olmasının, keyfi uygulamalara sebebiyet 

verebildiği gözlenmiştir. Özellikle sözlü kaynaklardan alınan ve resmi dayanağı 

bulunmayan verilerin analiz ve raporlama aşamasında kullanılması, raporlarda içerik ve 

değer faklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Bu çerçevede çalışmada değerleme uygulamalarında karşılaşılan temel sorunların tespiti 

ve özellikle veri toplama ve veri kalitesine ilişkin sorunların analizi ve etkilerinin 

değerlendirilebilmesi için 37 farklı ilde sahada aktif olarak çalışan 115 değerleme uzmanı 

ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların % 65’ine göre 

saha çalışmasında en fazla resmi kurumlarda veri temininde zaman harcanmakta, % 

90’ına göre raporlarda satılık olan taşınmaz verileri emsal olarak kullanılmakta ve % 

83’üne göre rapor düzenleme süresinin arttırılması ile rapor kalitesinin artırılmasının 

mümkün olacağı tespit edilmiştir. Katılımcıların % 92’si mevcut eğitimlerin yetersiz 

olduğunu, gayrimenkul değerleme uzmanı olmak için staj eğitimi içeren özel bir eğitim 

alınması gerektiğini belirtmiştir. Çalışmanın sonuçlarının sonuçlarına göre saha 

çalışmalarında karşılaşılan temel sorunların; resmi kurumlarda evrak temini, süre 

kısıtlaması, değer belirlemede kullanılan emsal veya gelir verilerinin neredeyse 
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tamamının resmi olmayan beyanlar niteliğinde olması ile ülkede yaygın olarak görülen, 

gayrimenkullerde mimari veya statik projesine aykırı yapılaşmanın tespiti gibi 

çalışmaların da değerleme uzmanından beklenmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna 

ilave olarak gayrimenkul değerleme alanında verilen eğitimin yetersiz olduğu, sahada 

çalışan değerleme uzmanlarının çoğunluğunun gayrimenkul alanın eğitime sahip 

olmadıkları ve sadece değerleme uzmanlığı sınavları için eğitim aldıkları anlaşılmıştır.  

Türkiye’de uluslararası değerleme standartlarında raporlar üretilebilmesi için, 

gayrimenkul geliştirme, değerleme, proje geliştirme, gayrimenkul yatırımları, finans ve 

gayrimenkul yönetimi gibi alanları kapsayan lisans ve lisansüstü eğitim veren kurumların 

artması, mevcut uzmanlara verilen eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması, 

değerleme uzmanlarının görev ve sorumlulukları ile raporda yer alması gereken bilgiler 

ve bu bilgileri edinme sürecinin belirlenmesi, gerçek satış verilerinin raporlarda emsal 

olarak kullanılmasının sağlanması, bu veriler kullanılarak bölgesel değer haritalarının 

oluşturulması ve raporlarda standardın sağlanması gerekli görülmektedir.  

2018, 80 Sayfa 

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul değerleme, değerleme için gerekli olan veriler, veri 

kalitesi ve analizi, veri yetersizliği ve veri ağı organizasyonu gerekliliği.     
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After the first legal regulations on valuation studies in 2000, Turkey has arranged the 

rapidly growing real estate valuation studies, public, legal entities and private legal 

legislation over time has received very interest to people, and started effective especially 

in financial field. Depending on the developments in the real estate valuation sector, the 

concepts such as real estate valuation and valuation report were defined with legal 

regulations, valuation experts and institutions and duties and responsibilities have been 

determined. Within the framework of these definitions, the valuation report mentions to 

the appreciation of the value of the real estate or real estate project by the independent 

valuation experts at the time of valuation and the valuation expert is such a person who 

issues this report. In developed countries, valuation experts have the opportunity to easily 

prepare reports by obtaining the information and valuation norms that should include in 

the report from the government agencies. Therefore, the reports appeal rates are low and 

standards are maintained in the reports. In Turkey, it has been observed that the 

regulations on the procedures and principles of obtaining information are found 

inadequate of valuation experts during field study and therefore, the differences have been 

experienced in practice. Although the International Valuation Standards have been 

adopted in 2006, but it has been observed under the fact that the information contained in 

the report has not been defined in the standards can lead to arbitrary applications. In 

particular, the use of data obtained from verbal sources and that have no official basis in 

analysis and the reporting phase leads to the emergency of content and value differences 

in the reports. 

 

In this context, a survey was conducted with 115 valuation experts who are actively 

working in the field in 37 different provinces in order to determine the fundamental 

problems encountered in valuation practices and analyze and evaluate the effects of 

problems related to data collection and data quality in particular. According to the results 

of the study, as per 65% of the participants have spent most of the time by obtaining data 

in the field study in official institutions, 90% of them used real estate data for sale in the 

reports as a precedent, and 83% have determined that it would be possible to increase the 

report quality by increasing the editing time of the report. Ninety two percent of the 

participants stated that the existing training was insufficient and a special training through 

internship should be conducted to become a real estate valuation expert. According to the 

results of the study, the main problems encountered in the field studies are the fact that 

almost all of the official documents, time restrictions, precedents or income data used in 
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determining value of documents, value determination in official institutions are informal 

declarations of architectural or static projects in real estate, which are widely seen in the 

country are expected from real estate valuation expert. In addition, the education provided 

in the field of real estate valuation is inadequate, the majority of real estate valuation 

experts are working in the field do not have any real estate valuation training and they 

receive training for valuation expertise exams only. In order to generate reports in 

International Valuation Standards in Turkey, the increase of undergraduate and graduate 

educational institutions focusing real estate development, valuation, project development, 

Real Estate Investments, Finance and Real Estate Management, the expansion of training 

and certification programs given to the existing experts, the duties and responsibilities of 

the valuation experts and the information that should be included in the report and by 

using this data, it has been seen that regional value maps should be created and the 

standard should be provided in the reports. 

 

 

2018, 80 Pages 

 

Keywords: Real estate valuation, data required for valuation, data quality and analysis, 

data deficiency and the necessity of data network organization. 
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1. GİRİŞ 

Gayrimenkul (taşınmaz) değerleme, gayrimenkulün belli bir tarihteki yapı ve yapının yer 

aldığı arsa/arazi özellikleri ile altyapı, ulaşım durumu gibi değere etki eden unsurların 

bütünün, konunun uzmanları tarafından değerlendirilerek değerinin belirlenmesidir. 

Türkiye’de yasal düzenlemelerin yapıldığı 2000 yılı sonrasında hızla gelişen gayrimenkul 

değerleme çalışmaları, zaman içerisinde yasal mevzuatla kamu, tüzel ve özel kişileri 

ilgilendirmeye, her alanda etkili olmaya başlamıştır.  

Gayrimenkulün gelir getirmesi, zaman içerisinde değerinde artış olması, uzun veya kısa 

vadeli yatırım aracı olarak görülmesi, borç veya güvenceye karşılık teminat olarak 

değerlendirilmesi, bu tür işlemlerin güven içinde gerçekleşmesi gerekliliğini zorunlu hale 

getirmiştir. Gayrimenkul sektörünün ve hukuki alt yapının son yıllarda hızla gelişmesine 

paralel olarak, gayrimenkul değerlemesine olan ilgi de önemli ölçüde artmıştır. 

Gayrimenkule bağlı olarak alınan vergilerde, kaçağın ve ekonomide kayıt dışılığın 

engellenmesi ile vergi gelirlerinin arttırılması, gayrimenkul piyasasının spekülatif 

hareketlerden arındırılması, fiyatların izlenmesi, istatistiklerin doğru ve düzenli tutulması 

ile gayrimenkul piyasasının herkes tarafından, açık ve güvenli bir şekilde izlenmesinin 

sağlanması açısından gayrimenkul değerleme çalışmaları önem arz etmektedir.   

Türkiye’de bu süreçte başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere, ilgili 

kurumların çıkardığı kanun, yönetmelik ve tebliğlerle gayrimenkul değerlemenin yasal 

çerçevesi çizilmiş ve düzenlemeleri yapılmış, uluslararası platformda kabul görmüş 

Uluslararası Değerleme Standartları da (UDES) Türkiye’de 2006 yılında kabul edilmiştir. 

Değerleme uzmanlarının ve değerleme şirketlerinin meslek birliği olan Türkiye 

Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), 17.12.2009 tarih, 27435 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş, 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanun’unun 76’ncı maddesine dayanılarak, TDUB’un organları, görev ve yetkileri ile 

çalışma ilke ve esasları 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

düzenlenmiştir.  
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Değerleme sektörü, krediye konu gayrimenkuller, kamulaştırma, özelleştirme, 

uyuşmazlık, mülkiyet davaları, kentsel dönüşüm, sigorta, vergi, gayrimenkul odaklı 

finansal varlık ve hakların değerlemesi gibi birçok amaçla faaliyet göstermektedir. 

TDUB, öz düzenleyici meslek örgütü olmasından hareketle, üyeleri tarafından yürütülen 

faaliyetlerin adil ve dürüst olması, üyelerinin iş ahlakı, dayanışma ve mesleğin 

gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarının sağlanması amacıyla değerleme 

standartları ve meslek kuralları oluşturmakta, değerleme sektörünün kurumsallaşmasına 

katkıda bulunmaktadır.  

Türkiye’de gayrimenkul değerleme ile ilgili yapılan çalışmalar genel olarak tanım ve 

yöntemlere yöneliktir. Gayrimenkul değerleme raporları hazırlanırken değerleme 

uzmanları, raporlarda yer alan bilgileri genel olarak sahada yaptığı çalışma ile temin 

etmektedir. Ancak saha çalışmalarında, değerleme uzmanlarının bilgi edinme şekil, usul 

ve esaslarına dair herhangi bir kural ve düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca saha 

çalışmaları içerisinde yer alan emsal araştırma da resmi kaynaklı olmayıp sözlü beyan 

bilgisi esaslıdır. Bunlar dışında saha çalışmalarında yaşanan diğer sorunlar da çalışma 

içerisinde irdelenmiştir. Sağlıklı verilerin elde edilemediği bir saha çalışması, değerleme 

raporunu olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de yapılan gayrimenkul değerlemesine 

ilişkin örnek uygulamaların yetersizliği, değerlemenin pratik uygulamasına yönelik 

yeterli sayıda araştırmanın olmaması diğer bir problem kaynağını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, gayrimenkul değerleme raporu hazırlamanın aşamalarından olan, 

saha çalışmalarının Türkiye’deki kapsamı hakkında bilgi vermek, saha çalışmalarını süre, 

içerik ve bilgi edinme şekli olarak incelemek, değerleme uzmanlarının, raporun temelini 

oluşturan bilgileri edinmede yaşadıkları sorun ve karşılaştıkları zorlukları ortaya 

çıkararak bu sorunlara dair çözüm önerileri sunmaktır.  

1.1 Araştırmanın Önemi 

Gayrimenkulün yatırım aracı ve teminat olarak kullanılması nedeni ile ekonomik hayatın 

bir parçası olması, vergi gelirleri nedeni ile devletin de gelir kaynakları arasında yer 

alması gibi konularda, tarafların menfaatlerinin korunması ve zarara uğramadan 
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işlemlerin yapılabilmesi, gayrimenkullerin değerlerinin doğru olarak bilinmesine 

bağlıdır. Türkiye’de gayrimenkul değerleme ile ilgili mevzuatın dağınık olması, 

gayrimenkullerin güncel olarak devlet tarafından değerlenmemesi veya devlet tarafından 

denetlenen özel sektör tarafından değerlerinin tespit edilmemesi nedeni ile vergi kaybı 

yaşanmaktadır. Borç karşılığı teminat olarak verilen taşınmazlarda, teminat alan finans 

kuruluşlarının, teminat aldıkları taşınmazları, SPK / Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 

Kurulu (BDDK) tarafından yetkilendirilmiş firmalara değerlendirterek riski azaltmalarına 

rağmen, ülkede değer haritalarının oluşmamış olması, resmi kurumlarda yaşanan 

sorunlar, yapılarda projesine aykırı imalatlara sıklıkla rastlanmasına karşın bu konularla 

ilgili düzenlemelerin bulunmaması, değerleme raporlarında standartların belirlememiş 

olması gibi nedenlerle sorunlar yaşanmaktadır.  

Gayrimenkullerin gerçek değerlerinin dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi devlet ve 

özel/tüzel kişilerce bilinmesi halinde, ülkenin vergi gelirlerinde artış yaşanacak ve 

spekülatif amaçlı alım/satımların da önüne geçilecektir. Doğru verilerle yapılan analizler 

neticesinde, imar planlarının daha doğru yapılması ile, düzenli kentleşme 

sağlanabilecektir. Ülke ekonomisi açısından bu kadar büyük sonuçlar doğuran değerleme 

raporlarında, doğru sonuçlara ulaşabilmek için raporlarda kullanılan bilgilerin temin 

edildiği saha çalışmaları önem arz etmektedir.   

Saha çalışmalarında yaşanan sorunlar, alınan eksik, yanlış veya yetersiz bilgiler ile saha 

çalışmasını yapan kişilerin yetkinliği gibi hususlar raporun sonucunu yani değeri 

etkilemektedir. Ülkede özellikle değer haritalarının oluşmamış olması, değer oluşumuna 

ilişkin verilerin yetkili merciler tarafından düzenli yayınlanmıyor olması, bu konularda 

düzenlemenin de bulunmaması raporların sonuçlarını etkilemektedir. Bu çalışmada, 

gayrimenkul değerleme raporu hazırlamanın en önemli bölümlerinde biri olan, raporda 

yer alan bilgilerin kaynağını teşkil eden, saha çalışmaları ve saha çalışmalarında yaşanan 

sorunlar ele alınmış, bu konuda uzmanlar ile anket çalışması yapılmıştır. Yapılan 

çalışmada ulaşılan sonuçlar analiz edilerek çözüm önerileri sunulmuştur.   
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1.2 Kaynak Özeti 

Gayrimenkul değerleme, Türkiye’de 2000 yılı sonrası bilinir hale gelmiş, hızlı gelişen bir 

alandır. Türkiye’de yapılan çalışmalar da bu yılların sonrasına rastlamaktadır. Yapılan 

taramada, gayrimenkul değerleme ile ilgili çalışmalara ulaşılmıştır. Çalışmalarda, saha 

çalışmaları ile ilgili bölümlerin, Türkiye’de değerlemenin sorunları başlıkları altında yer 

aldığı görülmüştür. Ancak saha çalışmalarını veya sahada yaşanan sorunları konu alan bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmalarda genel olarak tanımlar, mevzuat, raporda yer 

alması gereken bilgiler irdelenmiş, olması gereken üzerinde durulmuş, Türkiye’de 

değerlemenin sorunları genel olarak anlatılmıştır. 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılan “Kentsel Gelişim Sürecinde 

Türkiye’de Gayrimenkul Değerleme ve Çözüm Önerileri” konulu Yüksek Lisans 

Tezinde; “Kamu Kaynakları Açısından Değerleme Sorunları, Vergi Mevzuatı Açısından 

Değerleme Sorunları ve Yerel Yönetimler Açısından Değerleme Sorunları” ana başlıkları 

altında açıklanmış ve sorunun çözümüne yönelik öneriler belirtilmiştir (Değirmenciler 

2008). 

Tanrıvermiş (2009), Türkiye’de değerlemeyi zorlaştıran nedenler başlığı altında;  

 “İl, ilçe ve köy düzeyinde gerçek gayrimenkul (arazi, arsa ve yapılı taşınmazlar) 

alım-satım (pazar) değerleri ile kiraların kayıt edilmemesi,  

 Tarım ürünleri üretim maliyetleri ve gelirleri ile ilgili istatistiksel verilerin il, ilçe ve 

işletme düzeylerinde kayıt altına alınamamış olması (muhasebe sistemi),  

 İl, ilçe ve yatırım alanlarında arazilerin yıllık ortalama net (kira) geliri, 

kapitalizasyon oranları ve çarpan katsayılarının bilinmemesi,  

bu koşullarda; arazilere gelir/pazar yöntemine göre ve arsalara pazar yöntemine göre 

değerleme oldukça zordur” ifadelerini kullanmaktadır (Tanrıvermiş 2009).  

Ege Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yapılan 

“Gayrimenkul Değerlemesi” isimli yüksek lisans tezi çalışmasında değerleme süreci 

anlatılmış, bu süreçte resmi evrakların, ilgili kurumlardan alındığından, emsallerin 
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gerçekleşmiş, benzer ve en yakın taşınmazlar olmasına özen gösterilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir (Erdoğdu 2012).   

2012 yılında değerleme sektörüne yönelik yapılan “Dünya’da ve Türkiye’de Taşınmaz 

Değerlemesi, II. Arazi Yönetimi Çalıştayında” Türkiye’de taşınmaz değerleme 

konusunda mevzuat ve yönetim açısından aksaklıklar olduğu belirtilerek sorunlar 

anlatılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur (Yomralığolu vd. 2012).  

Bu çalışmada ise; birinci bölümde problem ortaya konulmuş, gayrimenkul değerlemeye 

ilişkin kaynak bilgisi verilmiş, tanımlar yapılmış, ikinci bölümde Türkiye’de 

değerlemenin mevzuattaki yeri, değerleme yapan kuruluşlar, değerlemenin türüne göre 

yapılış yöntemleri ve bilgileri belirtilmiş, dünyada gelişmiş ülkelerde gayrimenkul 

değerleme uygulamaları hakkında örnek bilgiler sunulmuş, Türkiye’de gayrimenkul 

değerleme ve değerleme süreci anlatılmıştır. Üçüncü bölümde; gayrimenkul değerlemede 

saha çalışmaları bölümler halinde anlatılmış, saha çalışmalarının her aşamasında 

karşılaşılan sorunlar belirtilmiştir.  Sektörün ana aktörleri olan değerleme uzmanları ve 

diğer saha çalışanları, rapor kontrol edenler, sorumlu değerleme uzmanları ile konuya 

ilişkin yapılan anketler ve analizlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise ulaşılan 

sonuçlar değerlendirilerek çözüm önerileri sunulmuştur.   

1.3 Kavramsal Çerçeve 

Değer, günlük dilde sıkça kullanılan bir kelimedir. Genelde bir şeye karşılık gelen kıymet, 

eder olarak kullanılmaktadır. Maddi varlıklar için kullanıldığı gibi maddi olmayan, görüş, 

ses gibi şeyler için de kullanılmaktadır.  Kullanıldığı şeye göre anlam kazanmaktadır. 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, 

bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, 

paha, valör. Üstün nitelik, meziyet, kıymet gibi anlamlara gelmektedir.  

Gayrimenkul, TDK sözlüğünde, taşınmaz olarak açıklanmaktadır. Gayrimenkul kelime 

olarak; olmayan veya başka anlamına gelen “gayr” sözcüğü ile taşınabilir mal anlamına 
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gelen “menkul” sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle gayrimenkul, 

“taşınmaz mal” olarak da adlandırılmaktadır.  Gayrimenkul, fiziksel bir varlık olan arazi 

ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Gayrimenkul, 

“yerin üstünde, üzerinde veya altındaki tüm ilaveleriyle birlikte, görülebilen, 

dokunulabilen maddi bir şeydir” (Anonim 2006a). Boş veya üzerinde iyileştirme yapılmış 

her arazi “gayrimenkul” olarak addedilir. 

Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesinde gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı; “arazi, 

tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti 

kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak belirtilmektedir” (Anonim 2001a). Aynı 

Kanun’un 684. maddesinde gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı anlatılmıştır. Kanun, 

taşınmaz mülkiyetini, “taşınmaz mülkiyeti, özel kanunlardaki sınırlandırmalar saklı 

kalmak üzere, arazi üzerinde kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, üzerindeki hava ve 

altındaki arz katmanlarını da kapsamaktadır.” (Anonim 2001b) şeklinde tanımlamıştır.  

Ayrıca Vergi Hukuku’nda gayrimenkul tanımının bulunmadığını ve temelde Medeni 

Hukuktaki gayrimenkul tanımından yola çıkıldığını, ancak bazı vergiler yönünden 

Medeni Hukuk’takinden daha geniş veya daha dar kapsamda olabildiğini söylemekte 

yarar vardır.   

Değerleme, bir malın, fikrin veya hizmetin kendinden bekleneni sağlama derecesini 

araştırmak, bir şeyin kıymetini belirlemek için söz konusu nesnenin özellikleri hakkında 

bir görüş bildirmektir (Utkucu, 2010). Bir varlığın değerinin tespiti işi, değerleme 

faaliyetini oluşturur. Değerleme, “ekonomik değerlerin (varlık ve kaynakların) 

fiyatlandırılması ve fiyatlandırmanın ulusal para birimi ile ifade edilmesi olarak 

tanımlanabilir” (Gültekin, 2007). Başka bir tanımda değerleme, “bir varlığın değerini 

belirlemek için yapılan söz konusu varlığa yönelik bir değer biçme işlemi, bir varsayımda 

bulunma ya da değer takdir etmektir” (Bakır, 2009). Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) ise 

değerleme, “vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve 

tespiti” olarak tanımlanmıştır (Anonim 1961a).  

Gayrimenkul değerleme ile ilgili tanımlar farklı kaynaklarda bulunmakta olup 

gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin Türkiye’deki düzenleyicisi SPK’nın tebliğinde 
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gayrimenkul değerleme, “bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir 

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

tarafsız olarak takdiri olarak tanımlanmıştır” (Anonim 2001c).  

Türkiye’de değerleme raporlarının büyük çoğunluğu finans kuruluşlarına, borç verme 

amacına yönelik olarak yapılmaktadır. Uluslararası Değerleme Uygulaması 2, Borç 

Verme Amacına Yönelik Değerleme başlığı altında bu değerleme türü anlatılmaktadır.  

Bu değerlemede genel olarak pazar değerinin kullanıldığı ifade edilmekte olup tanımı şu 

şekilde yapılmıştır; “Pazar  değeri,  bir  varlık  veya  yükümlülüğün,  uygun  pazarlama  

faaliyetleri  sonucunda, istekli  bir  satıcı  ve  istekli  bir  alıcı  arasında,  tarafların  bilgili  

ve  basiretli  bir  şekilde  ve zorlama  altında  kalmaksızın  hareket  ettikleri,  muvazaasız  

bir  işlem  ile  değerleme  tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen 

tahmini tutardır” (Anonim 2017a). 

Türkiye’de bankaların bağlı olduğu BDDK, 11.01.2006 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanan yönetmelik ile “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile değerleme sektöründe 

yerini almış ve 12.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin “Amaç 

ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar” başlığı altında “Gerçeğe Uygun Değer” tanımını 

yapmıştır. Gerçeğe uygun değer; “karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar 

arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması 

gereken doğru ve güvenilir bir biçimde belirlenen değeri,” ifade ettiği belirtilmektedir 

(Anonim 2017b). 

Gayrimenkul değerleme uzmanı, genel olarak bir gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı 

hakların değerini tespit eden kişidir. Türkiye’de gayrimenkul değerleme lisansını veren 

SPK, değerleme uzmanını (Değişik:  Seri:  VIII,  No:  53  sayılı  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, 
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gayrimenkul  değerlemesi  alanında  en  az  3  yıl tecrübesi olan ve kendilerine 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişiler” olarak tanımlamaktadır 

(Anonim 2007). BDDK, 12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

yönetmeliğinde, değerleme uzmanı tanımı için SPK’nın tebliğine atıfta bulunarak, 

değerleme uzmanı, “Değerleme Tebliği’nde tanımlanan değerleme uzmanlarını, ifade 

eder.” tanımını kullanmaktadır.  

UDES’de değerleme uzmanın tamını ve nitelikleri şu şekilde verilmiştir. “Değerleme 

uzmanı, değerlemeyi yapabilmek için gerekli kalite, ehliyet ve deneyime sahip kişidir. 

Bazı ülkelerde Değerleme Uzmanı olarak çalışmak için bir lisansa sahip olmak gerekir. 

Değerleme uzmanı; 

 Kabul görmüş bir öğretim merkezinden veya eşdeğer akademik niteliği olan bir 

kurumdan uygun bir öğrenim derecesi almış,  

 Pazarda ve varlık kategorisinde değerleme yapabilecek düzeyde deneyim ve beceri 

kazanmış,  

 Güvenilir bir değerleme yapmak için gerekli kabul edilmiş metot ve teknikleri bilen, 

anlayan ve doğru bir şekilde kullanabilen,  

 Tanınmış bir ulusal profesyonel değerleme kurumunun üyesi olan,  

 Kariyeri süresince profesyonel bir eğitim programı takip eden ve bu davranış 

kurallarının gereklerini yerine getiren, itibarlı bir kişidir.  

Eğer, bir ülkede yukarıda tanımlanan akademik niteliklere sahip olunabilecek ortam 

yoksa, değerleme uzmanı değerleme alanında yeterli düzeyde eğitim ve deneyime sahip 

bulunmalı ve kabul görmüş bir ulusal değerleme kuruluşunun üyesi olmalı veya devlet 

tarafından lisans verilmiş ya da mahkemeler veya eşdeğer statüdeki bir makam tarafından 

atanmış olmalıdır. Bazı ülkelerde değerleme uzmanı olarak çalışmak için yasa uyarınca 

bağımsız bir kuruluş tarafından verilecek lisans veya sertifikaya sahip olunması 

gereklidir.” denilmektedir (Anonim 2006b). 
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Türkiye’de gayrimenkul değerleme faaliyetlerini düzenleyen kuruluş SPK olup yaptığı 

değerleme uzmanı tanımında “kendisine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı 

verilen” kullanılmıştır. Ancak Türkiye’de yeterli sayıda lisanslı gayrimenkul değerleme 

uzmanı olmaması nedeni ile değerleme hizmeti alan kuruluşlar, özellikle finans 

kuruluşları, gayrimenkul değerleme uzmanı lisansı olmayan ancak kendi belirtledikleri 

kriterlere uygun kişiler tarafından düzenlenmiş raporları da kabul etmektedir. Bu nedenle, 

değerleme firmaları da bünyelerinde lisans belgesi olmamasına rağmen finans 

kuruluşlarının tercih ettiği, ağırlıklı olarak inşaat mühendisi, mimar, bölge ve şehir 

plancısı ve harita mühendisi olan kişileri, değerleme raporu hazırlatmak için istihdam 

etmektedir. Türkiye’de değerleme mesleği genel olarak bu mesleklerle özdeş kabul 

edilmiştir. Bunun yanında ziraat mühendisleri ve makine mühendisleri de kendi 

alanlarında değerleme hizmeti veren meslek guruplarından görülmektedir.  

Son yıllarda lisanslı değerleme uzmanı sayısında yaşanan artışa bağlı olarak, özellikle 

büyük illerde, değerleme faaliyeti, genel olarak gayrimenkul değerleme uzmanlığı 

lisansına sahip kişiler tarafından yapılsa da, bir çok ilde aktif çalışan lisanslı değerleme 

uzmanı bulunmaması veya az sayıda olması nedeni ile değerleme çalışmaları lisansı 

olmayan mühendislik fakültesi mezunları veya farklı mesleklere mensup kişiler ile 

tarafından yapılmaktadır.  
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2. TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL DEĞERLEMENİN MEVZUATTAKİ YERİ  

Türkiye’de uzun yıllar gayrimenkul değerleme kavramının kamulaştırma ve vergi 

mevzuatları içerisinde yer alması, bu kapsam dışındaki değerleme çalışmalarında çeşitli 

sorunlara neden olmuştur. Bu nedenle SPK, 2000’li yılların başlarında yaptığı çalışmalar 

sonunda yayımladığı tebliğlerle, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’na ve İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketlere ait taşınmazların değerlemelerinin 

yapılış şekline dair düzenlemeler hazırlamıştır. 

Bunun dışında yasal düzenlemelere bakıldığında, İcra İflas Kanunu, Özelleştirme 

Kanunu, Türk Medeni Kanunu (TMK), Bankacılık Kanunu, Hazine Taşınmazlarının 

Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu 

ve Kadastro Kanunu’nda değerlemeye ilişkin tanımlar ile değerleme yapacak kişi, 

komisyon ve kurumlarla ilgili düzenlemeler görülmektedir. 

2.1 Vergilendirme ve Değerleme 

Değer ölçütüne dayalı vergilendirme sistemlerinin yürürlükte olduğu Türkiye’de 

değerleme, çeşitli vergilere ilişkin olarak matrah tespitinde kullanılan yöntemlerdendir. 

VUK’a göre değerleme; “vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin 

taktir ve tespitidir” (Anonim 1961b). Gelir ve kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, 

emlak vergisi gibi vergiler için matrah belirleme açısından büyük önem arz eden 

değerleme, VUK’da ayrıntılı düzenlemelerle ele alınmıştır. Kanunda, maliyet bedeli, 

borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, vergi değeri, itibar değeri, rayiç bedel ve 

emsal bedel olmak üzere 8 adet değerleme ölçütü ve bunların ne tür değerlemelerde 

kullanılacağı belirlenmiştir (Şekil 2.1). VUK’un değerleme başlıklı 3. bölüm, 261 - 268. 

maddelerinde bu ölçütler açıklanmıştır.  
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Şekil 2.1 Vergi Usul Kanununda değerleme ölçütleri 

2.1.1 VUK’a göre İktisadi işletmelere dahil gayrimenkullerde değerleme 

VUK’a göre İktisadi işletmelere dahil gayrimenkullerde değer, 262, 269 ve 270. 

maddelerde açıklanmıştır. VUK md. 272’de düzenlenen özel maliyet bedeli 

uygulamasında, işletmeler iktisadi faaliyetlerini sürdürebilmek için kiralayarak 

kullandıkları bina, arazi, arsa gibi gayrimenkulleri genişletici veya ekonomik değerini 

devamlı surette artırıcı nitelikte yaptıkları giderleri varlıklarının maliyet bedeline 

ekleyebilmektedirler. VUK (md. 269), TMK’daki gayrimenkul kavramını genişletmiştir. 

Buna göre işletmeye dahil olan gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı, tesisat 

ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi hakları da, gayrimenkuller gibi 

maliyet bedelleri ile değerlendirilecektir. Ayrıca, inşa edilen binalarda ve gemilerde, imal 

edilen makine ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine 

geçmektedir.  

2.1.2 Emlak vergisi yönünden değerleme 

VUK’un değerleme ölçüleri arasında saymış olduğu vergi değeri, Emlak Vergisi 

Kanunu’nun (EVK) 29. maddesinde açıklanmıştır. EVK’nın 29. maddesi, binalar ile arsa 

ve araziler için ayrı olmak üzere vergi değerini tanımlamaktadır. Buna göre; arsa ve 

araziler için vergi değeri; VUK’un asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlere 

göre taktir komisyonlarınca belirlenen değeridir. Bu değer, arsalar için mahalle, sokak, 

veya değer bakımından farklı bölgeler dikkate alınarak, araziler için, arazinin cinsi  (kıraç, 

taban, sulak) itibariyle taktir edilen asgari birim değerleridir. Taktir komisyonlarınca 4 
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yılda bir yapılan birim değer takdirleri, takip eden yıldan başlamak üzere her yıl, bir 

önceki yıl birim değerinin belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında 

artırılması ile bulunur.  

Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı veya 

vekalet vereceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile tapu sicil 

müdürü veya vekalet vereceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili 

mahalle ve köyün muhtarından kurulur. Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde 

takdir komisyonu, valinin başkanlığı altında defterdar, Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanlığı İl Müdürü ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş birer 

üyeden kurulur. 

Büyükşehir olan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet vereceği memurun 

başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek 

tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve 

sanatkarlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna 

imza karşılığında verilir. Merkez komisyonu, kendilerine tebliğ edilen kararları on beş 

gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri, ilgili takdir komisyonuna geri 

gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler, ilgili takdir 

komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır. Hem kıymet takdir 

komisyonlarında hem de merkez komisyonlarında görev alan üyelerin nitelikleri, mesleki 

formasyonları, yeterliliklerine ilişkin herhangi bir düzenlemeye vergi yasalarında  yer 

verilmemiştir. Bu nedenle, komisyonlarda yer alanların değerleme alanındaki 

yeterliliklerinin nasıl saptanacağı belli değildir (Açlar A. vd. 2003). 

Arazi vergi değerinin takdiri; arazinin normal alım satım bedeli, emsal arazinin alım 

satım bedeline göre, bunun mümkün olmaması halinde, yıllık istihsal değerine göre 

bulunur. Arazi vergi değerleri; cins, sınıf ve kullanma durumu itibariyle aynı vasıftaki 

arazinin, normal alım satım bedelleri esas alınarak takdir olunur. Aynı vasıfta başka bir 

arazinin normal alım satım bedelinin tespit olunamaması halinde, benzer vasıftaki 

arazinin normal alım satım bedelleri esas alınır. Ancak, farklı vasıflara göre esas alınan 
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bedele, gerekli ilave ve indirimler yapılır. Toprak haritası yapılmış bölgelerde, aynı veya 

benzer vasıftaki arazinin tespitinde bu haritalardan yararlanılır (Anonim 1972a).  

Vergi değerinin 41 inci madde hükmüne göre tespitinin mümkün olmaması halinde, 

normal alım satım bedeli, yıllık istihsal değeri yoluyla bulunur. Yıllık istihsal değeri, 

ortalama randıman ve mahsulün ortalama satış fiyatı ölçülerine göre, her tarım biriminden 

bir yılda elde edileceği hesaplanan mahsul değerinin, mevcut tarım birimi sayıları ile 

çarpılması suretiyle bulunacak değerdir. Yıllık istihsal değerinin hesaplanmasında, 

VUK’da yer alan zirai kazanç ölçüleri ve bunların tespiti hakkındaki hükümlere göre 

yapılmış olan takdir ve tespitler esas alınır. VUK hükümlerine göre bulunan yıllık istihsal 

değerinin 5 katı, arazinin normal alım satım bedeli olarak kabul olunur (Anonim 1972b).  

Arsalar için vergi değeri, metrekare olarak takdir edilmektedir. Vergi değerinin 

takdirinde; 

 İşyerlerine ve meskun yerlere uzaklık ve yakınlığı ve ulaşım durumu,  

 Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkii,  

 Su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin gelmiş olup 

olmadığı,  

 Hangi nevi bina inşaatına müsait olduğu,  

 İmar ve istikamet planındaki durumu,  

 Bina ve inşaat sahası büyüklüğü,  

 Topografik durumunun, göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir. 

Arsa ve arazilerde vergi değeri,  taktir komisyonunca takdir edilen metrekare birim değeri 

ile arsa veya arazinin yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan değerdir. Eğer taktir 

komisyonunca değer taktiri yapılan yıldan sonraki yıllarda bir değerleme yapılacak ise, 

bu kez metrekare birim değeri olarak yeniden değerleme oranının yarısına göre artırılan 

metrekare birim değeri esas alınacaktır. Arsa veya arazi hisseli ise hisseye isabet eden 

alan dikkate alınacaktır.  
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Binalar için vergi değeri; Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortaklaşa 

tespit ve ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile arsa ve arazi vergi 

değerinde açıklanan esaslara göre bulunacak binaya ait veya binaya isabet eden arsa 

değeri toplanarak bulunan değerdir (Şenyüz 2007). EVK 31. maddesi uyarınca 

hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanan bedel, 

vergi değerini oluşturur.  Tüzükte belirlendiği üzere binalar, taşıyıcı sistemleri esas 

alınarak inşaat türüne göre 8, binaların yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarda kullanılan 

malzemenin cinsi ve kalitesi esas alınarak oluşturulan inşaat sınıflarına göre 5, kullanım 

amaçlarına göre 14 gruba ayrılmıştır. Buna göre; (Tüzük uyarınca uygulanacağı yıldan 4 

ay önce Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından birlikte tespit edilerek Resmi 

Gazete’de yayımlanarak ilan edilen EVK Genel Tebliği Seri No 55) binalar taşıyıcı 

sistemleri ve kullanım amaçları dikkate alınarak sınıflandırılmışlardır.  

Bina inşaat maliyeti bulunurken hesaplanan metrekare normal inşaat maliyet bedeline, 

kalorifer veya klima tesisatı için % 8, asansör tesisatı için ayrıca % 6 oranında ilave 

yapılır. Ayrıca yıllara ve binanın nevine göre belirlenmiş amortisman oranları (yıpranma 

payı) düşülür (Çizelge 2.2).  

Çizelge 2.1  Bina amortisman oranları 
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EVK 25. maddede, vergi değerinin maliyet bedeli yolu ile bulunmasının mümkün 

olmadığı durumlarda, normal alım satım bedeli, bir yılda getirebileceği kira bedelinden 

hareketle, bulunan yıllık ortalama gelir bedelinin on katının hesaplanarak değerin 
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bulunacağı ifade edilmektedir. Bina vergi değerinin nasıl hesaplanacağı kısaca şöyle 

açıklanabilir; 

 Binanın dıştan dışa yüzölçümü ile değerlemenin yapılacağı yıla ait bina metrekare  

normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvelde yer alan (tebliğde belirtilen inşaat 

türü, inşaat sınıfı ve kullanım amacına isabet eden) ortalama rakam çarpılır. 

 Bu çarpım sonucunda varsa kalorifer, klima tesisatı veya varsa asansör farkı ilave 

edilir. 

 Bu şekilde bulunan toplam değerden, yıllara ve inşaat türüne göre belirlenecek 

yıpranma payı düşülür. 

 Bu şekilde bulunan bina değerine, arsa veya arsa payının asgari ölçülere göre tespit 

edilen değeri ilave edilir (Çizelge 2.2).  

Çizelge 2.2 Emlak vergisi hesaplama örneği 

İnşaatın türü ve sınıfı : Betonarme karkas, 3 üncü sınıf A grubu 

Binanın yaşı (2017-1987) : 30 

Arsa (veya arsa payının) alanı : 50 m2 
Arsanın asgari m2 birim değeri : 2.000 TL. 
Kullanma şekli : Mesken 

Binanın dıştan dışa yüzölçümü (Eklentiler ve ortak 
yer payları dahil) 

: 110 m2 

Bina m2 normal inşaat maliyet bedeli : 110x 694 TL. 

    76.340,00 TL. 

Asansör farkı (% 6) : + 
Kalorifer farkı (% 8) : +  

Toplam :     28.475,70 TL. 

Aşınma Payı (28.475,70 X % 25)   -   19.085,00 

KALAN :      57.255,00 

Asgari ölç. göre arsa değeri (50 x 2.000) : + 100.000,-TL. 

Toplam (Asgari ölçülere göre bulunan değer) :    157.255,00TL. 
 

2.1.3 Servete dahil gayrimenkullerde değerleme 

VUK’un 291. maddesine göre servetin veya servet unsurlarının değerlendirilmesinde, 

servet değerleme ölçütleri kullanılacaktır. Servetlerde değerlemeye ilişkin hükümlerden, 

gayrimenkuller yönünden getirilen düzenlemelerin en önemlisi,  bina ve arazilerle ilgili 

olanıdır. Buna göre, ticari sermayeye dahil olsun olmasın, bina ve arazilerin her türlüsü, 

vergi değeri ile değerlenir.  Vergi değeri, bina ve arazinin EVK’nın 29. maddesine göre 
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tespit edilen değeridir. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda da tıpkı VUK’da olduğu 

gibi gayrimenkullerin emlak vergisine esas değerinin dikkate alınacağını belirtilmektedir 

(Anonim 1959).  Ancak servete dahil hakların değerlemesinde, tapu sicilinde kayıtlı  olup 

olmamasına göre farklı ölçüler getirilmiştir. Tapu siciline kayıtlı haklar, tapuda gösterilen 

bedelle değerlenir. Tapu siciline kayıtlı olmakla birlikte, sicilde bedeli gösterilmeyen 

haklarla, tapu sicilinde tescili yapılmamış veya yapılmayan haklar (sınayi ve edebi 

mülkiyet hakları ile imtiyazlar dahil), emsal bedel ile değerlenir (Şenyüz D. 2007). 

2.2 Kamulaştırma Kanununda Değerleme 

4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda (KK) gayrimenkul 

değerlerinin belirlenmesi konusunda en ayrıntılı düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. 

Kanunun 11. maddesi, değer belirlemede, taşınmazın cinsi, nevi, yüzölçümü,  değerini 

etkileyecek tüm nitelikleri, varsa vergi beyanı, kamulaştırma tarihindeki resmi 

makamlarca yapılmış değerleme sonuçlarını ve bedel tespitinde etkili olan diğer objektif 

ölçütlerin dikkate alınmasını öngörmektedir. Değerlemenin bu kadar geniş açıdan ele 

alınması, kamulaştırma bedelinin, sürüm değeri ile denkleşmesine yöneliktir (Açlar vd. 

2003). Kanun, arazilerin gelir, arsaların emsal karşılaştırma,  yapıların maliyet yöntemi 

kullanılarak kamulaştırma bedellerinin tespitini öngörmektedir. Kanun’un 15. maddesi 

uyarınca, oluşturulacak bilirkişi kurulunun düzenleyeceği raporda, belirtilen unsurların 

cevaplarının yer aldığı, ilgililerin beyanlarının dikkate alındığı, SPK tarafından kabul 

edilen, değerleme standartlarına uygun, gerekçeli bir değerleme raporuna dayalı olarak 

değer tespitinde bulunulması gerektiği belirtilmiştir. Aynı maddenin devamında 

“taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet 

teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen, kullanma şekillerine 

göre getireceği kar dikkate alınmaz. Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu 

kamulaştırma sebebiyle, taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü 

gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü, kamulaştırma bedelidir.” denilmekle 

değerlemeye kesin sınırlamalar getirilmektedir. Kanun, arazilerde, gelir, maliyet ve pazar 

değeri yöntemi, arsalarda, pazar değeri yöntemi, yapılı taşınmazlarda ise maliyet bedeli 

yönteminin kullanılmasını öngörmektedir (Şekil 2.2).  
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Şekil 2.2 Kamulaştırma Kanununda değerleme türleri  

2.2.1 Kamulaştırma Kanununa göre arsa ve arazi değerleme 

2942 sayılı KK’nın 11. maddesi f bendi uyarınca, arazilerin değerleme günündeki 

durumu, konum ve şartları, ayrıca olduğu gibi kullanılması şartıyla elde edecekleri net 

gelirinin belirlenmesi istenmiştir. Kısaca, üzerinde yapı, ağaç gibi unsurlar bulunmayan 

tarım arazilerinin değeri, çevrede ekilmesi mutad olan ürünler dikkate alınarak, gelir 

yöntemiyle bulunmaktadır. Ancak taşınmazın üzerinde yapı, bağ, bahçe, ağaç, değirmen, 

artezyen, gibi yapı elamanları varsa değerleme yöntemi değişmektedir.  

Arsalara, pazar değeri, dönüşüm fiyatı ve tamamlayıcı değer yöntemlerine göre değer 

verilebilir. Şekil 2.3’de KK’da arsaların türlerine göre uygulanacak değerleme yöntemleri 

gösterilmiştir. Buna göre arsalar, yapılı, yapısız, yapılı ve muhdesatlı olarak üçe ayrılmış, 

arsanın cinsine göre değerleme yöntemleri belirtilmiştir. 2942 sayılı  KK 11. maddesi g 
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*Birim fiyat 

analizleri ile  

-Levazım Bedeli, 

-Enkaz Bedeli, 

 

 

Gelir (gelirlerin 

kapitalizasyonu) 

Yöntemi 

-Artık Gelir 

Yaklaşımı(arazi 

kalıntı değeri 

tekniği-direk 

Kapitalizasyon) 

- Arazi kirası 

indirgeme 

 

Emsal Değer (Pazar 

Değeri)  
-Karşılaştırmalı Satış 

Analizi Yöntemi 

-Dönüşüm Değeri, -

Tamamlayıcı Değer 

Yöntemi 

*Arsa yapılı, yapısız 

olma durumuna 

göre farklı 

değerleme 

yöntemleri  

*Objektiflik kriteri 

 

Meyve Bahçeleri, 

Bağ ve 

Ağaçlıklarda 

Değerleme  

(Uzun Dönem) 
 

Maliyet Bedeli 

Pazar Değeri   

-Karşılaştırmalı Satış 

Analizine Dayanan 

Değerleme 

Gelir Yöntemi 

-İskontolu Nakit 

Akımı (Net 

Bugünkü  Değer 

Analizi) 

*Geçmiş değerler 

*Gelecek değerler 

yöntemi 

-Düzeltilmiş Net 

Gelirin 

Kapitalizasyonu  
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bendi uyarınca arsa değerinin, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal 

satışlarına göre değer verileceği hükme bağlanmıştır.  

 

Şekil 2.3 Kamulaştırma Kanununa göre arsa değerleme 

 Pazar değeri (Emsal değer, rayiç bedel, sürüm değeri) yöntemi, pazarda değeri 

kullanılacak olan mal ile değerlenecek malın tam bir benzerlik göstermesi, gerçek 

alım satım (sürüm ve pazar) değerlerinin olabildiğince serbest rekabet koşullarında 

oluşmuş olması, karşılaştırmada kullanılacak kriterlerin, malın değeri ile orantılı ve 

normal olması, karşılaştırma için kullanılacak benzer taşınmazların alım satım 

değerlerinin, yer, zaman ve nitelik yönünden değeri biçilecek taşınmazın niteliği,  

bulunduğu yer ve zamana yakın olması veya nitelik, yer ve zaman düzeltmesinin 

yapılmış olması gerekir. 

 Karşılaştırmalı satış analizi yöntemi, benzer arsaların veya ilgili arsanın, satış 

değerlerine göre değerlenmesi olarak tanımlanmaktadır.  

Emsal, yer, zaman ve nitelik yönünden değeri taktir edilecek taşınmaza benzer nitelikte 

olmalıdır. Yer ve nitelik olarak; konum (cadde, sokak, köşe başı vb. gibi) , yapılaşma 

şartları, kullanım amaçları, parsel cephe genişliği, derinliği vb. gibi uygun olanlar 

alınmalı, uygun emsal bulunamaması halinde, konum ve kadastro parseli ise imar 

uygulamasına tabi olma durumundaki düzenleme, ortaklık payı kesintisi (ilgili belediye 

tarafından taşınmazın bulunduğu mahalle, cadde ve sokaklarda fiilen uygulanan oran ) 

düzeltmesi yapılmalıdır.  

Arsa Yapısız 

Emsal Değer ve Dönüşüm 

Değeri 

Arsa Yapılı Arsa Yapılı Ve Muhdesat 

Emsal Değer, Dönüşüm Değeri ve 

Maliyet Yöntemi 

Emsal Değer, Dönüşüm Değeri, 

Maliyet ve Gelir Yöntemi 

Tamamlayıcı 

Değer 
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Zaman olarak; değerleme tarihinden altı ay veya daha önceki tarihlerde yapılan alım-

satımlarda, üretici fiyat endeksindeki artış dikkate alınarak, aradan geçen zaman için 

değer artış düzeltmesi yapılmalıdır. Emsal olamayacak taşınmazlar ise, özel amaçlı 

satışlar, kamulaştırma bedelleri, kamulaştırmadan sonra yapılan satışlar, harici senetle 

yapılan satışlar, paydaş satışları gibi taşınmazlardır. Kamulaştırma bedelleri, emlak 

vergisi beyan değeri  üzerinden  tespit edilemez. Ancak kamulaştırmada vergi değeri, 

ilgili belediyeden sorularak, kamulaştırma bedeli tespit edilirken esas alınan diğer 

unsurlarla birlikte göz önünde tutulmalıdır. 

2.2.2 Kamulaştırma Kanunu’na göre yapı değerlemesi 

4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı  KK 11. maddesi h bendinde, “yapılarda, resmi 

birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını esas alarak” taşınmaz malın 

değerinin tespit edileceği belirtilmiştir. Yapı değerlemesinde sıklıkla kullanılan, yeniden 

inşa etme (ikame) maliyeti yaklaşımında, yapı değeri, değerleme tarihinde yeniden inşa 

etme maliyetinden, amortisman tutarının çıkarılması ile bulunur.  Yenisini üretme 

maliyeti ise, mevcut bir yapının aynısını, aynı tasarım özellikleri ve aynı inşaat 

malzemelerini  kullanarak yeniden imal etme maliyetidir. Yeniden üretme maliyeti, 

yapının yeni olması halinde piyasada o yapı için ödenebilecek bedelin üst sınırını 

belirlemektedir. Eski bir taşınmaz için ise amortisman (fiziksel yıpranma, fonksiyonel  

veya teknik değer kaybı, ekonomik ve harici değer kaybı gibi) tutarı  saptanır ve yeniden 

üretim maliyetinden düşülür (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu  2008).  

Kamulaştırmada yapı, amortisman düşülmesini gerektirecek nitelikte ise öncelikle yapı 

yaşı ve nevinin saptanması gerekmektedir.  Maliye Bakanlığınca emlak vergisine matrah 

olacak vergi değerinin taktirine ilişkin tüzük hükümlerine göre yapıların, yeni inşaat 

maliyetlerinden indirilecek amortisman tutarının saptanmasında kullanılacak amortisman 

oranları belirlenmiştir. Kamulaştırma bedellerinin tespitinde kullanılan ve 25.10.1982 

tarih ve  8/5525 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile  değiştirilen oranlar, çizelge 2.2’de 

verilmiştir. Kamulaştırmada yapı sınıfının tespitinde; 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren, “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesinin” 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin 
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hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine 

esas olan sınıfları dikkate alınmaktadır. İlgili birim değeler, her yıl resmi gazetede 

yayımlanmaktadır. Pek çok yüksek yargı kararında, yapılarda resmi birim fiyatları ve 

maliyet hesapları kullanılması gerektiği belirtildiğinden,  yapıdaki her bir imalat 

kaleminin ayrı ayrı  metrajının yapılarak,  bu şekilde bulunan keşif bedeli üzerinden yapı 

değeri verilmesi uygun bulunmamaktadır. Kamulaştırmada yapıların alanının tespitinde; 

Tip İmar Yönetmeliği 16. madde  3. bendinde (Değişik: RG 8/7/2013 - 28759) yapı inşaat 

alanı; “Işıklıklar ve avlular hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat, çatı arasında yer 

alan mekanlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar açık 

çıkmalar ile binadaki ortak alanları dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanıdır.”  

olarak tanımlanmakta olup, değerlemede bu alan esas alınmaktadır.  

Sonuç olarak yapının değerinin tespiti, basit bir matematiksel işlemden ibarettir. Yapı 

alanının, yapı sınıfına göre belirlenmiş yapı birim maliyeti ile çarpılması sonucu 

bulunacak değerden, yapının yaşına isabet eden amortisman oranı ile  yapı değerinin  

çarpılması  ve bulunan bu kıymet düşüklüğü miktarının, yapı değerinden düşülmesi 

işlemidir. Enkaz bedeli ise kamulaştırmada, yapı değerinin yaklaşık % 10’u oranında 

ödenmektedir. 

2.3 Sermaye Piyasası Kurulu ve Değerleme 

SPK, kurumsal bir taşınmaz finansman sisteminin oluşumu için öncelikle menkul kıymet 

yatırım ortaklıklarını düzenlemiş, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul 

sertifikalarına ilişkin tebliğleri yayınlamış, ardından bu araçların sermaye piyasasında 

saydam ve güvenilir bir biçimde işlem görmesi için gayrimenkul değerlemesine yönelik 

yapılanma çalışmalarına başlatmıştır. Bu kapsamda, SPK’nın 15/12/1999 tarih ve 4487 

sayılı Kanun’la değişik 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (r) ve (t) bentlerine 

dayanılarak,  Seri. VIII, 34 nolu “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin 

Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile Seri.VIII, 35 nolu 

“Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu 

Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” yürürlüğe 

konmuştur. “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil 
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Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”; sermaye piyasası alanında çalışanların 

mesleki yeterlilik ve niteliklerinin belirlenmesini, lisans verme ve sicil tutmaya ilişkin 

koşulları düzenlemeyi ve gerekli eğitim programlarının açılmasını hedeflemektedir. 

02/08/2007 tarih ve 26601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasası 

Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu şirketlerin Kurulca 

Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Seri: VIII; No: 35 ve Seri:VIII; 

No:53 ile değişik), Türkiye’de  değerlemeyi bir meslek olarak gören ve değerleme 

uzmanlarının niteliklerini belirleyen, ilk yasal düzenleme olarak görülebilir. Bu tebliğde; 

gayrimenkul değerleme şirketi, değerleme uzmanı, sorumlu değerleme uzmanı gibi 

tanımlar yapılmıştır.   

SPK düzenlemelerinin, başka yasa ve düzenlemelerle de ilişkilendirildiğini 

görülmektedir. 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “5582 

sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun” 2. maddesi “İcra dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 

38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan 

alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının 

takibinde, satışı istenen taşınmaz için kıymet takdirini, aynı kanunun 22 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca, yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırır.” 

denilmekle SPK düzenlemelerindeki değerleme uzman ve şirklerini işaret etmektedir. 

Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesinde verilen yetkiden hareketle BDDK’nın 

16.12.2010 tarihli toplantısında alınan 3980 sayılı karar ile,  1 Ocak 2011 tarihinden 

itibaren, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı 

altında  kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminata konu olan 

gayrimenkulün değerinin % 80’ini (01/11/2016'da yapılan değişiklikle %75 olan oran 

%80’e çıkarılmıştır.), ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak ticari kredilerde ise 

kredi tutarının teminata konu olacak gayrimenkulün değerinin  % 50’sini aşmaması kuralı 

getirilmiş ve bu sınırın  belirlenmesinde esas alınacak teminata konu olan konutların ya 

da ticari gayrimenkullerin  değerinin, BDDK veya SPK tarafından yetkilendirilmiş  

değerleme  şirketlerince tespit edilmiş olmasının zorunlu tutulmasına karar verilmiştir. 

SPK düzenlemeleri  değerleme yönünden incelendiğinde ilgili tebliğin, değerleme 
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konusunda yürürlükte olan kanunlarda bulunmayan yenilikler de getirdiği görülmektedir. 

Tebliğde, emsal karşılaştırma (pazar) yaklaşımı, gelir indirgeme yaklaşımı ve maliyet 

yaklaşımı yöntemleri, değerlemede kullanılacak yöntemler olarak belirtilmektedir (Şekil 

2.4). 

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme işlemlerinde, değerlemeyi 

yapanlar, tebliğin (1) nolu ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartları’na  uymak 

ve bunları uygulamak zorundadırlar. Daha sonra kurulan TDUB da standartlarda 

güncellemelerde bulunmuş ve standartlara uyulması gerekliliğini belirtmiştir. Kurulca 

yapılan diğer düzenlemeler ile ekli standartların uyumlu olmadığı durumlarda, “öncelikli 

olarak Kurulun diğer düzenlemelerine uyulur” denilmektedir. 

 

Şekil 2.4 SPK Tebliğinde yer alan değerleme yaklaşımları 

2.4 İmar Kanununda Taşınmaz Değerleme 

3194  Sayılı İmar  Kanununun  uygulama  yönetmeliğinin  10.  maddesi  imar  

parsellerinin  oluşturulması  ve dağıtımına dair esasları içermektedir. Yönetmelikte, 

düzenleme ile oluşturulan imar parsellerinin, zorunlu haller dışında, eski yerleri ile aynı 

konumda olmasının sağlanması, bunun mümkün olmaması halinde ise eski parsellerine 

en yakın konumda yer verilerek düzenleme yapılması istenmektedir.  Bu şekilde 

konumdan kaynaklı değer kayıplarının veya kazanımlarının önüne geçilmeye 

çalışılmıştır. Değere etki eden en önemli unsurlardan biri konum olup bazen bitişik ve 

aynı yapılaşma haklarına sahip olan iki parsel arasında, konumdan dolayı fiyat farkı 

oluşabilmektedir. İmar adalarında köşe konumlu olan parseller veya adanın cadde cepheli 

Emsal Karşılaştırma (Pazar) 

Yaklaşımı 

- Amortisman 

Uygulanmış Yerine 

Koyma Maliyeti, 

-Doğrudan Gelir indirgeme, 

*Brüt gelir çarpanı, 

-İndirgenmiş nakit akışı 

analizi, 

*Net Bugünkü Değer 

*İç Verim Oranı 

Maliyet Yaklaşımı Gelir İndirgeme 

Yaklaşımı 
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olan parselleri, diğer parsellere göre daha kıymetli olabilmektedir. İmar uygulaması 

görmeden önceki konum ile uygulama sonrasındaki konum arasındaki mesafe farkı 

arttıkça, değer farkı da artmaktadır. Bu nedenle imar düzenlemesi yapılmış alanlarda, 

parsellerin yerlerinin belirgin şekilde değiştirilmesi durumunda, ilgilisinin yargıya 

başvurusu ile işlem iptal edilebilmektedir. Ancak imar uygulamalarında parselasyon 

yapılırken, taşınmazların değerlerinin dikkate alınmasına ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Düzenlemede sadece, konum olarak yakınlığa dikkat çekilmiştir.  

2.5 Özelleştirme, Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Değerleme 

Türkiye’de, özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların değerlerinin tespiti, 24.11.1994 

tarih, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunun 18. maddesinin B bendinde belirtilmiştir. 

Maddenin a bendinde değer tespiti için kurulacak komisyon üyeleri ve nitelikleri, b 

bendinde ise komisyonun çalışma esasları anlatılmıştır. Buna göre, işlemler kurum 

bünyesinde ilgili dairelerden seçilen 5 kişilik komisyon tarafından yürütülmektedir. 

Kanun maddesinin c bendinde ise “Komisyonun Görevleri” başlığı altında, komisyonun 

değer tespitini hangi yöntemlerle ve nasıl yapacağı anlatılmaktadır. Buna göre; 

özelleştirilecek kuruluşun hizmet alanı, niteliği, gelecekte elde edeceği gelirleri ile sahip 

olduğu makine, teçhizat, hammadde veya mamul stokları ile taşınır - taşınmaz malları, 

borçları, alacakları ve uygulanacak özelleştirme yöntemi de dikkate alınarak, uluslararası 

kabul görmüş olan “indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net  

aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa 

kapitalizasyon değeri, piyasa  değeri/defter  değeri,  ekspertiz  değeri,  fiyat/nakit  akım  

oranı  metotlarından  en  az  ikisini  uygulamak suretiyle  yürütür.” denilmektedir. Yapılan 

özelleştirmenin açıklığının belirtilmesi için değer tespit sonuçlarının, özelleştirme işlemi 

tamamlanarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi sonrasında kamuoyu ile paylaşılacağı 

da maddenin devamında belirtilmektedir.  

Türkiye’de gayrimenkul kayıtlarının tutulduğu yer, tapu ve kadastro müdürlükleridir. 

Tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler, 492 sayılı Harçlar Kanununda 

belirtildiği şekli ile harca tabidir. Kanun harçlarda, gayrimenkullerin değerini esas 

almıştır. Buna göre tapu müdürlüklerinde yapılan alım - satım işlemlerinde, taşınmazın 
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vergiye esas asgari emlak değerinden düşük olmamak üzere, değeri esas alınarak harç 

alınmaktadır. Son dönemde finansman kredisi ile yapılan satışlarda, Maliye Bakanlığı’nın 

ilgili birimlerinin, tapuda beyan edilen satış bilgileri ile kullanılan kredileri incelemeye 

alması sonucu, kredi tutarı satış bedeli olarak belirtilmeye başlanmıştır. Kadastro 

işlemlerinde ise emlak vergi değeri esas alınarak harç alınmaktadır. Emlak vergi değeri 

belli olmayan ancak kadastro çalışması yapılan yerlerde ise Kadastro Kanununun 36. 

maddesinin son fıkrasında, “kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak 

üzere, kadastro komisyonunca kıymet takdir edilir”  denilmektedir (Anonim 1987a). 

“Emlak Vergi Değeri Bulunamayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında 

Yönetmelik” 28/10/1987 tarih, 19618 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Buna göre; 

emlak beyan değerleri bulunmayan taşınmazlar kadastro işlemi yapan teknisyen 

tarafından taşınmazın bilgileri belirtilerek kadastro müdürlüğüne bildirilir. Dosyalar 

müdürlük tarafından kadastro komisyonuna intikal ettirilir. Kadastro komisyonu, 

belediye ve vergi dairelerinden aldığı asgari emlak beyan değeri, binalar için yapı birim 

maliyet cetveli ve yapı yıpranma cetvellerini, komşu parseller için beyan edilen değerleri 

kullanarak, gerekirse bilirkişilerden de yardım alarak değeri belirler. Bu değer, “sadece 

kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerinin hesaplamasında kullanılır” 

(Anonim 1987b). Aynı yönetmelikte takdir edilen bu değerlere, hesap hatası dışında itiraz 

da edilemeyeceği belirtilmektedir.    

Türkiye’de yasalarda kendisine gayrimenkul değerleme yapma yetkisi verilmiş birçok 

kurum bulunmaktadır. Kurumların, kendi bünyelerinde yürüttükleri değerleme 

faaliyetleri genel olarak ihtiyaçtan kaynaklıdır. Değerleme mevzuatının dağınık ve 

bütüncül bir yapıda olmaması nedeni ile bir mülk için değerleme yapma maksadına göre 

kriterler belirlenerek değerleme yapılmaktadır. Bu durum, bir mülk için bir çok değer 

tanımına yol açmaktadır. Ülkede birçok müdürlük, genelde satın alma veya satma, 

vergiye esas olma, projelendirme veya kamulaştırma maksatlı, kanunda tanımlandığı 

şekilde değerleme faaliyeti gerçekleştirmektedir (Çizelge 2.3).  
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Çizelge 2.3 Türkiye’de gayrimenkul değerlemesi yapan kuruluşlar 

KURUM 
DEĞERLEME İLE 

İLİŞKİSİ 
YASA 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI 

Tapu ve Kadastro Gen. Md 
Vergiye Esas Birim Değer 

Hesabı 

3402 Sayılı Kadastro Kanunu 

2644 Sayılı Tapu Kanunu 

Teknik Araştırma Ve 

Uygulama Genel Müdürlüğü 
Projelendirme 

3194 Sayılı İmar Kanunu 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

İlbank AŞ Kamulaştırma  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

ENERJİ VE TABİİ 

KAYNAKLAR 

BAKANLIĞI 

Devlet Su İşleri Gen. 

Müdürlüğü 
Kamulaştırma 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

Boru Hatları ile Petrol 

Taşıma AŞ (BOTAŞ) 
Kamulaştırma 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

Türkiye Kömür İşletmeleri 

Genel  

Müdürlüğü 

Kamulaştırma 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

ORMAN VE SU İŞLERİ 

BAKANLIĞI  

Orman Genel Müdürlüğü 
Satın 

Alma/İnşaat/Kamulaştırma 
6831 Sayılı Orman Kanunu 

Orman Köy İşleri Genel 

Müdürlüğü 
Etüd /Planlama 6831 Sayılı Orman Kanunu 

GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI 

Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü  

Toplulaştırma / 

Kamulaştırma 

3083 Sayılı  Sulama Alanlarında 

Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Valilikler  Projelendirme 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

Belediyeler 
Emlak Vergisinin 

Toplanması 
1319 Sayılı Emlak Vergisi 

Kanunu 

ULAŞTIRMA 

DENİZCİLİK VE 

HABERLEŞME 

BAKANLIĞI 

Devlet Hava Meydanları 

İşletmeciliği (DHMİ) Genel 

Müdürlüğü 

Kamulaştırma  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

Karayolları Genel 

Müdürlüğü 
Kamulaştırma 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI 

Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü 
Projelendirme / Fizibilite 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Kanunlarını Koruma Kanunu 

Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü 
Satın Alma 

4848 Sayılı Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun 

MİLLİ SAVUNMA 

BAKANLIĞI 

MSB Müsteşarlığı İnşaat 

Emlak ve NATO 

Enfrastrüktür Dairesi 

Başkanlığı 

Kamulaştırma / İmar 

Faaliyetleri / Emlak Bilgi 

Sistemi / Satış 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü 

Hazine Taşınmazlarının 

Yönetimi 

4706 Sayılı  Hazineye Ait 

Taşınmaz 

Malların Değerlendirilmesi ve 

Katma Değer Vergisi 

Yasasında Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Toplama 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

BİLİM SANAYİ VE 

TEKNOLOJİ 

BAKANLIĞI  

Küçük Sanatlar, Sanayi 

Bölgeleri ve Siteleri Genel 

Müdürlüğü 

Küçük Sanayi Siteleri İçin 

Arsa Temini / Üst 

Yapılarda Destek 

4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri 

Kanunu 

BAŞBAKANLIK  

Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) 

Değerleme Mevzuatı / 

Değerleme Şirketleri / 

Değerleme Uzmanları 

2499 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu 

Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı (TOKİ) 

Satın Alma / 

Projelendirme  
2985 Sayılı Toplu Konut İdaresi 

Yasası 

Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı 
Özelleştirme 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Vakıf Taşınmazlarının 

Kiralanması ve Satılması 
5737 Sayılı Vakıflar Kanunu 

GAP Bölgesi Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı 

Toplulaştırma / 

Kamulaştırma  

3083 Sayılı  Sulama Alanlarında 

Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 
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2.6 Dünyada Taşınmaz Değerleme Sistemleri Örnekleri   

 Almanya’da  değerleme faaliyetleri devlet ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. 

Ülkede vergilendirme amaçlı değerleme çalışmaları devlet tarafından yapılmaktadır. 

Bunun dışındaki bütün değerleme çalışmaları özel sektör tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ülkede gerçekleşen tüm satışlarda, satış değeri, satış şartları, 

taşınmazın belirlenmiş bazı özelliklerini içeren bir form, değerleme komitelerine 

gönderilmektedir. Komiteler bu verileri değerlendirerek, her yıl düzenli şekilde, tavsiye 

edilen bölgesel değer haritaları oluşturmaktadır. Değerleme komiteleri,  ülke genelinde 

bölgesel olarak faaliyet göstermektedir. Üretilen değer haritaları, değerleme uzmanlarına 

olduğu gibi halka da açık olup bu sayede gayrimenkul piyasası uzmanlar ve gayrimenkul 

ile ilgili herkes için anlaşılır kılınmaktadır. Değerleme uzmanları ayrıca haritalara temel 

teşkil eden satış bilgilerine, belirli gizlilik kuralları çerçevesinde ulaşabilmektedir. 

Ülkede değerleme raporuna ihtiyaç duyanların, kendisine yetki verilmiş uzmana rapor 

düzenletme hakkı bulunmaktadır.  Değerleme uzmanı olma lisansını / yetkisini, mimarlar 

birliği ve ticaret odası gibi kuruluşlar vermektedir (Yomralıoğlu vd. 2012).  

 İspanya’da gayrimenkul değerleme faaliyetleri, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi 

devlet ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. Vergilendirmeye esas değerleme 

işlemleri belediyeler tarafından yürütülmektedir. Diğer değerleme işlemleri ise İspanya 

Merkez Bankası tarafından denetlenen, mimar ve mühendislerden oluşan kişiler ve 

şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkede finans kuruluşlarının da değerleme 

faaliyeti yapmasına izin verilmektedir. Değer oluşumuna esas veriler, ülkenin kadastro 

kuruluşu tarafından belirlenmektedir. Kadastro, verileri, gerçekleşmiş satışlardan elde 

etmektedir (Erdem 2017).  

 Hollanda’da değerleme faaliyetleri devlet ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. 

Vergilendirmeye esas değerlemeden belediyeler sorumludur. Belediyeler, değerleme işini 

kendi bünyelerindeki çalışanlarla çözebildiği gibi özel değerleme şirketlerinden de bu 

hizmeti satın alabilmektedir. Ülkede, gayrimenkul değerleme faaliyetlerini düzenleyen, 

“Taşınmaz Değerleme Yasası” ve değerleme faaliyetine gerçekleştirenleri yönlendiren, 

“Taşınmaz Değerleme Rehberi” bulunmaktadır. Ayrıca ülkedeki değerleme faaliyetlerini, 

uluslararası standartlar ve kullanılan değerleme sistemlerinin çalışması açısında 

denetleyen,  “Taşınmaz Değerleme Konseyi” bulunmaktadır. Değerleme çalışmalarında, 
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emsal taşınmazlar kullanılmaktadır. Ülkede, gayrimenkul satışları noterler vasıtası ile 

gerçekleştirilmektedir. Gerçekleşen satışlara ait satış değeri, taşınmazın özellikleri gibi 

bilgiler, değerleme uzmanlarının kullanımına sunulmaktadır. Uzmanlar, satılmış 

taşınmaz bilgileri ile değerledikleri taşınmazın bilgilerinin girilerek değere ulaşıldığı bir 

sistem kullanmaktadır.  Ülkede, değerlemenin  nasıl  yapıldığını  gösteren ve kolay 

anlaşılabilecek bir yapıda değerleme raporları hazırlanabilmektedir. Raporlar gayet kısa 

olarak (bir  sayfa)  düzenlenmekte olup üç adet emsal alım-satım fiyatı içermektedir. 

Talep edilmesi halinde emsal sayısında artış sağlanabilmektedir  (Yomralıoğlu vd. 2012).  

 İngiltere’de değerleme faaliyetleri, kamu ve özel sektör tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ülkede vergiye esas değerleme çalışmaları, ülke geneline yayılmış 

yapıya sahip, “Kamu Değerleme Kurumu” tarafından gerçekleştirilmektedir. Değer 

tespitinde kullanılan verilere kaynaklık eden, satılmış taşınmazlara ait alım - satım 

bilgileri, Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Enstitüsü (RICS) tarafından işlenerek, 

değerlemeye ilişkin veriler üretilmektedir.  RICS,  İngiltere’de faaliyet göstermesine 

rağmen uluslararası olarak da kabul edilmiş bir kuruluştur  (Yomralıoğlu vd. 2012). 

 ABD’de vergilendirmeye esas toplu değerleme çalışmaları kamusal bir yapı olan Gelir 

İdaresi’ne bağlı çalışan ve eyalet düzeyinde faaliyetlerini sürdüren “Değer Komitesi” 

tarafından yürütülmektedir. Özel değerleme kuruluşlarının da faaliyet gösterdiği ülkede, 

değerleme çalışmaları, Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute) tarafından 

değerlenmektedir. Değer oluşumunda kullanılan veriler gerçek alım - satım verilerinin 

analizi ile elde edilmekte olup alım - satım verilerinde, alıcı - satıcıların beyanları dikkate 

alınmaktadır. Ülkede alım - satım vergileri düşük olup değerle ilgili yanlış bilgi beyan 

edilmesi halinde ağır cezalar verilmektedir (Erdem 2017).  

 Danimarka’da, değerleme faaliyetleri, devlet ve özel sektör tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Değerleme çalışmaları, “Taşınmaz Değerleme Yasası”, “Vergi 

Yönetimi Yasası” ve “Taşınmaz Değerleme Rehberi’nde” gösterilen yasal mevzuata göre 

yapılmaktadır. Vergilendirme esaslı değerleme çalışmaları, Vergi - Gümrük İdaresi 

tarafından, bölgesel şekilde yapılmaktadır. Ülkede vergilendirme amaçlı değerleme 

çalışmalarında, bu iş için geliştirilmiş bilgisayar programları kullanılmaktadır. 

Danimarka’da her türlü gayrimenkule ait satış fiyatları, taşınmaza ait karakteristik 

özellikleri ve satışın niteliğini de içeren bir formla birlikte ulusal olarak kayıt altına 

alınmaktadır. Taşınmazlara ait bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Özel sektör 
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tarafından düzenlenen raporlarda ve vergilendirme amaçlı devlet tarafından düzenlenen 

raporlarda, bu bilgiler kullanılarak değer oluşturulmaktadır. Düzenlenen raporlar 

“Taşınmaz Değerleme Konseyi” tarafından denetlenmektedir.  

Ülkede bütün gayrimenkulleri kapsayan, vergilendirmeye esas değerleme çalışmaları 2 

yılda bir gerçekleştirilerek, düzenlenen raporlar mülk sahiplerine iletilmektedir. Bu 

bilgilerin bir bölümü, tüm internet kullanıcılarının erişimine açıktır. Değerleme 

uzmanlarına ise daha detaylı bilgi sağlayan bir erişim hakkı verilmiştir. Vatandaşların, 

düzenlenen raporlara itiraz hakkı bulunmaktadır. Ülkede değerleme alanında yapılan 

çalışmalar ve iyileştirmelerle itiraz oranı yüzde birler seviyesine kadar çekilmiştir 

(Yomralıoğlu vd. 2012).   

2.7 Türkiye’de  Değerleme Uygulamaları 

Türkiye’de değerleme faaliyetleri SPK ve BDDK’nın düzenlemeleri çerçevesinde, 

kendilerine lisans verilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri ve değerleme uzmanları, 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülke geneline yayılmış, yeterli sayıda lisanslı, yetkin 

değerleme uzmanının bulunmaması nedeni ile değerleme raporları, lisansı olmayan 

kişilerce de yapılabilmektedir. Ülkede SPK, sadece hisseleri sermaye piyasalarında işlem 

gören şirketler için düzenlenecek raporların düzenlemesi ile ilgili düzenlemeler 

yapmasına rağmen gayrimenkul değerleme sektörü, SPK’nın düzenlemelerine göre 

şekillenmektedir. Bir gayrimenkul değerleme raporunun, SPK için düzenlenmemiş olsa 

bile kabul görmesi için SPK tarafından yetkilendirilmiş bir şirket tarafından düzenlenmiş 

olması gerekmektedir. BDDK da, SPK’nın lisans verdiği şirketlere yetki vermektedir. 

Türkiye’de vergilendirmeye esas değerler, 2.6.2. bölüm olan Emlak Vergisi Yönünden 

Değerleme başlığında anlatıldığı üzere kanunda belirtilen kişilerce oluşturulmuş takdir 

komisyonları tarafından, 4 yılda bir yapılmaktadır.  Ancak emlak vergisine esas değerler, 

taşınmazların piyasa değerlerini yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle, KK’da da  vergi 

değerlerin esas  alınmaması gerektiği bildirilmiş, piyasa değerinin araştırılması üzerinde 

durulmuştur. Ülkede her kurum, kendi ihtiyacına yönelik değerleme faaliyetinde 

bulunmakta olup bütüncül bir faaliyet ve denetleme yapısı bulunmaktadır. Çizelge 2.7’de 
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belirtilen birçok kurum ve kuruluş kendilerine verilen yetki ile değerleme faaliyeti 

gerçekleştirmektedir.  

Değerleme raporlarında kullanılan bilgilerden, tapu kayıtları, Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile değerleme firmalarının 

kullanımına açılmıştır. Bu sistem sayesinde değerleme şirketleri, tapu kayıtlarını ücreti 

karşılığında, sistemden alabilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, başlattığı 

çalışma ile kendi arşivlerinde yer alan projeleri taramaya başlamıştır. Ayrıca 24.4.2017 

tarihli ve 2017/3 (1774) sayılı Genelge ile protokol imzalanan kurumlardan, bu tarihten 

sonra tapu müdürlüklerine projelerin dijital ortamda gönderilmesi istenmiştir. Dijital 

ortama aktarılan projeler TAKBİS üzerinden, değerleme firmalarının kullanımına 

sunulmaktadır. Yeni başlayan uygulamada henüz çok az proje mevcuttur. Zaman 

içerisinde yaygınlaşacağı düşünülmektedir.  

Gayrimenkule ait evrakların (proje, ruhsat, imar durumu vb.) incelendiği diğer 

kurumlarda (belediyeler, bakanlıklar, il özel idareler), arşiv dosyalarının tamamı veya bir 

bölümü değerleme uzmanına verilmektedir. Değerleme uzmanı, taşınmazın niteliğine 

göre ilgili birimlerden bilgi edinmek durumundadır. Sözlü beyan veya evrak görüntüsü 

olarak alınan bilgilere raporda yer verilmektedir. Yer görme işleminde, değerleme uzmanı 

tarafından, ilgili yapılı/yapısız taşınmaza giderek görüntü (fotoğraf) alınarak ve imkan 

ölçüsünde yapılı taşınmazlarda taşınmazın ölçümü yapılmaktadır.    

Değer oluşumunda kullanılan veriler, genel olarak taşınmazın bulunduğu bölgede, satılık 

emsallerden sağlanmaktadır. Bu çalışma tamamen sözlü beyanlara dayalıdır. Satılmış 

taşınmazların belirli bir sistem dahilinde, gerçek satış değer ve özellikleri ile kayıt altına 

alınarak, değerleme uzmanları ile paylaşıldığı bir sistem veya düzenlenmiş değer 

haritaları bulunmaması nedeni ile satışta olan taşınmazlar, satış temsilcisi (emlakçı, 

ilgilisi veya taşınmaz maliki) tarafından verilen alan, değer ve taşınmaza dair diğer 

bilgiler doğru kabul edilerek veya uzmanın uygun gördüğü düzeltmeler yapılarak rapora 

eklenmektedir. Satılmış taşınmaz bilgisi var ise bu bilgi de aynı şekillerde 

alınabilmektedir. Türkiye’de değer haritalarının oluşmamış olması, tapu müdürlüklerinde 

beyan edilen  satış değerlerinin genel olarak gerçeği yansıtmaması, emlak vergisine esas 
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değerlerin piyasa gerçekliğinden uzak olması, meslek örgütünün (TDUB) ülkedeki 

değerlere ilişkin herhangi bir yayınının bulunmaması gibi nedenlerle, değerleme 

uzmanları ancak mevcut durumda, satılık / kiralık taşınmazları veya yerel emlak 

danışmanlarının, raporlanan taşınmaz hakkındaki değer yorumlarını emsal olarak 

kullanabilmektedir.  

2.7.1 Türkiye’de değerleme süreci 

Gayrimenkul değerleme raporları, değerleme raporunu kullanacak özel veya tüzel kişinin 

(sahibi, ilgilisi, vekili ve yetkilendirilmiş kişi/kuruluş), değerleme kuruluşuna talepte 

bulunması ile düzenlenir. Değerleme süreci, değerleme uzmanının, talep sahibinin 

gayrimenkul(ler) değeri hakkında sorduğu sorulara yanıt hazırlamak için izlediği 

sistematik bir süreçtir. Değerleme süreci, değerleme uzmanının bir görevi kabul etmesi 

ile başlar ve değerleme sonuçlarının müşteriye bildirilmesi ile sona erer. Her gayrimenkul 

kendine özgüdür ve her bir gayrimenkul için değişik tip değerler geliştirilebilir. En sık 

yapılan değerleme görevi, piyasa değeri hakkında düşünce belirtmektir. Değerleme 

süreci, bu göreve uygun olan bütün aşamaları içerir. Bu süreçte izlenecek yol, sorun 

tanımlama ve değerleme çerçevesinin tespiti, değerlemenin amacının tanımlanması ve 

konu ile ilgili mevzuatın incelenmesi, amaca uygun değerleme yöntem(ler)inin seçilmesi, 

verilerin toplanması, değerlemenin ve raporlamanın yapıldığı tarihler, değerlemenin 

kapsamı ve sınırlılıkları ile değer tahmini şeklinde özetlenebilir.  

Talebin alınması ile taşınmazın cinsine göre ilgili kurumlardan araştırma yapılır. Genel 

olarak üç tip taşınmazdan bahsetmek mümkündür. Arazi, arsa, üzerinde yapı bulunan 

taşınmazlar. Türkiye’de her türlü taşınmaz için değerleme raporu düzenlenebilmektedir. 

Arazi nitelikli taşınmazların arsa olması ve üzerine yapı yapılması sürecinde planlar 

düzenlenmekte ve bu plan hükümlerine göre yapılaşma sağlanmaktadır. Yapılaşma 

süreci, imar planları ile başlamakta olup planları tamamlanarak, yapılaşma hakkı kazanan 

arsalarda süreç, yerel yönetimlerin denetimindedir. Aşağıda verilen şekilde arazi nitelikli 

bir taşınmazın üzerinde yapı bulunan bir taşınmaza geçişinde yaşanan süreç ifade 

edilmiştir (Şekil 2.5).   
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Şekil 2.5 Türkiye’de arazinden yapılı taşınmaza geçiş süreci 

2.7.1.1 Arazi nitelikli taşınmazda değerleme süreci 

Yeryüzü parçası, toprak olarak sözlüklerde yerini alan arazi genel olarak arsa ile 

karıştırılmaktadır. Arazi genel bir isim olarak imar uygulaması dışında kalan alanlar için 

kullanılmaktadır.  Bir manada, yapı yapmaya ayrılmış alanlar dışında kalan alanları ifade 

etmektedir. Bu tür taşınmazlar planlı alanlarda kalmadığı için genel olarak konum 

bilgileri, kadastro müdürlüklerinde yer almaktadır. İlgili kadastro müdürlüğünden, 

taşınmazın konum ve paftasına ilişkin bilgiler alınarak konum tespiti yapılır. 

Gayrimenkulün şayet varsa üst ölçekli planlarda (1/5000, 1/25000, 1/100000)  hangi 

lejantta kaldığı sorgulanır.  

Yerinde yapılan tespitte, gayrimenkulün eğimi, şekli, tarıma elverişliliği, toprak yapısı,  

imar uygulaması olan bölgeye uzaklığı, ulaşımı, mevcut kullanım şekli incelenir. Bölgede 

ARAZİ 

1/25000, 1/100000 ÇEVRE DÜZENİ 

PLANI  

1/5000 NAZIM İMAR PLANI 

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI 

İMAR KANUNU 18. MD 
UYGULAMASI 

DOP - KOP KESİNTİLERİ İLE 
PARSEL YERİ DEĞİŞEBİLİR 

ŞUYULANABİLİR 

ARSA 

İMAR ÇAPI 

 
YOL KOTU 

PROJELER 

YAPI RUHSATI 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 

CİNS TASHİHİ 

MEVZİ İMAR PLANI 

İMAR KANUNU 15. 16.MD 

UYGULAMASI 

TERK, İHDAS TEVHİD 

İŞLEMLERİ 

KAT İRTİFAKI 

KAT MÜLKİYETİ 

KADASTRO PARSELİ 

PLANSIZ ALANLAR TİP 

İMAR YÖNETMELİĞİ 

KÖY YERLEŞİM ALANLARI - 

TARIM ALANLARI 

PLANLI ALANLAR TİP İMAR 

YÖNETMELİĞİ 

BÜYÜKŞEHİR VEYA 
BELEDİYE SINIRLARINDA 
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gayrimenkule uygun nitelikte gerçekleşmiş satış bilgileri, yoksa satılık taşınmazlar 

hakkında bilgi alınır.  

Maliyet yöntemine göre değerleme yapılacak ise, ilgili tarım müdürlüğünden taşınmazın 

çiftçi kayıt sistemindeki bilgileri alınmalı, bu bilgilere (tarımın niteliği -sulu, kuru- ekilen 

ürünler ve son yıla/yıllara ait gelir-gider verileri) uygun veriler istenmelidir. Veriler 

değerlendirilerek, hangi değerleme yöntem(ler)inin kullanılacağına karar verilmelidir. 

Uygulanan yöntem(ler) ve sebepleri açıklanmalı, sahada ve resmi kurumlarda edilen 

bilgilere göre rapor düzenlenmelidir.  

2.7.1.2 Arsa nitelikli taşınmazlarda değerleme süreci 

Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış, üzerinde yapı bulunmayan yer anlamındadır. 

Bilimsel eserlerde basit olarak arsa, üzerinde yapı bulunan veya üzerine yapı inşa 

edilebilecek olan arazi parçası olarak tanımlanmıştır. Genel olarak imar uygulaması 

görmüş, yapılaşmaya uygun alan olarak tarif edilebilir. Arsa çalışmalarında, 

gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden imar durumu hakkında bilgi alınmalı, plan 

notları incelenmelidir. Plan kapsamında, taşınmazın yapılaşmasına (imar hakları 

çerçevesinde) engel bir durum bulunup bulunmadığı sorgulanmalıdır. Gayrimenkulün 

konum tespiti için ilgili bilgiler, belediye ve/veya kadastro müdürlüğünden alınmalıdır.   

Yerinde taşınmazın eğimi, mevcut durumda parselin kullanım şekli yakın parsellerde 

yapılaşma durumu, bölgedeki altyapı durumu, bölgede varsa taşınmaza emsal teşkil 

edebilecek satılmış benzer arsa nitelikli taşınmazlar ve satılık olan taşınmazlar imar 

durum bilgileri ile alınmalıdır. Aynı zamanda taşınmazın üzerine yapılabilecek proje 

kapsamında yapılı taşınmaz satılmış ve satılık emsalleri de alınmalıdır. Veriler 

değerlendirilerek hangi değerleme yöntem(ler)inin kullanılacağına karar verilmelidir. 

Uygulanan yöntem(ler) ve sebepleri açıklanmalı, sahada ve resmi kurumlarda edinilen 

bilgilere göre rapor düzenlenmelidir.  
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2.7.1.3 Üzerinde yapı bulunan taşınmazlarda değerleme süreci 

Üzerinde yapı bulunan taşınmazlar, kat irtifakı / mülkiyeti tesis edilmiş taşınmazlar ve 

ana taşınmazlar olarak iki bölümde değerlendirilmelidir. Kat irtifakı /mülkiyeti tesis 

edilmiş taşınmazlarda, ilgili belediyede, taşınmazın dosyası (proje, ruhsat, yapı kullanma 

izin belgesi vb.) incelenir. İlgili birimlerden taşınmazın güncel imar durum bilgisi, plan 

notları ile birlikte alınır. Tapu arşivinde de taşınmazın projesi incelenerek gerekli 

karşılaştıralar yapılır. Ana taşınmazlar, kat irtifaktı / mülkiyeti tesis edilmemiş yapılardır. 

Bu yapıların projelerinin tapu müdürlüğüne verilme zorunluluğu bulunmadığı için bu tür 

taşınmazlarda tapu müdürlüğünde araştırma yapmaya gerek duyulmaz. Ana 

taşınmazlarda incelemeler ilgili belediyelerde gerçekleştirilir. Taşınmazın arşiv dosyası 

incelenerek, güncel imar durum bilgisi, plan notları ile birlikte alınmalıdır. Her iki tür 

taşınmaz için de belediye incelemesinde, taşınmazın gerekli izinleri aldığı, kanun ve 

yönetmeliklere uygun şekilde yapıldığının belgelerle kontrolü sağlanmalıdır.  

Ana taşınmazın ve değerleme konusu taşınmazın (bağımsız bölüm) yerinde yapılan fiziki 

incelemesinde, mimari projesine uygunluğu, fiziki özelliklerinin (kullanılan malzeme, 

işçilik vb)   incelenmesi, taşınmazın bulunduğu bölgede, yeterli satılık/satılmış emsal 

bilgisinin toplanması gerekmektedir. Veriler değerlendirilerek hangi değerleme 

yöntem(ler)inin kullanılacağına karar verilmelidir. Uygulanan yöntem(ler) ve sebepleri 

açıklanmalı, sahada ve resmi kurumlarda edilen bilgilere göre rapor düzenlenmelidir.  

2.8 SPK’da İşlem Gören Firmalar İçin Düzenlenecek Raporlarda Bulunması 

Gereken Asgari Hususlar 

SPK’nın, Seri: VII No: 53 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti 

Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”, 2/8/2007 tarih ve 26601 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin 20. maddesinde yapılan 

değişiklik ile değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme 

raporunun, asgari unsurları kurul tarafından belirlenen formata uygun, yazılı olarak 

hazırlanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Kurulca yürütülen 
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rapor formatı oluşturma çalışmaları sonuçlanana kadar sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde yapılacak gayrimenkul değerleme işlemleri için  “değerleme raporlarında 

bulunması gereken asgari hususlar” çerçevesinde değerleme raporları hazırlamaları, 

Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında hazırlanacak 

konut değerleme raporlarında ise Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından kullanılan 

mevcut rapor formatının kullanılmaya devam edilmesi gerektiği belirtilmiştir (Anonim 

2017c). 

SPK düzenlemelerini, Sermaye Piyasası Kurulunda işlem görecek/gören şirketlere ait 

gayrimenkuller için düzenlemiş olmasına rağmen bütün değerleme raporlarında bu 

standartlar uygulanmaktadır. İlave olarak BDDK’nın belirttiği hususlar da raporlara 

konulmaktadır. SPK’nın raporda bulunması gereken asgari hususlar 4. madde k bendinde, 

“Değerlemede esas alınan benzer satış örneklerinin tanım ve satış bedelleri ile bunların 

seçilmesinin nedenlerinin” yer alması istenmiştir. Ancak değerleme uzmanının bu bilgiyi 

nereden veya ne şekilde temin edeceği hususuna açıklık getirilmemiştir.   
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3. GAYRİMENKUL DEĞERLEMEDE SAHA ÇALIŞMALARI 

Gayrimenkul değerleme raporlarında yer alan bilgiler genel olarak saha çalışmalarıyla 

elde edilmektedir. Türkiye’de, değerleme uzmanları, taşınmazlara ait plan, proje 

örnekleri, imar durum bilgisi, emsal taşınmazların bulunması, taşınmazın yerinde 

görülmesi gibi işlemleri, saha çalışması çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Saha 

çalışmaları, resmi kurumlarda yapılan incelemeler, taşınmazın görülmesi ve emsal 

verilerin araştırılması başlıkları altında toplanabilir.  

3.1 Saha Çalışması ve Saha Çalışmalarında Veri Toplanması 

Türkiye’de gayrimenkul değerleme ile ilgili olarak, kurumlar tarafından yapılan 

yayımlarda, değerlemede sahada yapılması gereken çalışmalar hakkında detay 

bulunmamaktadır. Uygulamada saha çalışması, raporda bulunması gereken veri, bilgi ve 

görsel materyallerin toplanması süreci olarak nitelendirilebilir.  

Saha çalışması, talebin gelmesi sonrasında sorunun teşhisi, taşınmazın türünün tespiti ile 

resmi kurumlarda yapılan araştırma, randevu alınarak yer görme işleminin yapılması ve 

uygun değerleme yöntemine göre emsal veriler toplanmasıdır. Bu süreçte tüm sorumluluk 

değerleme uzmanındadır. Değerleme uzmanı, programı çerçevesinde, taşınmazın cinsine 

göre ilgili kurumlardan plan ve proje örneklerini, imar durum bilgilerini alıp taşınmazı 

görür, uygun emsalleri bularak verileri inceler ve raporunu oluşturur. Türkiye’de verilerin 

toplanması sürecinde genel olarak değerleme uzmanına yasal çerçevede sunulmuş tapu 

kayıt örneğinden başka bir bilgi bulunmamaktadır. İlgili resmi kurumlarda, dosya 

incelemesine bazen ve kısmen izin verilmektedir. Emsal nitelikte taşınmazlar için 

Türkiye’de tutulan herhangi bir resmi kayıt sistemi bulunmaması, vergiye esas değerlerin, 

alıcı ve satıcıların tapuda beyan ettikleri satış değerlerinin ve müteahhit firmaların vergi 

dairelerine beyan ettikleri bedellerin genel olarak gerçeği yansıtmaması nedeni ile bu 

veriler depolanmamakta ve kullanılmamaktadır. Bunun sonucu olarak Türkiye’de bir 

taşınmazın vergi değeri, tapu müdürlüğüne beyan edilen satış değeri ve gerçek piyasa 

değeri genellikle birbirinden farklı olmaktadır.  
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Aynı zamanda Türkiye’de kat irtifaklı/mülkiyetli yapılar ile cins tashihine konu ana 

taşınmaz nitelikli yapılarda, ruhsat eki onaylı projesinden farklı imalatlara sıkça 

rastlanmakta olup bunların tespitinin de değerleme uzmanı tarafından yapılarak raporda 

hazırlanması beklenmektedir. Bazı uygulamalarda taşınmazların statik yapısının 

projesine uyumu da değerleme uzmanın raporda belirtmesi gereken konular arasındadır.    

Türkiye’de değerleme raporları büyük oranda finans kuruluşlarına düzenlenmektedir. 

Finans kuruluşları için düzenlenen raporlarda süre kısıtı bulunmaktadır. BDDK’nın 

12.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğinde, her bir değerleme 

raporunun hazırlanarak teslim edilmesi için değerleme kuruluşuna verilecek sürenin, işin 

geldiği gün hariç, iki iş gününden az olmamasının sağlanması ve buna yönelik banka içi 

düzenlemelerin yapılması, maddesinin yer almasına rağmen bankalar tarafından süre, 

performans değerlemesine tabi tutulup, şirketler ve uzmanlar üzerinde baskı 

kurulmaktadır.   

Türkiye’de gayrimenkul değerleme konusunda yetkili kurum olan ve denetleyici yönü de 

bulunan SPK, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme 

Hizmeti Verecek Şirketler  İle Bu Şirketlerin Kuruluca Listeye Alınmalarına İlişkin 

Esaslar Hakkında yayımladığı Seri VIII, N: 35 tebliğinin  Gayrimenkul Değerleme 

Şirketlerine Verilecek Bilgiler başlıklı 20/A maddesinde (Değişik:  Seri:  VIII,  No:  53  

sayılı  Tebliğ  ile)  “Arsa  üzerinde gerçekleştirilecek  bir  gayrimenkul  projesine  

istinaden  yapılacak  ihale  ile  ilgili  yapılan değerlemelerde, mevcut avan veya 

kesinleşmiş projelerin ve bu projelere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin değerlemelerde 

esas alınmak üzere şirkete verilmesi; ayrıca, yapılacak her türlü değerlemede, 

değerlemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için şirketin talep ettiği  her  türlü  bilgi  

ve  belge  ile  şirket  tarafından  talep  edilmese  dahi  değerleme yapılmasını  veya  nihai  

değer  takdirini  etkileyebilecek  her  türlü bilgi ve belgenin şirkete verilmesi zorunludur.” 

İfadesini kullanmaktadır. Ancak Türkiye’de pratik uygulamada değerleme uzmanlarına 

taleple birlikte genel olarak sadece tapu senedi verilmektedir.    
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3.2 Saha Çalışmasıda Karşılaşılan Sorunlar  

Saha çalışmalarında farklı aşamalar yer almaktadır. Bunlar; resmi kurumlarda belge 

temininde yaşanan sorunlar, taşınmazın görülmesi ilgili yaşanan sorunlar, değerleme 

raporlarının hazırlanma süresi ilgili sorunlar, değer oluşumunda kullanılan verilerin elde 

edilmesi ve içerikleri ile ilgili sorunlar ve bu başlıklar altına girmeyen diğer sorunlar 

olarak değerlendirilebilir.  

3.2.1 Belediyelerde karşılaşılan sorunlar 

Değerleme çalışmalarında, üzerinde kat irtifaklı / mülkiyetli, cins tashihli veya herhangi 

bir belgesi, izni bulunmayan (kaçak) taşınmazlar, arsa nitelikli taşınmazlar için rapor 

düzenlemek gerektiğinde, taşınmazın bilgilerinin yer aldığı kurumlara (belediyeler, il 

özel idareler vb) başvurulmaktadır. Özellikle belediyelerde, son zamanlarda arşiv 

dosyaları taranmakta olup değerleme uzmanlarına bilgiler dijital ortamda sunulmaktadır. 

Dijital ortamda sunulan evraklar, genel olarak taşınmazın arşiv dosyasının tamamını 

içermekte olup değerleme ile ilgili olmayan birçok evrak da değerleme uzmanına 

sunulmaktadır. Uygulamada bazı belediyeler ise sadece ruhsat, iskan ve projeden oluşan 

bilgileri sunmakta olup bu durumda da, değerleme uzmanının, raporda belirtmesi 

gereken, taşınmazın değerini etkileyecek (encümen kararları, davalar gibi) bilgilere 

ulaşılamamaktadır. Bununla birlikte uygulamada, dosya incelemeye izin vermeyen, 

sadece sözlü beyan bilgisi veren, arşiv dosyasının tamamını veya bir kısmını sunan, 

görüntü alınmasına izin vermeyen belediyeler/kurumlar da bulunmaktadır. Ayrıca her 

taşınmaz için değerleme raporunda bulunması gereken imar durum bilgisi de 

belediyelerden alınmaktadır. Bu konuda da belediyelerde farklı uygulamalar yer 

almaktadır. Uygulamada, değerleme uzmanına verilmesi gereken bilgiler ve bilgilerin 

veriliş şekli konusunda bir standart bulunmamaktadır. Değerleme uzmanlarının 

belediyelerde karşılaştıkları sorunlar;  

a. Belgelerin gerekli özenle saklanmaması, 

b. İncelemenin standardının bulunmaması, 

c. Evrakların tamamının gösterilmemesi, 
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d. İmar durumunun resmi olarak verilmemesi, 

e. İmar durum bilgisi ile yapılaşabilme bilgisinin ayırt edilmemesi, 

f. Verilen şifahi bilgilerin yetersizliği, başlıkları altında özetlenebilir.  

3.2.2 Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yaşanan sorunlar 

Türkiye’de değerleme uzmanlarından beklenen en önemli hususlardan biri, kat irtifakı / 

mülkiyetine konu taşınmaz değerlemelerinde, (gerek yatay, gerek dikey irtifaka konu 

taşınmazlarda) taşınmazın, blok, kat ve katta konumunun projesine uygunluğunun tespiti 

hususudur. Değerleme çalışmalarında, projesi ile konum olarak uyumsuz olduğu görülen 

taşınmaz sayısı oldukça fazladır. Bu konuda yaşanan sıkıntıların giderilmesi, mevzuat 

gereği oldukça zor olduğundan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Dairesi 

Başkanlığı, 19.19.2011 tarih, 2011/3 sayılı Hatalı Blok ve Bağımsız Bölüm Düzeltmesi 

Hakkında Genelge ile verilerin Tapu Müdürlüklerine dijital ortamda iletilmesinin 

başlanması sonrasında 29.12.2017 tarih, E.2959836 sayılı mimari projelerin elektronik 

ortamda alınması ve hatalı blok/bağımsız bölüm numaralarında düzeltme konulu genelge 

yayımlamıştır.  

Türkiye’deki genel uygulamada, taşınmazların konum tespitinde, tapu müdürlüğünde yer 

alan projelerin esas alınması nedeni ile değerleme uzmanlarından tapu müdürlüğü 

arşivinde yer alan, kat irtifakına esas olarak isimlendirilen projenin incelenmesi ve 

görsellerinin raporda yer alması istenmektedir. Son dönemde, tapu müdürlüklerinde yer 

alan projeler taranarak TAKBİS’e yüklenmeye başlanmış, fiziki olarak belediye ve ilgili 

kurumlardan proje alınmak yerine dijital olarak temin edilmesi sağlanmıştır. Ancak 

uygulama çok yaygın değildir. Genel olarak inceleme, taşınmazın yer aldığı tapu 

müdürlüğü arşivinde yapılmaktadır. Tapu müdürlüğünde karşılaşın sorunlar;  

a. Bazı tapu müdürlüklerinde projelerden görüntü alınmasına izin verilmemesi, 

b. Fiziki ortamın yetersizliği, 

c. Projelerin tamamının incelenmesine izin verilmemesi, 

d. Bazı tapu müdürlüklerinde zorunlu haller olarak belirtilen, taşınmazın belediyede 

projesinin bulunmaması, konum tespitinin belediyede yer alan projesinden yapılmasının 
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mümkün olmaması veya belediyede mevcut projesinden farklı konumda yer alması gibi 

hususlar dışında projenin incelenmesi izin verilmemesi, 

e. Proje dışında, raporda kullanılması gereken kroki ve belgelerin incelenememesi, 

başlıklar altında toplanabilir.  

Türkiye’de 2014 yılının ilk çeyreğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vatandaşa 

hizmet amaçlı olarak CBS’yi kullanıma açmıştır. İlk zamanlarda sınırlı sorgulamaya izin 

veren sistem, zaman içerisinde düzenlenmiş olup değerleme sektörü tarafından gidilen 

yerin doğruluğunu tespit için de kullanılmaktadır. Ancak değişiklik veya düzenleme 

halinde olan parseller sistemde görünmemektedir. Sistemde bulunmayan parseller 

hakkında bilgi alınması, taşınmazın niteliğine göre ilgili kadastro müdürlüğünde kadastro 

paftasının incelenmesi, cins tashihine konu taşınmazlar için pafta veya cins tashihi 

krokisinin incelenmesi hususları için kadastro müdürlüklerine gidilmektedir. Ancak genel 

olarak Kadastro Müdürlükleri TMK’nın 1020. maddesini esas alarak bilgi ve belge 

vermek istememektedir. Kadastro müdürlüklerinde yaşanan en büyük sorun bilgi ve belge 

alma sorunudur.   

3.2.3 Yer görme ile ilgili sorunlar 

Yer görme işlemi, taşınmazın fiziki olarak görülüp, taşınmazın türüne göre gerekli 

ölçümlerin ve tespitlerin yapılması işidir.  Türkiye’de yer görme işlemi değerlemenin en 

önemli bölümlerinden biri olarak görülmektedir. Yer görme işleminde değerleme 

uzmanından birçok hususu kontrol / tespit etmesi ve raporda belirtmesi beklenmektedir. 

Yer görme işleminde değerleme uzmanından istenen / beklenen hususlar;  

a.  Taşınmazın parsel bazında konum doğruluğunun tespiti (aplikasyon çalışması), 

b. Kat irtifaklı taşınmazlarda taşınmazın parsel, blok, kat ve kattaki konum doğruluğunun 

tespiti, 

c.  Taşınmazın iç ve dış görüntülerinin alınması, 

d. Taşınmazın özelliklerinin (kullanılan malzemeler, zemin kaplaması, duvar kaplaması 

mutfak dolapları, iç ve dış doğramaları vb) tespiti, 

e. Taşınmazın kullanım  özelliklerinin (salon, oda sayısı / dağılımı vb) tespiti, 
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f.  Taşınmazın alan ölçülerinin yerinde alınması, (Röleve çalışması) 

g. Ana taşınmazın ve bağımsız bölümün mimari projesine (kat sayısı, oturum alanı ve 

yeri, giriş kotu, salon, oda mutfak, banyo gibi alanların projesine konum ve alan olarak 

uygunluğu vb.) uygunluğu, varsa farklılıkların tespiti,  

h. Taşınmazın statik projesine uygunluğunun tespiti, şekilde sıralanabilir.  

Belirtilen hususların tespit edilmesi ve bu tespitlerin rapor içerisinde anlatılması, rapor 

ekinde de çizimlerle gösterilmesi beklenmektedir. Her biri ayrı bir uzmanlık alanının 

konusu olan hususların tamamının, sınırlı zamanda ve sınırlı imkanlara sahip değerleme 

uzmanlarından beklenmesi sahada yaşanan sorunların temelini teşkil etmektedir. 

Değerleme uzmanlarının yer görme ile ilgili yaşadıkları sorunlar;  

a. Taşınmazın konum doğruluğunun (aplikasyon) tespit sorumluğunun değerleme 

uzmanında olması. 2014 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün CBS’yi herkese 

açmış olmasına rağmen eksikliklerin bulunması, Kadastro müdürlüklerinin yeterince 

yardımcı olmaması gibi nedenlerle esasen farklı bir uzmanlık alanı olan bilginin 

değerleme uzmanının sorumluluğunda olması, 

b. Taşınmazların mimari ve statik açıdan proje uygunluğunun tespit edilmesi. Eşyalı, 

kullanılır durumda olan bir taşınmazda bu hususların tamamının sınırlı zamanda 

(özellikle statik inceleme) ve sadece gözlemle yapılmasının beklenmesi ve tespit 

sorumluluğunun değerleme uzmanında olması, 

c. Taşınmazların blok, kat ve katta konum doğruluğunun tespitinin istenmesi ve 

sorumluluğun değerleme uzmanında olması, başlıkları altında toplanabilir.  

3.2.4 Değerleme raporunun hazırlanma süresi ile ilgili sorunlar 

Değerleme raporları resmi, kurum incelemeleri, yer görme işlemi, emsal bilgilerinin 

bulunması, doğru değerleme yöntem(leri)inin tespiti sonrasında hazırlanmaktadır. Bir 

değerleme raporu, bir mesken için düzenlenebilirken, bir fabrika çok sayıda (50 -100 veya 

daha fazla adet taşınmaz gibi) taşınmaz, otel veya karma yapılar için de  

düzenlenebilmektedir. Ancak rapor düzenlemek için verilen süre değerlemeye konu 

taşınmazın niteliğine bakılmaksızın standart olarak belirlenmiştir.  
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Sektörde raporların büyük çoğunluğu finans sektörüne (bankalar ve finans kuruluşları) 

düzenlenmektedir. Bu sektörde düzenleyici kurul olan BDDK 12.01.2017 tarih, 29946 

sayılı Resmi Gazete, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde  değerleme 

raporlarında süre ile ilgili olarak her bir değerleme raporunun hazırlanarak teslim 

edilmesi için değerleme kuruluşuna verilecek sürenin işin geldiği gün hariç iki iş 

gününden az olmamasının sağlanması ve buna yönelik banka içi düzenlemelerin 

yapılması şeklinde bir düzenleme yapmış olup aynı düzenlemede değerleme  

faaliyetlerinin  kredi  pazarlama  ve  tahsis  faaliyetlerinden  bağımsız  bir  faaliyet  olarak  

ele alınması, değerleme kuruluşları üzerinde baskı oluşturabilecek, bağımsızlığı ve banka 

itibarını zedeleyici faaliyet ve davranışlarda bulunulmamasını belirtmiştir. Ancak 

Türkiye’de mevcut uygulamada süre, bir değerlendirme ölçütü olarak görülmektedir. 

Değerleme için verilen sürenin, taşınmazın cinsi, alanı, bağımsız bölüm sayısı, uzaklığı 

vb bakılmaksızın standart olarak verilmesinin sahada yaşattığı baskı, değerleme 

uzmanlarının sahada yaşadığı sorunlar arasında yer almaktadır.  

3.2.5 Değer oluşumu için gerekli veriler ile ilgili sorunlar 

Gayrimenkul değerleme raporlarında uygun verilerin bulunması halinde en ikna edici ve 

doğru sonuca ulaşılan yöntem, emsal karşılaştırma yöntemidir. Emsal karşılaştırma 

yönteminde, kullanılacak verilerin gerçekleşmiş satışlardan olması ve satılmış olan 

taşınmaza ait bir takım özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. UDES’de emsal 

karşılaştırma yöntemi (Pazar yaklaşımı) ve kullanılışı şu şekilde anlatılmaktadır. “Emsal 

karşılaştırma yaklaşımında, alıcılar için söz konusu gayrimenkul ile rekabet eden diğer 

mülklere genel olarak ödenen fiyatların incelenmesi ile gayrimenkulün pazar değerinin 

sınırları belirlenir. Satışlar, tarafların o işleme istekli olduklarından emin olmak için 

araştırılmaktadır. Tipik bir piyasa katılımcısınınkinden farklı amaçları yansıtan satış 

fiyatları dikkate alınmamalıdır. Örnek: Belirli bir mülk için en yüksek fiyatı ödemek 

isteyen özel alıcıların işlemleri. Değerleme konusu mülk, son zamanlarda piyasada satışı 

gerçekleştirilen benzeri mülklerin satış fiyatlarıyla (listelenen ve teklif edilen fiyatlar) 

karşılaştırılır. Satış fiyatları, uygun karşılaştırma kıstasları kullanılarak incelenir ve ortaya 

çıkan farklılıklara göre ayarlanır” (Anonim 2006c).   
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Değerleme Uzmanı emsal karşılaştırma yaklaşımını uygularken, değerleme konusu 

mülkteki mülkiyet haklarının, kıyas konusu mülklerin haklarıyla aynı olmasına dikkat 

etmelidir. Uygun olmayan emsalde fiyat ayarlaması yapılması gerekir. Türkiye’de emsal 

karşılaştırma yönteminde (Pazar yaklaşımı) veriler, tamamen piyasada mevcut satılık 

taşınmazlara aittir. Bilgiler çoğu zaman emlakçılardan bazen mülk sahiplerinden 

alınmakta olup resmi bir kaynak tarafından doğruluğu teyit edilmemiş, sözlü, beyan 

bilgileridir. Emsal bilgileri standart bir formda ve içerikte olmadığı için emsal 

taşınmazların değerlemeye konu taşınmaza göre kıyaslanması ve gerekli görülen 

düzeltmelerin yapılması da bir şekle veya standarda bağlanmış değildir. Örnek olarak 

aynı mahallede yer alan 2000 yılında inşa edilmiş, 5 katlı binanın, 2. katında, 3 oda, salon 

ve 100 m2 bir taşınmazın, aynı alan ve özelliklere sahip 2010 yılında yapılmış, 5 katlı 

binanın 4. katında yer alan taşınmaza göre değer farkını hesaplamada kullanılacak 

oranlar, değerleme uzmanının kişisel görüşüne bırakılmıştır.  

Değer oluşumuna esas bilgilerin, doğruluğu teyit edilmemiş kaynaklardan ve 

gerçekleşmemiş olaylardan olması, değer haritalarının resmi bir kaynaktan düzenli olarak 

yayınlanmaması nedeni ile aynı taşınmaz için farklı değerleme uzmanlarının raporlarında 

belirttiği değerler arasında önemli farklar gözlenebilmektedir. Bu durum dikkate alınarak 

BDDK, 01.11.2006 tarih, 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Bankalara 

Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmeliğin 21. maddesinde, “12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca, 4 üncü madde 

kapsamında  değerleme  hizmeti  alınan  konuya  ilişkin  yapılan  değer  takdiri  ile ilgili  

olarak  bankanın  itirazda  bulunması  ve  Kurulca  uygun  görülmesi  ya  da Kurulun 

bankadan bir başka değerleme kuruluşuna da değer takdiri yapılmasını istemesi  halinde  

aynı  konuya  ilişkin  yeni  değerleme  hizmeti  alımında  da  bu Yönetmelikte belirlenen 

usûl ve esaslar uygulanır. (2) Birinci fıkra çerçevesinde tespit edilen aynı konuya ilişkin 

yeni değerin ilk  değerin  asgari  yüzde  yirmisi (2006 yılında yüzde beş iken 29/09/2007 

tarihin 26658 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile yüzde yirmi olarak 

değiştirilmiştir.)  oranında  farklı  olması  durumunda  üçüncü  bir değerleme yapılır. 

Değerleme raporlarından birbirine en yakın olanlar arasından düşük olan değer esas 

alınır.” denilmektedir. Türkiye’de, değerlemede standart uygulamaların ve doğrulanmış, 

resmi kaynaklı verilerin bulunmaması nedeni ile yüzde beş olarak yayımlanan oran, 
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yüzde yirmi olarak değiştirilmiştir. Değerleme uzmanlarının emsal bulurken yaşadığı 

sorunlar;  

a. Resmi kaynaklardan sağlanan satılmış emsal verilerinin ve değer oluşumu için 

kullanılan diğer verilerin bulunmaması. 

b. Emlak ofislerinin, satıcıların gerçeği yansıtmayan beyanları, (değer, alan vb) 

c. Diğer verilerin (Bölgesel brüt kira çarpanı, kapitalizasyon oranı, birim değer, arazi 

verim oranları, vb) yetkili bir merciden düzenli yayınlanmaması. 

d. Raporda, değerleme uzmanından genel olarak değerin değil, fiyatın istenmesi (mülk 

için ödenen veya ödenmesi kabul edilen bedelin -fiyat-, değer olarak kabul edilmesi.) 

şekilde özetlenebilir. 

BDDK’nın 12/01/2017 tarih, 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalara 

Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmeliğin 3. maddesinde, Gerçeğe Uygun Değer olarak isimlendirilen tanım şu 

şekildedir. “Gerçeğe  uygun  değer:  Karşılıklı  pazarlık  ortamında  bilgili  ve  istekli  

gruplar  arasında  bir  varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda 

ortaya çıkması gereken doğru ve güvenilir bir biçimde belirlenen değeri” ifade 

etmektedir. BDDK, tanımında "doğru ve güvenilir bir biçimde belirlenen" ifadesi  

kullanılmış, bu değerin nasıl belirleneceği hususuna değinilmemiştir.  

3.2.6 Saha çalışmalarında yaşanan diğer sorunlar 

Değerleme uzmanları, saha çalışmalarında birçok kişi ile (belediyede ve tapu 

müdürlüğünde görevliler, yer gösteren kişi gibi) iletişim kurmaktadır. Ayrıca resmi 

evraklar, kurumların değerleme uzmanları için tahsis ettiği mekanlarda incelenmektedir. 

Genel olarak resmi evrak inceleme alan ve imkanlarının yetersiz olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de değerleme uzmanlarından UDES’de belirtilen pazar değeri dışında, yasal ve 

mevcut durum değerinin belirtilmesi ve satış kabiliyetinin (satılabilir, alıcısı az, satışı güç, 

satılamaz vb) yorumlanması (satış kabiliyeti ve mevcut durum değeri kavramı finans 

kuruluşları için farklılık arz edebilmektedir.) istenmektedir.  
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Ülkede, yapılı taşınmazların onaylı mimari projelerinden farklı olarak inşa edilmiş olması 

oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu durumda değerlemeye konu yapılı taşınmazların, 

mimari projesindeki alan ve kullanım özellikleri yasal olarak, yerinde yapılan 

değişiklikler (alan ilaveleri, mahal değişiklikleri vb), mevcut durum olarak 

değerlendirilmektedir. Raporlarda bu farklar belirtilerek mevcut durumda yapılan 

ilavelerin taşınmaza kattığı değerin ayrı bir değer olarak (mevcut durum değeri) 

belirtilmesi istenmektedir. Bu durumun belirtilmesinde de standart bulunmamaktadır.     

3.3 Gayrimenkul Değerlemede Saha Çalışmaları ve Sahada Yaşanan Sorunlara 

İlişkin Bir Uygulama 

Gayrimenkul değerleme raporlarında yer alan bilgilerin büyük bölümü, saha çalışmaları 

ile, değerleme uzmanları tarafından toplanan verilerden oluşmaktadır. Saha 

çalışmalarında farklı resmi kurumlardan bilgiler alınmakta, emsal veriler toplanmakta ve 

gayrimenkul yerinde görülmektedir. Değerleme raporlarını düzenleyen, kontrol eden, 

sahada bilgi toplayan kişilerin tanınmasının ve çalışmaları esnasında karşılaştıkları 

sorunların bilinmesinin faydalı olacağı düşünülerek bu çalışma yapılmıştır. Araştırmanın 

amacı, üç aşamalı olarak değerlendirilmiştir.  

1. Türkiye’de değerleme sektöründe sahada çalışan, rapor kontrol eden kişilerin yaş, 

eğitim, cinsiyet vb. yönünden tanınması ile saha çalışmalarında kişisel ve bölgesel 

farklılıklarının görülmesi,  

2. Saha çalışmalarında yaşanan sorunların nereden kaynaklandığı ve nasıl sorunlar 

olduğunun saha çalışanlarının gözünden görülmesi, 

3.  Saha çalışanlarının sundukları çözüm önerileridir.  

Gayrimenkul Değerlemede Saha Çalışmaları ve Sahada Yaşanan Sorunların genel olarak 

sorulduğu anket çalışmasına, 37 ilden, 115 kişi katılmıştır (Çizelge 3.1). Katılımcıların 

özellikle, gayrimenkul değerleme sektöründe, farklı görevlerde, aktif olarak yer alan 

kişilerden olmasına dikkat edilmiştir.  
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Çizelge 3.1 Katılımcıların illere göre dağılımı 

SIRA NO İL KATILIMCI SAYISI 

1 ADANA 5 

2 AMASYA 1 

3 ANKARA  23 

4 ANTALYA 5 

5 AYDIN 7 

6 BALIKESİR 1 

7 BATMAN 4 

8 BOLU 2 

9 BURSA 4 

10 ÇANKIRI 2 

11 DENİZLİ 3 

12 DÜZCE 1 

13 ESKİŞEHİR 5 

14 GAZİANTEP 3 

15 HAKKARİ 1 

16 HATAY 1 

17 ISPARTA 1 

18 İZMİR 3 

19 İSTANBUL 13 

20 KARABÜK 2 

21 KARAMAN 1 

22 KAYSERİ 2 

23 KIRKLARELİ 1 

24 KONYA 3 

25 KÜTAHYA 1 

26 LEFKOŞE 1 

27 MALATYA 1 

28 MANİSA 1 

29 MARDİN 2 

30 MERSİN 4 

31 ORDU 1 

32 SAKARYA 2 

33 SAMSUN 1 

34 SİVAS 1 

35 ŞANLIURFA 3 

36 VAN 2 

37 ZONGULDAK 1 

Çalışmaya katılanların %83’ü erkek, %17’si kadındır. Katılımcıların yaş dağılımına 

bakıldığında, ağırlıklı grubun 30-40 yaş aralığında olduğu, ikinci sırada 25-30 yaş 

grubunun yer aldığı görülmüştür (Şekil 3.1).  
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Şekil 3.1 Katılımcıların yaş dağılım oranı 

Katılımcıların tamamı 4 yıllık üniversite mevzunu olmasına rağmen, değerleme ilgili bir 

alanda yüksek lisans sahibi olanların oranının %5 olduğu görülmüştür. Türkiye’de genel 

olarak yapıların projelerine uygun yapılmaması, teknik personelin gayrimenkul 

değerleme sektörü ile özdeşleşmesine sebep olmuştur. Finans kuruluşları, genel olarak 

inşaat - harita mühendisleri, mimarlar, bölge şehir plancılarının kendilerine hizmet 

vermesini istemektedir. Ancak diğer 4 yıllık bölümlerden mezun olanların %51 oran ile 

teknik bölüm mezunları toplamından fazla olduğu görülmektedir. (Şekil 3.2)   

 

Şekil 3.2 Katılımcıların çalışanlarının mezun oldukları bölümler 

BDDK, 12/01/2018 tarih, 29946 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte, finans 

kuruluşlarına düzenlenen raporların 01/01/2018 tarihi itibari ile sadece SPK’dan lisans 
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almış kişilerce düzenlenmesini istemiş, daha sonra bu süreyi 31/12/2018 olarak 

değiştirmiştir.  

Grafik incelendiğinde, çalışmaya katılanların %66’sının lisanslı olduğu, bunların 

%54’ünün lisanslarını 2015 yılı sonrasında aldığı görülmektedir (Şekil 3.3). Son yıllarda, 

sınav sisteminde yapılan değişiklikler, 3 yıllık tecrübe şartının kısa süreli (1 hafta) bir 

eğitimle yapılmış kabul edilmesi ve lisansı olmayanların rapor düzenlemelerinin 

engellenmesine yönelik düzenlemeler ile lisanslı uzman sayısının arttığı görülmüştür. 

Özellikle 3 yıllık tecrübe şartının eğitimle gerçekleşmiş sayılması sonrasında lisanslı 

değerleme uzmanı sayısında hızlı bir artış olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 3.3 Katılımcıların SPK’dan değerleme lisans alma oran ve yıllarına göre dağılımı 

Türkiye’de 2006 yılında, UDES kabul edilmiş ve özellikle sermaye piyasası mevzuatı 

uyarınca yapılan değerleme çalışmalarında UDES’e uyma zorunluluğu getirilmiştir. 

Çalışmaya katılanların büyük çoğunluğunun değerleme raporlarında SPK ve BDDK’nın 

tebliğini esas aldıkları görülmüştür (Şekil 3.4).   
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Şekil 3.4 Değerleme raporlarında bilgileri esas alınan kurumlar 

Değerleme raporlarının büyük çoğunluğunu, mesken/konut nitelikli yapılı taşınmazlar 

için düzenlenmiş raporlar oluşturmaktadır. Türkiye’deki projesine aykırı yapılaşmanın 

yaygınlığı ve bunların teknik yeterliliği bulunan kişilerce tespitinin daha iyi sağlanacağı 

düşüncesi ile değerleme uzmanlarının teknik personel olması finans kuruluşlarınca 

istenmektedir. Değerleme çalışmalarında da raporlara konu olan taşınmazların büyük 

çoğunluğunun yapılı taşınmaz, özellikler mesken türü yapılar olduğu görülmektedir 

(Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5 Ağırlıklarına göre değerleme yapılan taşınmaz türleri 
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3.4 Saha Çalışmalarında Yaşanan Sorunlar 

Saha çalışmaları, değerleme uzmanlarınca ilgili kurumlarda yapılan incelemeler, 

taşınmazın görülmesi ve emsal taşınmazların bulunması başlıkları altında 

değerlendirilebilir. Saha çalışmalarının, raporun yaklaşık olarak %40 - %60’lık bölümünü 

oluşturduğu, saha çalışanları ve rapor kontrol edenler tarafından belirtilmiştir (Şekil 3.6). 

Bu konuda değerleme uzmanları, denetmenlere göre, sahada daha fazla vakit harcandığını 

belirtmiştir.   

 

Şekil 3.6 Saha çalışmalarında geçen süre /denetmen ve uzmanlar açısından  

Çalışmaya katılanların %65’i saha çalışmalarında en fazla vakti resmi kurumlarda 

harcadıklarını belirtmiş olup bunların yarısı tapu ve kadastro müdürlüklerini, diğer yarısı 

belediyeleri en çok zaman geçirilen yer olarak belirtmiştir. En fazla vakit harcanan ikinci 

konu %24 ile emsal bulma olarak belirtilmiştir (Şekil 3.7). Resmi kurumlarda evrak 

incelenmesi ve emsal bulma en çok vakit harcanan alan olarak görülmektedir. 
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Şekil 3.7 Saha çalışmalarında süre dağılımı 

Türkiye’de değerleme çalışmalarında süre, önemli bir performans kriteri olarak 

görülmektedir. BDDK, 12/01/2018 tarih, 29946 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

yönetmeliği öncesinde rapor düzenleme süreleri ile ilgili resmi bir açıklama 

bulunmazken, bir değerleme raporunun hazırlanması içi en çok 2 gün süre verilmekte idi. 

BDDK adı geçen yönetmeliğinde gayrimenkul farkı ve sayısı gözetmeksizin, bir 

değerleme raporu için asgari sürenin raporun talep edildiği gün hariç, 2 gün olması 

gerektiği bildirilmiştir. Şekil 3.8’e bakıldığında uzmanların süreyi yetersiz bulduğu 

görülmektedir. Çalışmaya katılanların %50’si verilen sürenin saha çalışmalarında 

güvenilir veri toplamak için yeterli olmadığını, %31’i ise verilen sürenin bazen yeterli 

olduğunu ifade etmiştir.  

 

Şekil 3.8 Değerleme raporlarında süre yeterliliği 
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Şekil 3.9 incelendiğinde değerleme uzmanları tarafından, değerleme konusu taşınmazın 

niteliğine ve raporun düzenlenme amacına göre verilen sürenin de değişmesinin gerektiği 

belirtilmiştir.  

 

Şekil 3.9 Sürenin taşınmazın türüne ve değerlemenin amacına göre değişmesi 

 gerekliliği 

Değerleme çalışması için verilen sürenin taşınmazın türüne göre değişmesi gerektiğini 

ifade edenlerin, fabrika, otel, akaryakıt istasyonu gibi nitelikli taşınmazlarda sürenin 3 

gün ve daha fazla olmasını talep ettiği görülmektedir (Şekil 3.10).  

 

Şekil 3.10 Katılımcıların taşınmaz türüne göre süre beklentisi 

Değerleme uzmanları, rapora konu gayrimenkulün adres bilgisini de saha çalışmaları 

sırasında tespit etmek durumundadır. Değerleme uzmanları farklı yollardan taşınmazın 
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adres kontrolünü yapabilmekte olup en çok Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) 

sisteminden adres kontrolü yapıldığı görülmektedir. 2. sırada harita üzerinden veya cadde 

sokak tabelalarından, 3. sırada ise belediyeden bilgi alarak kontrol yapıldığı belirtilmiştir 

(Şekil 3.11).     

 

Şekil 3.11 Değerleme uzmanlarının adres tespit edilme yöntemleri 

Değerleme uzmanlarının, saha çalışmasında en çok zorlandıkları konunun, resmi 

dairelerde bilgi edinme olduğu, emsal bulma konusunun 2., yapının projesi ile uyum 

tespitine daire konuların ise 3. sırada yer aldığı görülmektedir (Şekil 3.12).  

 

Şekil 3.12 Saha çalışmasında yaşanan zorlukların derecelendirilmesi 



53 

 

Saha çalışmasına katılanların %70’i, değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu 

parselin konum olarak tespitinde sorun yaşamadıklarını belirtmiştir (Şekil 3.13). Sorun 

yaşayanların %47’si yeterli verinin olmamasından, %46’sının ise yeri gösteren kişinin 

yeri bilmemesi veya yanlış göstermesinden dolayı sorun yaşadığı görülmektedir.   

           

Şekil 3.13 Parsel bazında konum tespitinde sorun yaşanma oranı ve nedenleri 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün 2014 yılında CBS’yi internet kullanıcılarına açması ile 

parsel bazında konum tespiti oldukça kolaylaşmış ve hata oranları düşmüştür. Ancak hala 

eksik bilgi olması, ifraz, tevhit gibi işlemlerle oluşan yeni parsellerin ve yapılan diğer 

değişikliklerin sisteme girişlerinin uzun sürelerde gerçekleşmesi gibi nedenlerle sorunlar 

yaşanmaktadır.  

Gayrimenkullere ait resmi evraklar, ilgili kurumların genelde arşivlerinde, şayet dosya 

arşivde değil ise bulunduğu birimde incelenmektedir. Arşiv dosyasında yer alan bilgiler, 

raporun teknik içeriğini oluşturmaktadır. Ancak bu bilgiler belli bir sistematik içerisinde 

temin edilememektedir. Değerleme uzmanlarının %76’sı kamu kurum kuruluşlarında 

resmi evrakların görsellerini almakta sorun yaşadıklarını belirtmiştir (Şekil 3.14).  
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Şekil 3.14 Resmi evrakların görsellerini almada sorun yaşanması 

Sahada çalışan değerleme uzmanları resmi kurumlarda dosya incelenen yer ve inceleme 

şekli, görevlilerin uzmanlara davranış şekilleri gibi hususlarda kurumların yetersiz 

olduğunu belirtmektedir (Şekil 3.15).  

 

Şekil 3.15 Resmi kurumlarda fiziki şartların yeterliliği 

Değerleme uzmanları saha çalışmalarında taşınmazlara ait proje, imar durumu vb bilgileri 

genel olarak tapu müdürlükleri ve belediyelerden temin etmektedir. Tapu Müdürlükleri, 

TDUB ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, TAKBİS’i değerleme firmaların açmışlardır. 

Değerleme firmalarınca tapu kaydı, ücreti mukabili, sistem üzerinden alınabilmektedir. 

Alınan tapu kaydı, proje inceleme ücretini de kapsadığı için Tapu Müdürlüklerinde alınan 
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tapu kayıt örneği ile proje incelenmektedir. Belediyelerde ise ücret, ücret yatırma şekli ve 

dosya inceleme usulünde bölgesel olarak farklılıklar olduğu görülmektedir. Belediyelerde 

ve Tapu Müdürlüklerinde evrak incelemede genel olarak ücret karşılığı, fiziki veya dijital 

olarak dosya incelendiği veya şifahi bilgi alındığı görülmektedir (Şekil 3.16 ve Şekil 

3.17).  

 

Şekil 3.16 Belediyelerde dosya inceleme usulleri 

 

Şekil 3.17 Tapu müdürlüklerinde dosya inceleme usulleri 

Değerleme çalışmalarında özellikle yapılı gayrimenkullerde, yıkım kararı, zabıt veya 

mahkeme kararı gibi, taşınmazın değerini etkileyen bilgileri, değerleme uzmanlarının 
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%44’ü temin edebildiklerini ifade ederken, %42’si bazen temin edebildiğini, %14’ü ise 

temin edemediğini belirtmiştir (Şekil 3.18). Bu tür bilgiler uzmanların araştırarak bulması 

gereken bilgiler olarak kabul edilmekte olup sorumluluk değerleme uzmanındadır. 

 

Şekil 3.18 Değerleme çalışmalarında taşınmazla ilgili olumsuz resmi kararların 

 öğrenilmesi 

Raporun sonucunu etkileyen bu bilgileri bazen veya her zaman temin edebildiğini ifade 

edenler, bu bilgileri (yıkım, plan durdurma, vb) dosyada gördükleri evraktan 

öğrendiklerini veya bu bilgiyi şifahen aldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların ancak 

%13’lük bölümü resmi olarak bu bilgilere ulaştıklarını bildirmiştir (Şekil 3.19). Bu 

bilgilerin eksik veya yanlış olması, değerleme raporunda ulaşılan sonucu hatalı 

kılmaktadır.   

 
 

Şekil 3.19 Taşınmazla ilgili olumsuz kararların öğrenilme şekli 
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Değerleme sürecinde yapılı olmayan, arsa veya tarla nitelikli taşınmazların imar durum 

bilgisinin, değerleme çalışmasında çok önemli olduğu, değerleme uzmanlarınca 

belirtildiği görülmektedir (Şekil 3.20). Ancak bu bilginin de genel olarak resmi yoldan 

alınmadığı anlaşılmaktadır (Şekil 3.21).  

 

Şekil 3.20 Yapısız taşınmazlarda imar durumunun önemi 

 

Şekil 3.21 Yapısız taşınmazlarda imar durum bilgisi temin şekli 

İmar durum bilgisi, bir gayrimenkul üzerinde kendisine tanınan imar hakları çerçevesinde 

yapılabilecek yapının bilgilerini ifade etmektedir. Ancak imarlı taşınmazlar bazı 

nedenlerle bu hakkını kullanamamaktadır. Gayrimenkulün değerini  etkileyen, imar 
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hakkını kullanmaya engel bir durumun varlığını, çalışmaya katılan değerleme 

uzmanlarının %47 öğrenebildiklerini ifade ederken %53’lük bölüm bazen öğrenebildiğini 

veya öğrenemediğini bildirmiştir (Şekil 3.22).  

 

Şekil 3.22 Yapılaşma engel durumların öğrenilme durumu  

Çalışamaya katılan değerleme uzmanlarının %5’i tarafından kurumlardan aldıkları resmi 

olmayan sözlü bilgileri, düzenledikleri raporlar için yeterli görülmüştür (Şekil 3.23).  

 

Şekil 3.23 Resmi kurumlardan alınan şifahi bilginin yeterliliği 
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Tapu kayıtlarında yer alan şerh ve beyanlar, içeriklerine göre kısıtlayıcı nitelik 

taşıyabilmekte ve değere etkileri bulunmaktadır. Tapu kaydında bu tür takyidat olması 

halinde değerleme uzmanının konuyu sorgulaması ve yorumlaması beklenmekte olup bu 

sorgulama genel olarak tapu müdürlüklerinde yapılmaktadır. Ancak tapu 

müdürlüklerinden bu tür bilgileri, çalışmaya katılanların %28’lik bölümünün alabildiği, 

diğerlerinin alamadığı veya bazen alabildiği görülmektedir (Şekil 3.24).  

 

Şekil 3.24 Tapu kaydında yer alan şerh / beyanlar hakkında tapu müdürlüğünden bilgi 

alma 

Belirtilen durumda ilgili şerh veya beyanın lehtarı olan kuruma başvuru sıklığının da 

düşük olduğu görülmektedir (Şekil 3.25).  

 

Şekil 3.25 Tapu kaydında yer alan şerh / beyanlar hakkında alınamayan bilgi hakkında 

ilgili kurumlara başvuru oranı 
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Yer görme işlemi, rapora konu olan taşınmazın, ilgili değerleme uzmanı tarafından bizzat 

görülerek, taşınmazda gerekli incelemelerin yapılması ve görüntülerin alınmasıdır. 

Katılımcılar, genel olarak yer görme işleminde muhatap bulmada zorluk yaşanmadığını, 

ancak taşınmazın mimari ve özellikle statik olarak projelerine uygunluğunun tespiti  için 

tüm mahallerin gezilerek ölçü alınması gibi işlemlerde bazen sorun yaşandığını 

belirtmiştir (Şekil 3.26).  

 

 

Şekil 3.26 Yer görmede taşınmazın detaylı olarak proje uygunluğunun tespit edilebilmesi 

Yapılı taşınmazların projelerine göre yasal mevzuat çerçevesinde inşa edilmesi 

gerekmekte olup bu konunun takip ve denetimi ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. 

Türkiye’de yapılı taşınmazlarda, kat, konum, alan, kullanım özelliği, taşıyıcı sistem 

açısından ruhsat eki projelerine uygun olmayan yapıların fazla olduğu görülmektedir 

(Şekil 3.27).  
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Şekil 3.27 Yapılı taşınmazlarda mimari / statik projelerine aykırı imalatla karşılaşma 

oranları 

Değerleme uzmanları, düzenledikleri raporlarda taşınmazların projesi ile konum, alan,  

mahal özellikleri ve statik olarak uyumluluğunu tespit etmenin görevleri olduğunu 

belirtmiştir. Statik uyum görev olarak en az kabul edilen olmasına rağmen yine de 

görevler arasında kabul edildiği görülmektedir (Şekil 3.28).   

 

Şekil 3.28 Değerleme uzmanlarının, proje / konum aykırılıklarını tespit etme görevi 

hakkındaki yorumları 
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Aşağıda verilen Şekil 3.29 incelendiğinde; değerleme uzmanlarının, değerlere ulaşmak 

için en çok pazar değeri (emsal karşılaştırma) yöntemini kullandıkları görülmektedir.   

 

Şekil 3.29 Değerleme raporlarında uygulanan yöntemler 

Ancak raporda kullanılan emsallerin genel olarak pazarda, satılık olan taşınmazlardan 

alındığı, satılmış taşınmazların oranının oldukça düşük olduğu görülmüştür. (Şekil 3.30).  

 

Şekil 3.30 Emsal bilgilerinin niteliği 
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Çalışmaya katılan değerleme uzmanlarının %97’si, satılık emsal bilgilerini emlak ofisi, 

internet veya bölgede yaptıkları satılık taşınmaz araştırmasından aldığını belirtmiştir 

(Şekil 3.31).  Ancak bunlar resmi olmayan kaynaklardır. Bununla birlikte aynı taşınmazın 

farklı alan, özellik ve değer bilgileri ile farklı emlak ofisleri tarafından pazarlanabildiği 

de bilinmektedir. 

 

Şekil 3.31 Emsal bilgilerinin temin edildiği yerler 

Çalışmaya katılan uzmanlar, raporda emsal olarak kullandıkları taşınmazlara ait bilgilerin 

genel olarak doğru olmadığını belirtmektedir (Şekil 3.32).  

 

Şekil 3.32 Emsal taşınmazlarla ilgili alınan kat, konum, değer, alan vb. bilgilerin 

doğruluğu 
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Emsal taşınmazlar için verilen bilgilerin resmi kaynaklı olamaması nedeni ile uzman 

tarafından düzeltmeler kişisel olarak yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu da aynı taşınmaz için düzenlenmiş raporlarda farklı 

değerlerin verilmesine, raporlara yapılan itiraz oranlarının artmasına neden olmaktadır. 

Bu durum dikkate alınarak BDDK 01.11.2006 tarih, 26333 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinde, Birinci fıkra çerçevesinde tespit 

edilen aynı konuya ilişkin yeni değerin, ilk  değerin  asgari  yüzde  yirmisi (2006 yılında 

yüzde beş iken 29/09/2007 tarihin 26658 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik 

ile yüzde yirmi olmuştur.)  oranında  farklı  olması  durumunda  üçüncü  bir değerleme 

yapılır. Değerleme raporlarından birbirine en yakın olanlar arasından düşük olan değer 

esas alınır.” denilmektedir.   

Çalışmaya katılına değerleme uzmanlarının genel olarak Türkiye’de tapuda satışlarda 

belirtilen bedellerin ve emlak vergisine esas değerlerin gerçeği yansıtmadığını düşündüğü 

görülmektedir (Şekil 3.33).    

 

Şekil 3.33 Tapu Müdürlüğü’ndeki satış değerlerinin ve emlak vergisine esas değerlerin 

gerçeği yansıtması 

Mesleki Sorumluluk Sigortası özellikle BDDK tebliğleri ile SPK/BDDK lisansına sahip 

değerleme şirketlerinin yaptırmak zorunda olduğu, şirketleri ve değerleme raporu 
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düzenletenleri koruma amacı ile yapılan sigorta türüdür. Değerleme uzmanlarının %43'ü 

konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir (Şekil 3.34). 

  

Şekil 3.34 Mesleki sorumluluk sigortası hakkında uzmanların bilgi sahibi olma durumu 

Mesleki sorumluluk sigortası hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten 80 kişinin, 28’i, 

sigortanın faydalı olduğunu düşünürken 52 kişi faydasız olduğunu belirtmiştir.  

 

Şekil 3.35 Mesleki sorumluluk sigortasının şirket / uzmanları koruması 
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Çalışmaya katılanların %83’ü değerleme raporlarının düzenlenmesi için verilen sürenin 

artmasının rapor kalitesini artıracağını belirtilmiştir (Şekil 3.36).   

 

Şekil 3.36 Verilen sürenin artması rapor kalitesine etkisi 

Değerleme raporunun hazırlanması için verilen sürenin rapor kalitesini artıracağını 

belirtenlerin %50’si, sürenin uzatılmasının ayda veya yılda düzenlenen rapor sayısının 

azalmasına neden olacağını ve kalan %50’lik kısım ise rapor hazırlama için nispeten daha 

uzun süre verilmesinin iş kaybı oluşturmayacağını vurgulamışlardır (Şekil 3.37). Rapor 

düzenlemek için verilen sürenin düzenlenen rapor sayısı ile ilişkisinde bir ağırlıklı görüş 

ortaya çıkmamıştır.  

 

Şekil 3.37 Sürenin artması iş sayısına etkisi 



67 

 

Raporlardan alınan ücret ve rapor düzenlemek için verilen sürenin rapor kalitesi ile 

ilişkisine bakıldığında yine sürenin rapor kalitesi üzerinde etkili olduğunun düşünüldüğü 

görülmektedir (Şekil 3.38).   

 

Şekil 3.38 Rapor kalitesine ücret ve sürenin etkisi 

Türkiye’de, değerleme raporları lisanslı değerleme şirketleri tarafından yapılmaktadır. 

Şirketler, raporları kadrolu olarak çalışan veya bireysel sözleşme imzaladıkları uzmanlar 

aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Kadrolu çalışan uzmanlar, genel olarak maaş ve prim 

esaslı çalışmakta olup sözleşmeli çalışan uzmanlar, genel olarak değerleme ücretinin 

yarısını almaktadır. Bu nedenle uzmanların düzenledikleri rapor sayısı kazançları 

açısından önem teşkil etmektedir. Çalışmaya katılan değerleme uzmanlarının %62’si, 

değerleme ücretlerinde artış olmadan, sadece sürenin artırılmasının rapor kalitesi 

üzerinde çok etkili olmayacağını belirtmiştir (Şekil 3.39). 

 

Şekil 3.39 Ücret artmadan rapor sürelerinin artırılmasının rapor kalitesine olumlu etkisi 
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UDS 2006 yılında kabul edilmiş ve düzenlenen raporlarda esas alınması istenmiştir. 

Görüşülenlerin %57’si UDS’yi okuduklarını belirtmişlerdir (Şekil 3.40). Ancak 

değerleme çalışmalarında baz alınan kriterler arasında, SPK Tebliği ilk sırada, BDDK 

tebliği ikinci sırada yer almakta olup, UDS üçüncü sırada gelmektedir (Şekil 3.4). 

Türkiye’de değerleme işinin genel olarak doğru bir şekilde yapıldığını düşünenlerin oranı 

ise %25 (Şekil 3.40) gibi oldukça düşük düzeyde kalması düşündürücü bir sonuçtur.  

 

Şekil 3.40 UDS’nin okunması ve Türkiye’de değerlemenin kalitesine ilişkin görüşler 

Değerleme uzmanlarının %75’i, Türkiye’de değerleme faaliyetlerinin doğru 

yapılmadığını belirtmiştir. Yanlış yapıldığı düşünülen konular ve düzeltilmesi en çok 

istenen hususlar, evrak temin şeklinin düzenlenmesi ve raporlarda standart oluşturulması 

olarak görülmektedir (Şekil 3.41).  

 

Şekil 3.41 Değerleme uzmanlarının değerleme sektöründe düzenlenmesini düşündükleri 

konular 
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Sahada çalışan ve rapor düzenleyen uzmanlar, genel olarak üniversitelerin  4 yıllık 

bölümlerinden mezundur. Büyük bölümü SPK’nın düzenlediği sınavlara katılarak 

Gayrimenkul Değerleme Lisans Belgesi almıştır. Ancak gayrimenkul değerleme ile ilgili 

özel bir eğitimleri bulunmamaktadır. Bunun sebebi Türkiye’de bu konuda lisans 

programlarının yeni açılmaya başlamasıdır. Türkiye’de bu alanda açılan ilk lisans 

programı Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi Bölümü olmuştur. İlk yüksek lisans/doktora programı da yine aynı Enstitü 

Anabilim Dalı’nda 2007 yılında açılmıştır. Çalışmaya katılan değerleme uzmanları 

arasında gayrimenkul değerleme alanında yüksek lisans yapmış olan kişilerin oranı %5 

olarak görülmektedir (Şekil 3.42).  

 

Şekil 3.42 Gayrimenkul değerleme alanında yüksek lisans yapma oranı 

Değerleme sektörünün eğitim ihtiyacı ve ne tür eğitimlerin gerektiği hususunda, genel 

olarak eğitimin gerekli olduğu, mevcut eğitimlerin yetersiz olduğu katılımcılar tarafından 

belirtilmiştir. Çalışmaya katılanların %92’si gayrimenkul değerleme uzmanı olmak için 

eğitimin gerekli olduğunu düşünmektedir (Şekil 3.43).  
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Şekil 3.43 Değerleme uzmanı olmak için eğitim gerekliliği 

Ülkede gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisans eğitimi, Ankara Üniversitesi’nde 2017 - 

2018 eğitim öğretim yılında başlamıştır. Lisans eğitimi seviyesinde başka bölüm 

bulunmamakta olup eğitim ihtiyacı, meslek örgütü olan TDUB ve SPK sınav 

eğitimlerinden ibarettir. Mevcut eğitimler, katılımcılar tarafından yetersiz görülmüştür 

(Şekil 3.44).  

 

Şekil 3.44 Düzenlenen eğitimlerin yeterliliği 

Eğitimin niteliği hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Şekil 3.45 incelendiğinde, 

değerleme uzmanlığı için gereken eğitimler içinde lisans eğitimi ve staj eğitimi öne 

çıkmaktadır.  
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Şekil 3.45 Değerleme uzmanı olmak için gerekli olan eğitim türü 

Mevcut durumda değerleme uzmanı olarak çalışan kişiler için özel bir eğitim 

bulunmaması nedeni ile yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak staj eğitimi, katılımcıların 

büyük çoğunluğu tarafından lüzumlu görülmüştür (Şekil 3.46).  

 

Şekil 3.46 Staj eğitiminin gerekliliği 

Staj eğitimi süresinin ise genel olarak 1 yıl olması gerektiği belirtilmiştir (Şekil 3.47). 

SPK, geçmiş yıllarda 3 yıl deneyim ve sınavlarda başarılı olunması halinde lisans 

belgesini vermekte iken deneyim şartını kaldırmış, sınavda başarılı olanlara kısa süresi (1 

haftalık) eğitimle lisans vermeye başlamıştır.    
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Şekil 3.47 Staj eğitimi süresine ilişkin talepler 

Türkiye’de başta finans kuruluşlarının talepleri doğrultusunda gayrimenkul değerleme 

uzmanları, inşaat mühendisi, mimar, harita mühendisi veya bölge ve şehir planlama 

bölümü mezunlarından tercih edilmektedir. Çalışmaya katılanların %61’lik bölümü 

gayrimenkul değerleme uzmanlarının tabloda belirtilen bölümlerden mezun kişilerden 

olması gerektiğini belirtmiştir (Şekil 3.48). Kalan %39 ise değerleme uzmanı olmak 

isteyenler için bölüm ayrımı yapılmaması gerektiğini belirtmiştir.  

 

Şekil 3.48 Değerleme uzmanı olmak için mezun olunması beklenen bölümler 

Uzmanların saha çalışmalarında yaşadıkları en büyük soruna verdikleri cevaplar 

gruplandırıldığında resmi kurumlarda belge temini öne çıkmaktadır. Yaşadıkları diğer 
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sorunlar, resmi kurumlardaki memurların tutum ve davranışları, değerleme raporu 

hazırlama sürelerinin oluşturduğu baskı, mesleki saygınlığın olmaması ve emsal  

konusudur (Şekil 3.49).   

 

Şekil 3.49 Uzmanların sahada yaşadıkları en büyük sorunlar 

Yapılan çalışmada, Türkiye’de saha çalışmalarının, gayrimenkul değerleme raporu 

düzenleme sürecinin önemli bir bölümünü oluşturduğu anlaşılmıştır. Ancak ülkede 

gayrimenkul değerleme faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen kurumların, gayrimenkul 

değerleme sürecini ve bu sürecin bir parçası olan saha çalışmalarını düzenlemediği 

görülmüştür. Bunun sonucunda özellikle resmi dairelerde, keyfi uygulamalarla 

karşılaşıldığı ve bilginin sistematik bir şekilde resmi olarak verilmemesi nedeni ile 

sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Değerleme sürecini, saha çalışmalarını da kapsayan 

şekilde açıklayan bir el kitabının bulunmadığı görülmüştür. Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün CBS sisteminin kullanılmasıyla, saha çalışmalarında en az sorun yaşanan 

konunun, taşınmazların parsel bazında konum tespiti olduğu görülmüştür. Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün başlattığı bu uygulama, resmi kurumların sistematik bilgi 

paylaşmasının sorunları azalttığını göstermektedir. Çalışmaya katılan uzmanların 

tamamının üniversite mezunu olmasına rağmen gayrimenkul değerleme sahasında özel 

eğitim (yüksek lisans, doktora) alanların oranının düşük olduğu, raporlarda Uluslararası 

Değerleme Standartları’na uyulması gerekliliğin meslek örgütü olan TDUB ve 

düzenleyici kurum olan SPK tarafından belirtilmiş olmasına rağmen katılımcıların 

%43’ünün UDS’yi okumadığını ve rapor düzenlerken en çok SPK ve BDDK tebliğlerini 

esas aldıkları görülmüştür.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de taşınmaz değerleme konusunda, mevzuat açısından aksaklıkların bulunduğu 

ortadadır. Dağınık olan gayrimenkul değerleme mevzuatının, yeniden ele alınıp 

düzenlenmesi gerekmektedir. Birçok kurumda, yasa hükümlerinin uygulanmasına 

yönelik olarak, her biri kanunda ayrı ayrı belirlenen komisyonlar veya bilirkişiler 

tarafından değerleme faaliyeti gerçekleştirmektedir. Kurulların veya bilirkişilerin 

değerleme alanındaki yeterlilikleri bilinmemektedir. Gayrimenkul değerleme mesleğine 

eleman yetiştiren lisans programlarının, yeni ve az sayıda olması, mevcut değerleme 

uzmanlarına yönelik meslek içi eğitimlerin yetersizliği ve değerleme uzmanı sayısının 

ihtiyacı karşılamaktan uzak olması nedeni ile değerleme raporlarının, lisansı bulunmayan, 

yeterli düzeyde eğitim almamış ve staj yapmamış kişilerce yapıldığı görülmektedir.  

Türkiye’de UDS’nin 2006 yılında  kabul edilmiş ve raporların UDS’ye göre 

düzenlenmesi istenmiş olmasına rağmen, pratik uygulamada, mevcut mevzuatlar 

çerçevesinde standartların uygulanmasının mümkün olmadığı görülmektedir. 

Gayrimenkul değerleme raporlarının amacı, talep sahibine taşınmazın değeri hakkında, 

konunun uzmanı tarafından doğru ve tarafsız bilgi verilmesidir.  Ancak Türkiye’deki 

uygulamalarda, değerleme uzmanına değere ulaşmasını sağlayacak bilgiler, resmi 

kaynaklardan, doğru ve güvenilir bir şekilde sağlanmamaktadır.  

Dünyada gelişmiş ülkelere bakıldığında, gayrimenkul değerleme işine ait mesleki 

standartların kanunlarla çerçevesinin çizildiği ve uygulamanın sıkı bir denetimle, bu 

çerçevede gerçekleştiği görülmektedir. Gayrimenkul değerleme alanında gelişmiş birçok 

ülkede, gayrimenkul değerleme işinin genellikle; 

•  Kanun ile düzenlenmiş, yetkili kurul ve komisyonlarca uluslararası standartlara uygun 

olarak yapılması için  yönetmelik  veya  rehber  dokümanlar oluşturulduğu ve denetime 

özen gösterildiği, 

•  Gayrimenkul değerlemenin, ülke genelinde belirli sürelerde yapılıp yayımlanması ile 

gayrimenkul pazarında şeffaflığın sağlandığı, 
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•  Değerleme faaliyetlerinin, yetkin kişilerce yapılmasını sağlamak amacı ile yeterli 

eğitim hizmetlerinin ve lisanslama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği,  

•  Raporlarda kullanılan emsallerin, ayırıcı özelliklerini de içeren bilgilerle birlikte 

gerçek, satılmış taşınmazlardan alındığı, bu taşınmazlar kullanılarak bazı ülkelerde 

otomatik değerleme sistemlerinin oluşturulduğu görülmüştür.  

Türkiye’de taşınmaz değerlemesine yönelik teknik, etik ve uygulama standartlarını 

belirleyen bütüncül bir sistem ve kurumsal yapılanmanın bulunmadığı görülmüştür.   SPK 

tarafından, 2000 yılı sonrası başlatılan çalışmalar, bu alanda bir ilk olmasına karşın, ülke 

koşullarına göre bütüncüllükten uzak ve yetersizdir. 2014 yılında kurulan TDUB, yaptığı 

çalışmalarla bazı konularda ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen (TAKBİS alınması, 

fiyatların standarda bağlanması, mesleki etiklerin belirlenmesi gibi), saha çalışmaları ile 

ilgili belge temini, emsal taşınmazlar, değer oluşumunda kullanılacak veriler, değerleme 

uzmanından beklenen hususların belirlenerek değerleme sürecinin açıklanması, rapor 

standartlarının belirlenmesi ve takibi gibi konularda sonuçlar alınamamıştır. Bu konuları 

açıklığa kavuşturarak mevzuattaki dağınıklığı giderecek, denetlemeyi kapsamlı kılarak, 

uluslararası standartların bütün değerleme raporlarında uygulanmasını sağlayacak, 

bütüncül bir Gayrimenkul Değerleme Yasası’nın çıkarılması gerekmektedir.   

Bir değerleme raporunda yer alan veriler, genel olarak sahada yapılan çalışmalar 

sonrasında elde edilmektedir. Saha çalışmalarında edinilen bilgilerin birçoğunun resmi 

yoldan elde edilmeyen bilgiler olduğu ve değerleme uzmanının özel gayreti ile elde 

edildiği görülmüştür. Özellikle, resmi kurumlarda bilgi edinme, taşınmazların projesine 

uygun inşa edilmemesi nedeni ile yaşanan sorunlar ve değer oluşumu için kullanılacak 

verilerin yetersiz olması konularında sorunlar yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki 

değerleme faaliyetleri incelendiğinde, gayrimenkul değerleme uzmanlarının, disiplin 

kuralları yüksek bir iş yaptıkları, değerleme raporlarında kullanılan verilerin, kendilerine 

yetkili kurumlardan, yasal olarak sağlandığı görülmektedir. Türkiye’de, öncelikli olarak 

değerleme uzmanlarının evrak temininin standart hale getirilmesi ve evrakların resmi 

olarak değerleme uzmanlarına verilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bir değerleme 

raporu için gereken evrakların resmi yoldan temin edilmesi, değerleme uzmanının hata 

yapma olasılığını azaltacak, rapor süresini de kısaltacaktır. Değer oluşumunda kullanılan 
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verilerin, kayıtlı, gerçek satışlar veya bu satışlar dikkate alınarak oluşturulmuş veriler 

olması gerekmektedir. Bunun için gerekli düzenlemeler yapılarak, taşınmazların gerçek 

satış değerleri kayıt altına alınmalıdır. Değerler kayıt altına alınırken, taşınmazla ilgili 

genel özelliklerin belirtildiği bir formun da eklenmesi, taşınmazın emsal veri olarak 

değerlendirilmesinde, daha faydalı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Mimari/statik 

projesinden farklı uygulamalar içeren taşınmazlarda, bu durumun tespit edilerek raporda 

belirtilmesinin, değerleme sürecini uzattığı ve zorlaştırdığı görülmüştür. İlgili mevzuat 

çerçevesinde gerekli izinler alınarak inşa edilen, yapımı sırasında denetimleri yapılan 

binalardaki uygunsuzlukların tespitinin, değerleme uzmanından beklenmesinin önüne 

geçilmelidir. Bunun için yasal mevzuatta düzenleme yapılmalıdır.   

Türkiye’de değerleme raporları SPK ve/veya BDDK tarafından yetkilendirilmiş 

değerleme şirketleri tarafından düzenlenmesine rağmen, raporları tanzim eden kişilerin 

tamamı lisanslı uzman değildir. Bu durumun düzeltilmesi için rapor tanzim edecek 

kişilerin SPK’nın lisans verdiği kişiler dışında, üniversitelerin, son yıllarda yaygınlaşan, 

gayrimenkul değerlemeyi de içinde barındıran bölümlerden mezun olanlar ve ilgili 

bölümlerde yüksek lisans ve doktora yapanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi 

yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır. Yapılan çalışmada, sahada çalışan değerleme 

uzmanlarının konu ile ilgili eğitim görmedikleri ve bunun bir eksiklik olduğunu bildikleri 

görülmüştür. Bu nedenle değerleme uzmanı eğitimlerinin çoğaltılması ve özellikle 

uygulama ve staj eğitimlerine önem verilmesinin, değerleme raporlarındaki kaliteyi 

arttıracağı görülmüştür. Bu arada gayrimenkul geliştirme ve yönetimi lisans eğitimlerinin 

de staj eğitimi içerir şekilde düzenlenmesi yararlı olacaktır.    
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